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Dobry pakiet benefitów 
powinien uwzględniać 
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ZAANGAŻOWANIE 
W DÓŁ
Wyniki tegorocznego 
badania Aon Hewitt 
pokazują, że aż ponad 
połowa polskich 
pracowników nie czuje się 
zaangażowana w swoją 
pracę.
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Dzielenie się ma sens 

KATARZYNA PATALAN
REDAKTOR NACZELNA 

MIESIĘCZNIKA BENEFIT

– Lubimy robić coś, co jest sensowne – podkreśla ks. Jacek Stryczek, pomysłodawca Szlachetnej Paczki.  
– Poczucie sensu daje fakt, że znasz rodzinę, której pomagasz, to jest konkretna rodzina, robisz jej prezent, 

ona ten prezent dostaje. Wszystko jest namacalne – to daje poczucie sensu. 

Spotkanie z ks. Jackiem Stryczkiem było dla mnie wyjątkowe pod wieloma względami. Uświadomiło mi 
m.in., jak ważne jest poczucie sensu we wszystkim, co robimy w  życiu, także zawodowym. Pomaganie 
i dzielenie się nie tylko tzw. dobrami materialnymi, lecz także swoim czasem, energią, zaangażowaniem 
– pomagającym przynosi poczucie satysfakcji i sprawia, że czują się potrzebni, a otrzymującym zapewnia 
pomoc – często zmienia to ich życie o 180 stopni. Tym bardziej cieszy fakt, że coraz więcej słyszymy o ak-
cjach pomocowych realizowanych w ramach tzw. wolontariatu pracowniczego. Potwierdza to także mój 
interlokutor, który stwierdza, że coraz więcej organizacji biznesowych w Polsce zaczyna rozumieć, że idea 
CSR powinna być naturalną konsekwencją stylu bycia firmy, elementem kultury pracowniczej.
– Widzimy,  że poszukiwanie sensu jest coraz silniejszym trendem. Dociera do nas coraz więcej osób, które 
właśnie tego potrzebują – przyznaje ks. Jacek Stryczek w wywiadzie, do którego lektury Państwa zachęcam. 
– Podoba mi się, że ludzie szukają rozwoju, a nie tylko pieniędzy.
O korzyściach dla pracowników i organizacji płynących z dzielenia się, w tym przypadku wiedzą i doświad-
czeniem, pisze w swoim artykule Ewa Wilmanowicz, która „dzielenie się” zalicza do jednej z podstawowych 
wartości w biznesie. Zauważa przy tym, że „pracownicy chętniej dzielą się doświadczeniem, informacjami 
i posiadaną wiedzą w sytuacji, gdy ich pozycja w firmie nie jest zagrożona, a w organizacji kultywowane są 
wartości, takie jak zaufanie i poczucie wspólnoty”.
Chciałabym się także z Państwem podzielić wynikami raportu z badania satysfakcji z miesięcznika „Benefit". 
Zainteresowanych szczegółami zachęcam do lektury artykułu – „Wiedza to nasz benefit”, a Czytelnikom, którzy 
poświęcili swój czas, by podzielić się z nami swoją opinią – serdecznie dziękuję.

Jednocześnie z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzę Państwu ciepłych chwil w rodzinnym 
gronie. Symbolicznie dzieląc się opłatkiem, podzielmy się z najbliższymi tym, co w nas najcenniejsze: mi-
łością i szacunkiem.
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Wyniki tegorocznego badania 
zaangażowania przeprowadzonego 

przez Aon Hewitt pokazują, że aż  
52 proc. polskich pracowników  
nie czuje się zaangażowanych 
w swoją pracę. W stosunku do 

ubiegłego roku grupa ta zwiększyła 
się o 3 proc. (49 proc. w 2016 r.). 
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GRUDZIEŃ 2017
1 32

4 6 8 105 7 9
11 13 15 1712 14 16
18 20 22 2419 21 23
25 2726 28

HR Solutions Trends
Nowoczesne rozwiązania dla departamentów HR.

Stosowanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych 
to klucz do sukcesu. Dlatego też są one coraz częściej wy-
korzystywane również w procesie zarządzania zasobami 
ludzkimi. Coraz więcej szefów działów personalnych wdra-
ża i korzysta z nowych technologii oraz oprogramowania 
m.in. do oceny pracowników.
Podczas konferencji zostaną zaprezentowane nowoczesne 
systemy i rozwiązania informatyczne dla departamentów 
Human Resources. Swoje produkty i usługi zaprezentują 
kluczowi gracze na rynku, a wiedzą i doświadczeniem 
podzielą się eksperci branżowi.

6 grudnia 2017 –  Warszawa
Organizator: Pure Conferences
Informacje: www.hrtrends.pl

Śląski HR 
 
Od projektu do efektu.

Celem konferencji jest rozwój i integracja śląskiej spo-
łeczności HR, wspierającej się w zakresie merytorycznym 
i narzędziowym. Chcemy stworzyć miejsce współpracy 
między biznesem, HR i środowiskiem branżowym na 
rynku śląskim. To spotkanie dla tych, którym się chce – 
myśleć, dyskutować, tworzyć i działać!
Spotkanie oparte na metodzie Open Space Technology. 
OST to proces samoorganizacji grupy, w którym uczestnicy 
tworzą program i jego zawartość dopiero w trakcie 
trwania konferencji. Sami proponują tematy i angażują 
się w najbardziej interesujące ich zespoły robocze, które 
wybierają w trakcie trwania konferencji.

7 grudnia 2017 – Gliwice
Organizator: Grupa HR Masters
Informacje: www.slaskihr.pl

Kongres  
Profesjonalistów HR  
 
Synergia HR i Biznesu. Jak wdrożyć strategię sukcesu 
i przygotować organizację na nowe wyzwania.

Kongres Profesjonalistów to:
- 100 proc. merytoryki.
Każda prelekcja to rzetelna dawka najnowszej wiedzy HR 
oraz inspirujące rozwiązania pokazujące, jak działy HR 
z różnych organizacji radzą sobie z nowymi wyzwaniami.
- Dziewięciu ekspertów-praktyków.
Stawiamy na ludzi z doświadczeniem biznesowym. 
Wyselekcjonowane grono prelegentów, za którymi stoją 
konkretne sukcesy biznesowe, podzieli się swoim do-
świadczeniem i wskaże najskuteczniejsze rozwiązania HR.
- 150 godzin konsultowania programu.
Przeprowadziliśmy wiele rozmów, spotkań i ankiet z pro-
fesjonalistami HR, aby zbudować program, który w pełni 
odpowiada na współczesne wyzwania HR i daje konkretne 
narzędzia możliwe do wdrożenia w organizacji.

7 grudnia 2017 – Warszawa
Organizator: HR Business Partner
Informacje: www.kongresprofesjona-
listowhr.pl
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II Kongres HR 
 
Wojna o talenty – o współczesnych wyzwaniach 
HRowca.

Tematem przewodnim wydarzenia będą  „Współ-
czesne wyzwania HR – rekrutacja, motywacja 
i utrzymanie pracownika”. Po raz kolejny w gronie 
ekspertów i praktyków HR uczestnicy wymienią się 
innowacyjnymi strategiami, doświadczeniem oraz 
nowatorskimi rozwiązaniami w zakresie zarządzania 
zasobami ludzkimi. Konferencja ta bez wątpienia bę-
dzie dla wszystkich obecnych inspiracją do wdrażania 
sprawdzonych rozwiązań w swoich firmach.
Dlaczego warto wziąć udział w II Kongresie HR?
– prestiż kongresu – uczestnicy z największych firm 
w Polsce, dyrektorzy, managerowie działów HR, 
a także dyrektorzy zarządzający przedsiębiorstwami;
– eksperci HR – w programie tylko doświadczeni prak-
tycy HR, którzy z powodzeniem zarządzają personelem 
w swoich firmach;
– najbardziej aktualne trendy – zero przestarzałych 
teorii, tylko nowoczesne rozwiązania i innowacyjne 
pomysły w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi;
– dobre praktyki – podpowiedzi, gotowe wskazówki 
i nowatorskie strategie przekazywane przez autorytety 
w dziedzinie HR.

11 stycznia 2018 – Katowice
Organizator: Brainstorm Group Sp. 
z o.o. , Górnośląska Wyższa Szkoła 
Handlowa w Katowicach
Informacje: www.kongreshr.eu 

HR na Śniadanie
 
Human Resources vs. Human Relations – rola HR 
w budowaniu doświadczenia pracownika.

Menedżerowie często powtarzają stwierdzenie-wy-
trych, że „ludzie są najważniejszym zasobem firmy”. 
Dlaczego zatem nie dbają o swoich pracowników 
tak samo jak o klientów, nie angażują ich w ciągły 
dialog, nie monitorują ich opinii, emocji i poziomu 
energii? W wielu firmach kształtowanie doświadczenia 
pracownika – na każdym etapie jego pracowniczego 
cyklu życia – nie jest jeszcze priorytetem dla  
liderów HR. Jak zmienić tę tendencję? Jak badać „puls” 
pracownika na bieżąco?  I wreszcie – jak wzmacniać 
w pracownikach poczucie sensu i celu?

16 lutego 2018 – Wrocław
21 lutego 2018 – Szczecin
Organizator: Studio Wiedzy
Informacje: www.hrnasniadanie.pl

Sztuka wygrywania 
w życiu, sporcie  
i biznesie
 
Dwudniowe warsztaty. 

Sztuka wygrywania to innowacyjny, oparty na solidnych 
podstawach naukowych warsztat autorstwa Sebastiana 
Kotowa z zakresu samodoskonalenia, rozwoju i skutecz-
ności osobistej. To praktyczna edukacja  psychologiczna, 
ćwiczenie sprawności intelektualnej i emocjonalnej, praca 
nad przekonaniami i osobistymi celami oraz wskazówki, 
jak to wszystko stosować w życiu codziennym. Kluczowym 
aspektem warsztatów jest przekazanie uczestnikom 
najnowszej i nieznanej szeroko wiedzy, strategii i narzędzi 
psychologicznych, pobudzenie motywacji i energii 
emocjonalnej do działania i skutecznej realizacji własnych 
planów życiowych, sportowych i biznesowych.

7–8 grudnia 2017 – Warszawa
Organizator: MindShift  
Lab & Sebastian Kotow
Informacje: www.sztukawygrywania.pl
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Z księdzem Jackiem Stryczkiem  
rozmawiała Katarzyna Patalan

POMAGAMY, 
ale najpierw

POZNAJEMY
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Polski duchowny 
katolicki, duszpasterz 
akademicki. Pomysło-
dawca, współzałożyciel 
i prezes Stowarzy-
szenia WIOSNA. 
Znany z nowatorskich 
pomysłów ewangeli-
zacyjnych, PR-owiec, 
promotor CSR. Od  
2007 roku – duszpa-
sterz ludzi biznesu. 
Laureat wielu nagród, 
m.in. Nagrody Polskiej 
Rady Biznesu im. Jana 
Wejcherta w kategorii 
działalność społeczna.

JACEK
STRYCZEK

Szlachetna  Paczka to projekt, 
dzięki któremu od wielu lat do naj-
uboższych rodzin przed Bożym Na-
rodzeniem trafia pomoc. Grudzień 
to czas, gdy akcji pomocowych jest 
bardzo wiele. Jednak ksiądz często 
podkreśla, że nie każda pomoc jest 
dobra, a sam nie godzi się na po-
moc bezmyślną, zatem – czy można 
głupio pomagać? 

Do niedawna w Polsce większość 
pomocy była głupia. Głupia pomoc 
polega na tym, że im więcej pomocy, 
tym więcej potrzebujących. Jeżeli że-
brak na ulicy, któremu  pomożemy, 
dziennie zarabia 200 zł, to możemy 
być pewni, że do żadnej innej pracy 
już nie pójdzie. Co więcej, będzie 
żebrał regularnie, a jeszcze poja-
wią się kolejni. Na ogół na tym, że 
się wygląda na biednego, można 
sporo zarobić. Powiedziałbym tak: 
na świecie jest jeden powszechnie 
przyjęty standard w pomaganiu, ale 
nie jest dostatecznie upowszechnio-
ny ‒ to pomoc dotycząca niepeł-
nosprawnych. Wiadomo już, że 
niepełnosprawnym pomaga się w ten 
sposób, że usuwa się bariery, by dać 
im prawo do włączenia się w bieg 
życia społecznego. Niepełnospraw-
nym usuwa się bariery, a wszystkich 
innych chętnie się wyręcza. To jest 
jakaś patologia. 
Sam przeszedłem wielką przemianę. 
Kiedyś byłem człowiekiem, któremu, 
gdy miałem kilkanaście lat, mówili 
w kościele, żeby pomagał, a ja nigdy 
nie widziałem biednych. W wieku 
20 lat nawróciłem się i wszędzie 
widziałem biednych, i wszyscy biedni 
mnie widzieli, a ja pomagałem aż do 
omdlenia. Po kolejnych 10 latach, 
kiedy kolejny raz zemdlałem z prze-
męczenia wynikającego z pomaga-
nia, doszedłem do wniosku, że to, 
co robię, jest kompletnie bez sensu. 
Uzmysłowiłem sobie, że im więcej 
pomagam, tym bardziej te osoby, 
którym pomagam, przychodzą po 
pomoc, bo to przyjemne i miłe. 
Zrozumiałem, że muszę zająć się 
tym, żeby tych ludzi usamodzielniać. 
Obecnie jestem bardzo wymagający, 
gdy zaangażuję się w pomoc, a wszy-
scy, którzy się ze mną „kolegują” 
w tym czasie, odnotowują wzrost 
przychodów. 

Czyli to działa?
Tak. Ludziom, kiedy mają ze mną 
kontakt, otwierają się umysły, 
wzrasta ich motywacja i poszerza 
się wiedza, co mniej więcej należy 
robić, żeby więcej zarabiać. 

Dobrze rozumiem, że wyzwa-
niem w mądrym pomaganiu 
jest umiejętność dostarczania 
potrzebującym wędki, a nie 
ryb? Znalezienie sensownego 
sposobu,  jak ich aktywizować, 
przywrócić do życia w społe-
czeństwie, by nie nastawiali 
się tylko na branie?

Ja mówię tak: że nie ryb, ale też 
i nie wędki. Jeżeli ktoś nie ma men-
talności wędkarza, to gdy dostanie 
wędkę – sprzeda ją i kupi ryby. 
Jestem inżynierem, więc dla mnie 
robienie rzeczy bez sensu ‒ jest bez 
sensu. Mam kontakt z wieloma 
humanistami. Humanista ma dużo 
mądrego do powiedzenia ‒ ale od 
sensownego mówienia nic się na 
świecie nie zmienia. Jeżeli inżynier 
coś źle zaprojektuje, to się zepsuje. 
Gdy pracujemy z ludźmi, natych-
miast widać, kiedy psujemy człowie-
ka, a kiedy go rozwijamy. Tworząc 
Stowarzyszenie Wiosna, właśnie 
od tego zaczęliśmy. Wiele osób nie 
bierze odpowiedzialności za to, że 
psuje innych ludzi. Na tym polega 
problem. Na przykład  ktoś mówi: 
kupiłem temu żebrakowi bułkę, a on 
ją wyrzucił. Albo: kupiłem bułkę, 
a on ją zjadł i był mi wdzięczny. A co 
zrobił dwie godziny później, gdy już 
zjadł bułkę? Dwie godziny później już 
miał siłę i żebrał na alkohol. To jest 
kwestia wzięcia odpowiedzialności za 
tego człowieka. Uważam, że to jest 
podstawa. Podobnie jest np. ze szkołą 
‒ szkoła to jest wędka. Gdy szkoła 
uczy człowieka jakichś umiejętności, 
dzięki którym może on utrzymać 
się przy życiu, to jeśli jest bęcwałem,  
zmarnuje czas w szkole i dalej nic 
nie umie, ale jeśli ktoś ma mental-
ność wędkarza, weźmie kij i złowi 
rybę. Jeżeli ktoś nawet nie skończy 
szkoły, ale ma mentalność wędkarza, 
to utrzyma się przy życiu. Dlatego 
wszystkie projekty, które realizujemy, 
są zbudowane na pracy nad mental-
nością. Myślę, że pod tym względem 

jesteśmy unikatowi. Robimy to, czego 
nie umie robić Europa Zachodnia, 
która daje, chce nawet uczyć innych, 
ale nie umie zmieniać mentalności. My 
natomiast to potrafimy. 

A jak podchodzą do tego typu 
pomocy ci, którzy jej oczekują?

Kiedy mówimy o Szlachetnej Paczce 
czy o Stowarzyszeniu Wiosna, trzeba 
zacząć od tego, komu pomagamy. 
Oczywiście pomagamy rodzinom 
w potrzebie, pomagamy dzieciom, 
w Akademii Przyszłości najsłabszym 
uczniom, ale pomagamy też wolon-
tariuszom. Poprzez pracę w Wiośnie 
uczą się, zmieniają, rozwijają, rosną 
ich kompetencje. Pomagamy też bo-
gatym w zaangażowaniu się na rzecz 
biednych. Pomagamy niepełnospraw-
nym w znalezieniu miejsca na rynku 
pracy. Pomagamy firmom, szczegól-
nie małym, żeby otworzyły się na 
osoby niepełnosprawne. Pomagamy 
starszym, którzy są odizolowani. 
Słowo „pomagamy” nie sprowadza się 
u nas tylko do tego, komu co dajemy. 
Znamy się na ludziach, potrafimy 
w każdej z tych osób wyzwolić chęć 
przekraczania siebie i odkrywania 
nowego świata. Natomiast byłbym 
głupcem, gdybym uznał, że nasze 
metody pomagania są uniwersalne 
w takim sensie, że każdy, kto przyjdzie 
do stowarzyszenia, od razu do nas 
pasuje. 
W ramach Szlachetnej Paczki w ubie-
głym roku odwiedziliśmy blisko 40 
tys. rodzin, a do projektu wybraliśmy 
tylko 20 tys. Uznaliśmy, że połowa 
rodzin, które odwiedziliśmy, żyje 
roszczeniowo, że nie powinny dostać 
od nas pomocy. Pomoc z Paczki 
by ich  zdemoralizowała. Ci ludzie 
otrzymaliby kolejny łup i potwier-
dzenie, że opłaca się wyglądać na 
biednych. Poprzez tę pomoc utwier-
dzilibyśmy ich w tej drodze.  
Mogę powiedzieć, że pomagamy 
na dwa sposoby: przez to, że ktoś 
dostaje pomoc, czyli Paczkę, i że ktoś 
jej nie dostaje, i wtedy uświadamia 
sobie, że rzeczywiście coś jest może 
z nim nie w porządku. 
To, co mówię, potwierdzają historie 
naszych podopiecznych. Chociażby 
pani, która uciekała przed przemocą, 
pracowała za minimalne wynagro-
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dzenie, gdy syn prosił ją o droż-
dżówkę,  była zmuszona mu tej 
złotówki odmówić. Dostała paczkę 
i wsparcie wolontariuszy, ładnie 
się ubrała, miała jedzenie, środki 
czystości, mogła odłożyć trochę 
pieniędzy, poczuła się kobietą, 
uwierzyła w siebie, zmieniła pracę. 
Mamy też rodzinę, której odmó-
wiliśmy pomocy. Mąż z żoną byli 
na nas obrażeni, ale postanowili to 
przedyskutować i doszli do wnio-
sku, że faktycznie mamy rację, że 
przecież cały czas czekają, aż ktoś 
im pomoże, a może by sami sobie 
poradzili w życiu. Założyli firmę 
i dają sobie radę. Jesteśmy pierwsi, 
którzy mówią to wprost: wasz po-
mysł na życie nam się nie podoba, 
możecie sobie tak żyć, ale od nas 
pomocy na pewno nie otrzymacie. 

Wolontariusze weryfikują 
rodziny, a to chyba nie jest 
łatwe? 

Szkolimy ich, co muszą sprawdzić, 
na co szczególnie zwrócić uwagę. 
Jednak aby rodzina była objęta 

pomocą, sama też musi się zaangażować. 
To jeden z podstawowych elementów, 
który już dawno wdrożyliśmy. Pomoc 
nie zaczyna się od tego, że daję, tylko 
od tego, że poznaję. Najpierw muszę 
wiedzieć, z kim mam do czynienia, żeby 
zorientować się, co tej osobie pomoże.
Ludzie, myśląc o pomocy, najczęściej 
podchodzą do tego problemu jak do 
żebraka, przed którym chcą jak najszyb-
ciej przebiec, by nie zawracał im głowy. 
My robimy odwrotnie. Pomagamy, ale 
najpierw poznajemy. Stąd też słowo 
„szlachetna” w nazwie naszej akcji. Świą-
teczna Paczka ograniczała się do bato-
nów, pomarańczy ‒ i to już była pomoc, 
ale doraźna. Często powtarzam, że gdy 
ktoś tonie, nie możesz stać na brzegu 
i krzyczeć: „Ej, płyń do brzegu”, tylko 
musisz wskoczyć i go uratować. Szla-
chetność to jest właśnie to, że skaczesz 
do wody, jesteś w życiu tego człowieka. 
I to jest to szaleństwo, które wyzwalamy. 
Powodujemy, że wolontariusze, poniekąd 
darczyńcy, wchodzą w życie tych ludzi, 
którzy dziś mają problemy. Pomoc za-
czyna się od tego, że ci ludzie nie są sami 
w swoim życiu. 

Wrzucając złotówkę do puszki 
żebraka, wysyłając SMS-a na 
jakiś cel, nie angażujemy się 
w poznanie „tej drugiej” strony, 
ale sami już czujemy się usa-
tysfakcjonowani: pomogłem, 
pomogłam. 

Uważam, że trzeba szanować 
wszystkie formy zaangażowania 
w pomoc. Nie wartościować ich, bo 
zarówno SMS-y są potrzebne, jak 
i osobiste zaangażowanie. Każdy 
człowiek powinien mieć co najmniej 
jedną osobę, której pomaga oso-
biście. Oprócz tego, że jest jakaś 
instytucja, jest ktoś taki, z kim mam 
osobisty kontakt, ponieważ człowiek 
z człowiekiem to jest zupełnie inne 
wydarzenie. Inaczej to wygląda. 
Rynek pomocowy profesjonalizuje się. 
Gdy osiem, dziewięć lat temu mówili-
śmy, że istnieje mądra i głupia pomoc, 
wszyscy nas wyśmiali, dziś jednak wiele 
organizacji stara się pomagać w sposób 
przemyślany. Jest bardzo silny trend do 
profesjonalizowania się, dziś pomaga-
nie odbywa się przez organizacje, a nie 
przez własne inicjatywy. 

Jesteśmy pierwsi,  
którzy mówią  

to wprost: wasz  
pomysł na życie nam 

się nie podoba, możecie 
sobie tak żyć, ale od nas 

pomocy na pewno  
nie otrzymacie. 
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Stowarzyszenie Wiosna to nie 
tylko Szlachetna Paczka, to  gros 
innych działań. Jakich?

Paczka to oczywiście nie tylko pomoc 
materialna, to jest duża zmiana i dla 
wolontariuszy, i dla darczyńców, i dla 
ludzi w potrzebie. To duży projekt, 
największy w Polsce, sporo w nim 
różnych niuansów. Przytoczę jedną 
z historii. Wolontariusze odwiedzają 
mężczyznę, który ma 14-letniego 
syna z wodogłowiem. Gdy wchodzą 
do domu, nagle ten chłopak siada 
na kolanach wolontariuszki. Drugi 
wolontariusz pyta ojca, co się stało, 
że są biedni, a mężczyzna odpowiada, 
że byli normalną rodziną, urodzi-
ło im się dziecko z wodogłowiem 
i żona postawiła warunek, że albo to 
dziecko oddadzą, albo ona odchodzi. 
Ojciec powiedział, że w życiu by nie 
oddał dziecka. Pół roku później żona 
odeszła. Został sam z dzieckiem. 
Z wykształcenia jest inżynierem, ale 
kłopoty, to, że został sam z dzieckiem, 
doprowadziły do tego, że stracił pracę, 
zaczął się staczać. Gdy do niego przy-
szliśmy, żył już w skrajnym ubóstwie. 
Na pytanie, czego potrzebuje, rozpła-
kał się i odpowiedział, że on już nic 
nie chce, że najważniejsze, że ktoś go 
wysłuchał. Nasz projekt jest wielowąt-
kowy. Takie historie zmieniają także 
naszych wolontariuszy, wielu z nich 
po takich wizytach po prostu nie śpi. 
Z powodzeniem prowadzimy Aka-
demię Przyszłości. Szkoły typują 
uczniów z różnymi trudnościami, 
którzy trafiają do nas, a my przepro-
wadzamy ich od porażki w szkole do 
sukcesu w życiu. Każdemu uczniowi 
zapewniamy indywidualną opiekę. 
Dajemy mu znacznie więcej ‒ to się 
nazywa system motywatorów zmian. 
Gdy trafia do nas dziecko, które  nie 
chce się uczyć – to uważamy, że ten 
fakt jest objawem, a nie źródłem 
problemu. Przecież dziecko z natury 
jest ciekawe świata, chce go pozna-
wać, chce się uczyć. Dzieci, które do 
nas trafiają, mają niewiele lat, ale 
często długą historię ‒ i my tę historię 
„odczarowujemy”. Proces rekrutacji 
wygląda jak profesjonalny nabór do 
pracy. Już od początku dziecko jest 
otoczone szacunkiem, jest ważne, 
podpisuje się z nim kontrakt, inaugu-
racja odbywa się na wyższej uczelni. 

Dzieci jeszcze nie wiedzą, co to jest 
UJ, a już biorą udział w wykładach, 
w Dniu Dziecka zasiadają w fotelu 
prezesa dużej firmy. 
System motywatorów zmiany 
to wydarzenia, w których dziec-
ko uczestniczy i już przez ten 
fakt się zmienia. Kluczem tego 
projektu jest to, że przechodzimy 
od dziecka, które np. nie chce się 
uczyć ‒ a to jest skutkiem pewnych 
problemów, które diagnozujemy 
‒ do dziecka, które już takie chęci 
ma. Zmieniamy jego podejście do 
życia. Choć uważam, że np. świetli-
ca środowiskowa jest super, to jest 
to taki klosz. My nie zmieniamy 
środowiska dziecka, ono nadal 
chodzi do tej samej szkoły, ma 
tych samych nauczycieli, rówieśni-
ków, ale  my tak z nim pracujemy, 
że dziecko, stojąc przed tablicą, 
potrafi odpowiedzieć na pytania 
nauczyciela. 
Teraz realizujemy dwa własne duże 
projekty, w których pracujemy 
z różnymi grupami ludzi, m.in. 
z rodzicami tych dzieci, nauczycie-
lami, wolontariuszami, z przedsta-
wicielami szkoły. 

Nie tylko rodziny w trudnej 
sytuacji, dzieci czy niepełno-
sprawni, ale także seniorzy 
mogą liczyć na wsparcie 
wolontariuszy z Wiosny? 

Tak. Mamy taki projekt, który się 
nazywa Paczka Seniorów. Skąd po-
mysł? Oczywiście możemy dotrzeć 
z paczką, pomocą materialną do 
starszych ludzi, ale na co dzień nie 
zmienimy wysokości ich emerytury 
czy renty, a oni już też nie mają 
siły, żeby iść do pracy. Kondycja 
finansowa to tylko jeden z elemen-
tów ich dyskomfortu życiowego, 
drugi to samotność. Często ci 
ludzie samotnie dryfują przez 
życie. Nasi wolontariusze penetru-
ją środowiska seniorów i budują 
z nimi relacje. Podam choćby taki 
przykład. Pan Kazimierz, który ma 
ponad 70 lat, powiedział nam, że 
chętnie poznałby jakąś seniorkę 
i poszedł z nią na koncert kameral-
ny. Po kilku dniach wolontariuszka 
mówi: „Panie Kazimierzu, jest pan 
umówiony na koncert kameral-

ny”, a on na to: „Przyjdę, ubiorę 
się”. Uważam, że to jest  przykład 
dobrze zdiagnozowanej biedy 
i znalezienia rozwiązania. Można 
mieć mało, ale jeszcze gorzej jest 
być samemu. 
Tak, ale w ramach Paczki Seniora 
odkryliśmy kolejny obszar tragedii 
w tej grupie wiekowej, która doko-
nuje się w naszym kraju. Jeszcze 
10‒15 lat temu dziadkowie czuli 
się potrzebni i swoim dzieciom, 
i wnukom, poświęcali się dla nich 
i nie mieli w planach aktywnego 
wchodzenia w życie społeczne. 
Zgadzam się, że teraz część osób 
zaangażowała się w różne aktyw-
ności, ale bardzo duże grono osób 
żyje nie tylko samotnie, lecz także 
w głębokim ubóstwie pomimo 
tego, że ich dzieciom się dobrze 
powodzi. Dzieci tych ludzi nawet 
nie zapytają: mamo, czy ty masz 
za co kupić lekarstwa? Bo jeśli ktoś 
ma 600 zł emerytury, a 400 zł 
wynosi czynsz za mieszkanie, to na 
życie zostaje mu niewiele. A ja się 
pytam, chociażby chodząc po kolę-
dzie: „A dzieci”. Senior odpowiada: 
„Jedno jest w Niemczech, drugie 
jest w Anglii”. To jest okropna 
znieczulica. Czy te dzieci mogłyby 
coś zrobić dla swoich rodziców? 
Nikt nawet o to nie pyta. Nie ma 
pytania: czego potrzebujesz? My-
ślę, że ci rodzice na to zapracowali, 
demoralizując dzieci, a dzieci same 
się zwolniły z odpowiedzialności za 
swoich rodziców.  

Dotknął ksiądz trudnego i zło-
żonego tematu wychowywa-
nia dzieci, stawiania im granic, 
wyznaczania obowiązków.

Brak granic dla dziecka jest bardzo 
stresujący, ponieważ małe dziecko 
bardziej potrzebuje granic niż 
posiadania wszystkiego, czego 
zapragnie. 

Wolność  musi mieć granice…
Istnieją dwa rodzaje przyjemności. 
Jedna przyjemność polega na tym, 
że ktoś zje kremówkę i jest mu 
fajnie, a druga, że przebiegnie  
10 kilometrów i na końcu uwalniają 
się endorfiny. I dzisiaj często robi się 
taki błąd w wychowywaniu dzieci, 
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że bez przerwy daje się im kre-
mówkę – bezmyślnie dogadza się 
dzieciom. Po zjedzeniu kremówki 
jest fajnie, ale potem pojawia się 
jakiś problem, nasilają się nieporo-
zumienia, pretensje, coraz nowsze 
oczekiwania i roszczenia. A jeżeli 
ktoś przebiegnie 10 kilometrów, 
pod wpływem endorfin ma siłę, 
żeby dalej biec. Wychowując dzieci 
przez kremówki, przez dogadzanie, 
demoralizuje się je, natomiast wy-
chowując przez wyzwania, daje się 
dziecku dużo życiowej satysfakcji. 
Powiedziałem, że ludzie, którzy 
się ze mną kolegują, odnotowują 
wzrost przychodu. Polega to na 
tym, że tam, gdzie się pojawiam, 
ludzie podejmują wyzwania. Mają 
satysfakcję z wyzwań. Nasza 
metodyka pracy z dzieckiem 
w Akademii Przyszłości opiera się 
na indeksach sukcesu. Wolonta-
riusz zadaje dziecku na zajęciach 
zadania, często łatwiejsze niż 
rówieśnikom, po to, żeby dziecko 
odniosło sukces. Każdy sukces 
wpisujemy do indeksu sukcesu i za 
każdym razem dziecko otrzymuje 
kolejną porcję endorfin. Sukces 
otwiera na sukces. Cierpliwie zmie-
niamy sposób myślenia dziecka, aż 
w końcu dostrzeże ono, że czasem 
doświadcza się porażek, czasami 
odnosi się sukcesy, ale coś w życiu 
zależy od nas samych. To są roz-
wiązania, które nawet w przypad-
ku takich właśnie dzieci działają. 
Jeśli ktoś pozna, na czym polega 
Akademia Przyszłości, marzy, żeby 
jego dziecko, nawet z zamożnego 
domu,  znalazło się u nas w Aka-
demii. Mieliśmy bardzo często 
telefony od ludzi, którzy chcieli 
nam zapłacić, żeby ich dziecko 
trafiło do nas. 

Sukces, który jest poprzedzo-
ny jakimś wysiłkiem, inaczej 
smakuje. Wracając jednak do 
akcji pomocowych, gros firm 
prężnie działa w ramach CSR. 
Co ksiądz sądzi o pracowni-
czych akcjach pomocowych, 
wolontariackich?

W ubiegłym roku mieliśmy  
800 tys. darczyńców, a ok.  
400 tys. darczyńców to osoby, które 

przygotowywały paczki w firmie.  Można 
powiedzieć, że jesteśmy potentatem 
na rynku wolontariatu pracowniczego. 
Pracujemy z jedną korporacją, w której 
połowa pracowników zaangażowała 
się w przygotowywanie  Szlachetnej 
Paczki, więc w rezultacie zrezygnowali 
ze wszystkich innych wolontariatów 
pracowniczych na rzecz naszego. 
Lubimy robić coś, co jest sensowne. 
Poczucie sensu daje fakt, że znasz rodzi-
nę, której pomagasz, to jest konkretna 
rodzina, robisz jej prezent, ona ten pre-
zent dostaje. Wszystko jest namacalne 
‒ to daje poczucie sensu. 
Jeżeli chodzi o rynek CSR-owy (CSR, 
z ang. Corporate Social Responsibi-

lity,  społeczna odpowiedzialność 
biznesu – przyp. red.), jesteśmy po 
tragicznych latach 2000 – 2010, 
kiedy CSR był traktowany raczej 
jako element promocji ‒ płacono 
za wizerunek, ale specjalnie nic 
nie robiono. Odbierałem to jako 
ogromne zakłamanie. Pamiętam 
dużą korporację, która chwaliła się 
sfinansowaniem jednego wózka in-
walidzkiego. W całej firmie wisiały 
zdjęcia tylko tego jednego dziecka. 
Pamiętam idiotyczne pomysły na 
wolontariat pracowniczy, kiedy fir-
ma płaciła setki tysięcy złotych za 
to, że np. fachowcy malowali z nimi 
dom dziecka. Coraz więcej organi-
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zacji biznesowych w Polsce zaczyna 
rozumieć, że idea CSR powinna być 
naturalną konsekwencją stylu bycia 
firmy, elementem kultury pracow-
niczej. 

Wspomniał ksiądz o poczuciu 
sensu. Trochę uogólnię – czy 
polscy pracodawcy dają poczu-
cie sensu pracownikowi?

Powiedziałbym, że istnieją różnego 
typu organizacje i firmy. My widzi-
my,  że poszukiwanie sensu jest coraz 
silniejszym trendem. Dociera do nas 
coraz więcej osób, które właśnie tego 
potrzebują. Natomiast nie wiem, jak 
szeroki to jest trend, ale podoba mi się, 
że ludzie teraz szukają rozwoju, a nie 
tylko pieniędzy.
Gdy prowadzę kursy przedmałżeńskie,  
dostrzegam, że wielu ludzi nie chce 
tylko zaliczyć kursu ‒ chcą rozwinąć 
swój związek. I analogicznie ludzie idą 
do pracy, ale chcą się tak naprawdę 
rozwijać.
Dzisiaj ludzie sobie sami wymyślają 
pracę. Jest coraz większa wolność 
w tym obszarze. 

Samorozwój... może ksiądz 
rozwinąć to zagadnienie...

Żyjemy w świecie globalnym. 
Alternatyw dla stylu życia mamy 
dużo. Możemy sobą zarządzać. Jeżeli 
chcemy zdobyć lepszą pracę, powin-
niśmy budować swoje kompetencje, 
powinniśmy stawać się doskonalsi, 
budować relacje. I można zacząć 
migrować po rynku pracy i szukać 
nowych wyzwań. 
Kiedy miałem trzydzieści lat, 
co dwa lata uczyłem się nowej 
branży i robiłem to przy okazji 
mojej pracy: a to PR, a to reklama, 
a to marketing, a to zarządzanie. 
Właściwie co dwa lata kupowałem 
wszystkie książki z rynku, kształ-
ciłem się, uczyłem się, praktyko-
wałem. Dzisiaj mam kilkanaście 
zawodów z najwyższej półki. 
I nie jestem absolutnie w żadnym 
więzieniu. Mogę robić bardzo dużo 
różnych rzeczy, ale dokładnie to 
samo osiągają ci, którzy ze mną 
pracują, ponieważ ja pracuję z nimi 
tak, żeby byli w swoich działaniach 
wielowątkowi, jak moi wszyscy 
wychowankowie czy znajomi.

 Szerokie kompetencje 
ułatwiają znalezienie pracy, 
a co za tym idzie zarabianie 
pieniędzy, a to nie jest księdzu 
obcy temat.

Napisałem nawet książę o pie-
niądzach. Przyszłość Szlachetnej 
Paczki polega na tym, że będziemy 
uczyć ludzi, jak zarabiać więcej. 
Zaczynaliśmy w 2001 r., kiedy po-
działy społeczne były bardzo duże, 
i łączyliśmy biednych i bogatych, 
ale dzisiaj klasa średnia rośnie 
w naszym kraju. Coraz więcej osób 
potrafi samodzielnie utrzymać się 
przy życiu. Natomiast ci ludzie, 
którzy potrzebują wsparcia, tkwią 
w klatce błędnego sposobu myśle-
nia. Zaczęliśmy wdrażać moduły 
szkoleniowe pod hasłem „Paczka 
Biznesu”, czyli szkolenie ludzi pod 
kątem: co zrobić, żeby zarabiać 
więcej.  Szukamy środków na roz-
winięcie tego projektu. Pokładam 
w nim ogromną nadzieję. 

Kogo szkolicie? 
Na razie testujemy projekt. Robimy 
to dla wolontariuszy, ale chcieliby-
śmy, żeby w konsekwencji posłużył 
on rodzinom w potrzebie, przy-
najmniej tym, których potrafimy 
aktywizować. Jeżeli zdobędziemy 
na to środki, chciałbym pokazać 
ludziom, że mogą zarabiać więcej. 
Myślę, że Polakom bardzo brakuje 
takiej świadomości, a to nie jest aż 
takie skomplikowane. Potrafię zdefi-
niować, co jest kluczowe, żeby zacząć 
zarabiać więcej, np. należy nawiązać 
kontakt z każdym potencjalnym 
partnerem biznesowym. 

Prosta rada: trzeba budować 
relacje…

Zdolność budowania relacji jest 
w ogóle podstawą i w życiu, 
i w biznesie. Kiedyś znaczący 
przedsiębiorca powiedział: biznes 
jest biznes. Tak było kiedyś. Dziś 
jest tak: no dobra, jak nie ty, to są 
produkty innej firmy, nie będę cię 
namawiał.  
Kiedy idę do sklepu i mam wybór, 
to myślę sobie: tego nie lubię, tego 
lubię. To jest takie proste. Firmy 
odkryły, że kategoria „lubię ‒ nie 
lubię” jest  bardzo biznesowa. 

A „lubię” musi mieć twarz, musi 
być spersonalizowane. To wiadomo 
od dawna. Od wielu lat studiuję ten 
biznes, podobnie jak marketing itd. 
Tak naprawdę to kolejne koncepcje 
wynikają z tego, że szuka się nie-
oczywistych elementów przewagi 
konkurencyjnej. Teraz konkurencja 
jest większa, więc szuka się, co 
jeszcze może sprawić, że będzie 
jakaś tam przewaga konkuren-
cyjna. Pamiętam, z 15 lat temu, 
kiedy studiowałem CSR, mówio-
no, że zmieniła się epoka. Kiedyś 
wystarczyło, że firma zbudowała 
ogrodzenie, na którym pokazała 
swój wizerunek, a dzisiaj można 
przeniknąć do tej organizacji i zro-
bić coś osobno z każdym pracowni-
kiem, dowiedzieć się, jak tam jest 
w środku, że trzeba być spójnym 
wewnętrznie. A dzisiaj to już jest 
za mało. Dla mnie to jest oczywista 
oczywistość. Dzisiaj każdy pra-
cownik może być fajny, a jak firma 
robi coś niefajnego ‒ albo nie zrobi 
czegoś więcej ponad standard ‒ to 
już nie wygląda tak dobrze. 

Wyzwania na przyszły rok…
Już w 2014 r. zadałem sobie 
pytanie, czym będzie się zajmo-
wała Szlachetna Paczka w 2020 r.? 
I wtedy doszedłem do wniosku, że 
nie wiem, czy jeszcze będą ludzie 
biedni w naszym kraju, czy nasza 
działalność do czegoś się przyda, ale 
na pewno ludzie będą potrzebowali 
tego, żeby uczyć ich, jak zarabiać 
więcej. Jestem przekonany, że 
to jest nasza podstawowa misja: 
pomóc ludziom, żeby stali się fajni 
i żeby zarabiali więcej. Mam na-
dzieję, że to nam się uda. Nie da się 
tego tak szybko zmienić, bo to jest 
kwestia naszej mentalności, men-
talności wolontariuszy, otoczenia, 
jednak wszystko wskazuje na to, że 
to bardzo dobry kierunek. Wiosna 
mieści się na krakowskim Kazimie-
rzu, wszędzie wokoło są start-upy.  
Mentalność zarabiania, rozwijania 
się jest czymś normalnym. Ale 
w wielu małych miejscowościach, 
w wielu miejscach w Polsce to jest 
coś, czego nie ma, a my to mamy. 
Możemy się tym dzielić. Chcemy się 
tym dzielić. To jest nasza pasja. 
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Podczas jednego z  takich warsztatów okazało się, że naj-
większym problemem jest przełożona ich bezpośredniego 
przełożonego… Rozbieżne oczekiwania i  priorytety, pu-
bliczne kwestionowanie decyzji czy chaos komunikacyjny 
utrudniały wykonywanie pracy i były powodem frustracji. 
Kiedy w pionowych strukturach szef szefa jest równie bli-
sko co sam szef, zwykle dzieje się źle ‒ mawiał jeden z mo-
ich najważniejszych mentorów w  obszarze przywództwa. 
Wydawać by się mogło, że tak podstawowe zasady są po-
wszechnie znane, jednak podobnych przypadków obser-
wuję więcej. Doświadczenia wyniesione z  tego warsztatu 
oraz z codziennej praktyki, choć na mniejszą skalę, skłoni-
ły mnie do krótkiej refleksji na ten temat.
Analizując zjawisko, warto przyjrzeć się trzem obiek-
tom procesu ‒ grupie menedżerów, ich szefowi i szefowej 
szefa. Zespół menedżerów stoi w obliczu nieskoordyno-
wanych działań swoich przełożonych. W  trakcie pracy 
warsztatowej wyraźnie wskazali, że potrzebują jednego 
źródła władzy oraz jasnej, klarownej komunikacji i prio-
rytetów. Ich szef nie potrafi stawić czoła nadgorliwej i tok-
sycznej przełożonej, wystawiając na szwank swój autory-
tet i  zasadność piastowanego stanowiska. Taka sytuacja 
może powodować frustrację oraz prowadzić do utraty 
wiary w siebie i swoje umiejętności. Przełożona szefa nie 
widzi problemu ‒ jej mikrozarządzanie i wszechobecność 
dają jej poczucie wpływu. Codzienne wywieranie presji 

Szef mojego  
szefa

W trakcie prowadzonych przeze mnie warsztatów menedżerskich uczest-
nicy biorą udział w specyficznych symulacjach zarządczych, w których mu-
szą dokonać analizy zdarzenia i rozważyć możliwości działania. W trakcie 
tych ćwiczeń ujawniają się preferowane przez nich style wpływu lub domi-
nująca kultura pracy danej organizacji. W ten sposób co jakiś czas natra-
fiam na wyjątkowe przypadki menedżerów ‒ przykłady lub antyprzykłady 
przywództwa w praktyce, które mogę później analizować i poddawać in-
nym pod rozwagę. 

tłumaczy wyzwaniami rynku i potrzebą ostrej rywaliza-
cji. W rzeczywistości jest to uzasadnienie pracoholizmu 
i braku życia prywatnego. Co w tej sytuacji można zrobić? 
Zespół menedżerów czeka na lepsze czasy, regularnie roz-
ważając możliwość zmiany pracodawcy. Ich przełożony, 
mimo prób wpłynięcia na szefową, nie jest w  stanie nic 
zmienić. Jej silna pozycja w organizacji oraz nieznoszący 
sprzeciwu sposób komunikacji skutecznie utrudniają mu 
jakąkolwiek konstruktywną rozmowę. Prawdopodobnie 
również dojrzeje do decyzji o  odejściu. Najważniejsza 
menedżerka jest przekonana, że działa słusznie, i  kiedy 
wchodzi w kompetencje podległego jej menedżera, ma do 
tego prawo i działa zasadnie. 
Od czasu naszego wspólnego warsztatu minęło już wiele 
miesięcy. Od jednego z  uczestników dostałem niedawno 
informację, że ich szef odszedł do innej firmy. Sytuacja 
przebiegła zgodnie z moimi przewidywaniami… Czy moż-
na było temu zapobiec? W  tym konkretnym przypadku 
chyba nie. Problemem była toksyczna przełożona, o dużej 
sile wpływu i władzy, która podobno nadal nie widzi pro-
blemu i  nie chce się zmieniać. Wykorzystując opisaną tu 
sytuację, zapraszam czytających ten artykuł menedżerów 
zarządzających innymi menedżerami do krótkiej autore-
fleksji nad własnym postępowaniem i  rozważenie trzech 
kwestii. Być może w natłoku twardych zadań uda się odna-
leźć subtelne wskazówki do dalszego doskonalenia.

W natłoku bieżących zadań 
łatwo zgubić prostą, ludzką 
perspektywę i związane 
z nią potrzeby.
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BUDOWANIE I WZMACNIANIE AUTORYTETU PODLE-
GŁYCH MENEDŻERÓW
W jaki sposób myślę o budowaniu autorytetu podległych mi 
menedżerów? W jaki sposób ich autorytet wpływa na jakość 
naszej pracy? Co robię, aby wzmacniać ich autorytet? W jaki 
sposób mogę nieświadomie deprecjonować ich autorytet i jak 
się przed tym uchronić? Autorytet podległych mi menedżerów 
buduje mój autorytet. Warto dokładnie rozważyć tę kwestię, bo 
mimo poprawnych publicznych deklaracji w codziennej prak-
tyce mogą ujawniać się nasze osobiste deficyty i małość…

WPŁYWANIE NA DECYZJE MENEDŻERÓW
Jako przełożony menedżera masz prawo wpływać na jego 
decyzje. Ważne, aby taka interwencja miała merytoryczne 
uzasadnienie, dotyczyła szczególnych sytuacji i miała cha-
rakter poufnej rozmowy. Publiczne kwestionowanie czy 
negatywna ocena decyzji podległego menedżera zawsze 
prowadzą do utraty zaufania ‒ menedżera i podległego mu 
zespołu. Szczególnej uwagi potrzebują obszary o  strate-
gicznym znaczeniu ‒ priorytety i zasady.

WSPIERANIE W ROZWOJU I DOSKONALENIE
Warto się zastanowić nie tylko nad merytorycznym 
uzasadnieniem podnoszenia kwalifikacji, lecz także 
w jaki sposób zaspokajamy emocjonalne potrzeby roz-
woju? Im wyższa pozycja w  organizacji, tym większa 
potrzeba wsparcia w tym zakresie. Możliwość rozmo-
wy o  odczuciach, potrzebach i  niepokojach daje po-
czucie bezpieczeństwa i zrozumienia. W natłoku bie-
żących zadań łatwo zgubić prostą, ludzką perspektywę 
i związane z nią potrzeby.
Teoria sztuki przywódczej daje w pokazanych tu ob-
szarach jasne wskazówki postępowania. W  praktyce 
okazuje się, że nie ma tu jednak oczywistych prawd 
i  jednoznacznych instrukcji, a  nasza ludzka natu-
ra wiedzie nas czasem na manowce. Szefom innych 
szefów rekomenduję więc regularną autorefleksję 
i prostą do zapamiętania zasadę: Kiedy w pionowych 
strukturach szef szefa jest równie blisko co sam szef, 
zwykle dzieje się źle…
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Szkolenia  
z kompetencji 
społecznych

Ma pani bardzo wysokie kwalifikacje, ale nie ma pani doświadczenia 
w twardym biznesie – usłyszała kandydatka na stanowisko szefa produk-
tu marketingu w  dużej międzynarodowej firmie. Pomimo posiadanych 
dwóch dyplomów magistra i ukończonych dwóch kierunków studiów po-
dyplomowych, w tym międzynarodowego Executive MBA, przyjęła wolne 
stanowisko asystentki działu marketingu, bo wiedziała, że ma potencjał. 
Po pięciu latach została prezesem firmy.

W piątej części mojego cyklu Holistyczna Akademia Pra-
cownika, dotyczącej zarządzania zmianą, poruszałam kwe-
stię świata permanentnej zmiany VUCA. Przeobrażenia 
technologiczne, globalizacja, zmienne środowisko kulturo-
we, rewolucja pokoleniowa, zmiany konkurencyjne i legi-
slacyjne, jednym słowem zmienność i złożoność współcze-
snego życia stawiają przed pracownikiem nowe wyzwania. 

Coraz częściej liczy się bardziej potencjał człowieka, czyli 
jego zdolność dostosowania się do coraz bardziej złożo-
nych okoliczności, zadań i ról, niż jego zawodowe kwalifi-
kacje i doświadczenie. 
Kompetencje i umiejętności oraz inteligencja IQ, rozumia-
na jako zdolności analityczne, werbalne, matematyczne 
i logiczne, nie wystarczają, by odnieść sukces w dzisiejszym 
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Elastyczność, otwartość 
na różnorodność, spójność 
oraz poczucie odpo-
wiedzialności za jakość 
różnych aspektów życia 
swojego i podwładnych 
stanowią podstawę 
nowego przywództwa 
transformacyjnego.

świecie. Kompetencją przyszłości jest inteligencja emocjo-
nalna EQ. Elastyczność, otwartość na różnorodność, spój-
ność oraz poczucie odpowiedzialności za jakość różnych 
aspektów życia swojego i  podwładnych stanowią podsta-
wę nowego przywództwa transformacyjnego. Pracownik 
uczący się, zdobywający nowe umiejętności i  otwarty na 
wymianę informacji zastępuje pracownika wiedzy.

NOWY BENEFIT – KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Powszechna staje się dyskusja na temat trudności z pozy-
skiwaniem talentów z rynku i z utrzymaniem ich w orga-
nizacji. A wydaje się, że wielu pracodawców widzi zaledwie 
wierzchołek góry lodowej. Jest to wyzwanie, które wiąże 
się nie tylko z  brakiem podaży na rynku pracy. Globali-
zacja zmuszająca firmy do ekspansji poza rodzime rynki, 
niepokojące wskaźniki demograficzne (według których za 
trzy lata liczba ludzi w  wieku emerytalnym będzie więk-
sza niż w  wieku produkcyjnym, a  odsetek osób w  wieku 
idealnym na menedżera najwyższego szczebla, tj. 35–44 
lata, drastycznie spadnie) oraz brak programów rozwo-
ju dla menedżerów zapewniających wewnętrzną sukcesję 
w przedsiębiorstwach mogą budzić obawy co do możliwo-
ści pozyskiwania przez organizacje przyszłych liderów. 
Dodatkowo na kondycję firm wpływa przewlekły stres 
w miejscu pracy, który staje się współczesną epidemią. Koszty 
leczenia jego skutków rosną lawinowo. Żeby skutecznie prze-
ciwdziałać przyczynie wypalenia, organizacje powinny zwró-

cić uwagę na systemowe rozwiązania i różnego rodzaju świad-
czenia, które zwiększają poczucie komfortu w miejscu pracy. 
Profilaktyka i kultura zdrowia mogą w znaczący sposób wpły-
nąć na zwiększanie wartości firmy i jej przewagi rynkowej.

HOLISTYCZNA POLITYKA ZDROWIA
Benefity pracownicze rozumiane jako dodatkowe czynniki 
motywacyjne, które kiedyś były luksusem, dzisiaj są normą. 
Można podzielić je na benefity lojalnościowe, takie jak: 
„przykorporacyjne” żłobki i  przedszkola, telefon służbo-
wy, samochód, szkolenia i kursy zawodowe, kursy języko-
we, bilety na wydarzenia kulturalne oraz benefity dbające 
o  kondycję i  zdrowie fizyczne pracowników: prywatne 
ubezpieczenia medyczne, karty sportowe, zdrowe menu 
w stołówkach pracowniczych.
Wpisują się one w politykę zdrowia organizacji. By jednak 
można powiedzieć o kulturze zdrowia w ujęciu holistycz-
nym, należałoby uzupełnić istniejącą pulę benefitów o jesz-
cze jeden: który byłby prewencją przeciw stresowi i wypa-
leniu zawodowemu i pobudzałby wśród pracowników ów 
„potencjał”, będący głównym składnikiem współczesnej 
success story. 
Rozwój kompetencji miękkich w organizacji, które powinny 
być nazywane kompetencjami społecznymi, takich jak ko-
munikacja interpersonalna, psychologia zmiany i zarządzanie 
emocjami, budowanie silnej marki osobistej opartej na zdro-
wym poczuciu własnej wartości, może mieć ogromny wpływ 
na jakość życia i poprawę samopoczucia pracowników. 
Szkolenia – oczywiście pod warunkiem, że będą najwyższej 
jakości, w  przystępnej cenie, by móc objąć ich zasięgiem 
jak największą liczbę pracowników – powinny uczyć zaan-
gażowania, czyli umiejętności odwoływania się nie tylko 
do logiki, lecz także do emocji, budowania więzi, determi-
nacji w  dążeniu do trudnych celów, właściwej motywacji 
do samodoskonalenia się opartej na wartościach. Ludzie 
powinni dostać odpowiednie narzędzia, by mieć odwagę 
podejmować trudne wyzwania, czyli takie, które uczą i roz-
wijają, oraz by chcieć działać i popełniać błędy, a nie unikać 
porażki i biernie, ale bezpiecznie czekać, co zrobią inni. 
W wielu organizacjach fundusze na szkolenia miękkie są 
przeznaczone dla kadry minimum średniego szczebla. 
Tzw. first managerów zostawia się samym sobie. A wiado-
mo, że czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał. 
Holistyczna akademia kompetencji społecznych byłaby 
świetną okazją do zweryfikowania potencjału pracowni-
ków i stworzenia sukcesji wewnętrznych. Jest to szansa dla 
tych, którzy pokażą już na początku kariery na starcie: mo-
tywację do samodoskonalenia się, do osiągania trudnych 
celów, ciekawość świata, przenikliwość, zaangażowanie 
w  pracę i  w  relacje z  ludźmi, pokorę, która stawia dobro 
grupy ponad własne interesy. 
Wielu menedżerów ma świadomość własnych braków 
w  przygotowaniu do przejęcia roli lidera. I  nie chodzi tu 
o inteligencję, doświadczenie, dokonania i kompetencje.
Holistyczna akademia, jako benefit pracowniczy, byłaby 
z  jednej strony szansą na rozwój puli przyszłych liderów, 
z drugiej panaceum na zmęczenie i wypalenie organizacji 
już u źródeł.
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Skąd się bierze 
konflikt w pracy?

Pędzi niczym lokomotywa, którą niełatwo zatrzymać. Zabiera ze sobą co-
raz więcej osób, czasu i emocji. Konflikt w pracy znacznie łatwiej będzie 
zatrzymać, jeśli się wie, skąd wyruszył i co go napędza.

W jednym miejscu pracy spotykają się różne osobowości 
z  odmiennymi zachowaniami i  przyzwyczajeniami. By 
mieszanka ta stała się wybuchowa, nie trzeba wiele. Nie-
komfortowej sytuacji sprzyjają mechanizmy psycholo-
giczne, które eskalują konflikt. Pożar może ugasić jedynie 
dobry menedżer ‒ mediator, który rozumie, skąd się biorą 
reakcje skonfliktowanych stron.

KONFLIKT NAPĘDZONY
W sytuacji konfliktowej mózg zwyczajowo nakazuje reak-
cję walki lub ucieczki. Gdy ktoś nie jest świadomy racjo-
nalnego podejścia do rozwiązania konfliktu, raczej trud-
no będzie mu go zrozumieć i  konstruktywnie rozwiązać. 
Ponadto w  wyniku zniekształcenia percepcji i  myślenia 
eskalacja konfliktu następuje samoistnie. Warto znać me-
chanizmy, które zniekształcają rzeczywisty obraz sytuacji. 
Jednym z  nich jest tzw. lustrzane odbicie. Polega ono na 
tym, iż obie strony mają poczucie, że są ofiarami zaistnia-
łej sytuacji oraz są przekonane co do tego, że racja stoi po 
ich stronie. Mechanizm ten potwierdzają skonfliktowane 
strony w  praktyce. Kiedy spotykam się podczas mediacji 
na indywidualnych spotkaniach, bez udziału drugiej stro-
ny i w pełni objętych poufnością, rozmawiam ze stronami 
w atmosferze pełnego zaufania. Każdy z uczestników kon-
fliktu może mi powiedzieć coś, czego nie przekażę drugiej 
stronie, a mimo to w większości przypadków adwersarze są 
przekonani o swojej racji i o tym, że sprawiedliwość stoi po 
ich stronie. Jedni i drudzy, mimo sprzecznych „faktów” do-
tyczących łączącej ich relacji. Nawet jeśli uważają, że jakieś 
ich działanie nie do końca było fair, natychmiast znajdują 
dla niego uzasadnienie, wyjaśniając, że dane zachowanie 
było podyktowane w  imię wyższego celu. Jeśli natomiast 
druga strona konfliktu również postąpiła nie fair w podo-
bym bądź nawet tym samym zakresie, uważają, że nie miała 
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biznesu, Prezes Polskiego 
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takiego prawa. Taki mechanizm nazywany jest stosowa-
niem podwójnych standardów moralnych lub podwójnych 
norm. Kolejnym samonapędzającym eskalację konfliktu 
mechanizmem jest biegunowe myślenie. Strony sporu mają 
często czarno-białe widzenie sytuacji. Wszystko, co robi 
przeciwnik, jest złe, natomiast to, co strona robi sama, jest 
dobre. Dochodzi do tego mechanizm źdźbła i belki, mają-
cy swoje źródło w Biblii (źdźbło w oku bliźniego widzisz, 
a belki w swoim nie dostrzegasz). Obie strony zauważają 
naganne postępowanie drugiej strony, natomiast nie za-
uważają tego u siebie.

RÓŻNE OSOBOWOŚCI
O wystąpienie konfliktu w firmie tym łatwiej, im więk-
sza mieszanka osobowości próbuje ze sobą pracować. 
Każdy z  natury ma predyspozycje do innego działania 
i odmiennie reaguje na różne bodźce. Jeśli nie ma wza-
jemnego zrozumienia na tę odmienność oraz odpowied-
niego podejścia do współpracownika, o wojnę w zespole 
pracowniczym bardzo łatwo. Przykładowo melancholicy 
i cholerycy to typy zorientowane na zadania, sangwinicy 
i flegmatycy raczej na relacje międzyludzkie. Ci pierwsi 
są mniej stabilni emocjonalnie. Choleryk decyzje po-
dejmuje szybko, sangwinik impulsywnie, melancholik 
ostrożnie a  flegmatyk powoli, lecz bezpiecznie. Fleg-
matyk jest systematyczny, melancholik zorganizowany, 
choleryk praktyczny, a  sangwinik chaotyczny. Sangwi-
nik i  choleryk to typy ekstrawertywne, które wyrażają 
emocje na zewnątrz i  działają impulsywnie. Mają ten-
dencję do wpływania na zdanie współpracowników, 
chcąc je zmienić na swoją korzyść. Nie lubią mierzyć 
się z czyimiś trudnymi emocjami, zwłaszcza gdy są one 
wywołane przez ich własne zachowanie. Zwykle wtedy 
bagatelizują sprawę, mówiąc: „nie przesadzaj”. Gesty 
sangwinika są zwykle przyjazne i  radosne, choleryka 
bezpośrednie i  stanowcze, melancholika kontrolowane 
i zachowawcze, a flegmatyka delikatne i spokojne.

RÓŻNICA ZDAŃ CZY KONFLIKT?
Warto odróżnić konflikt od różnicy zdań. Oczywiste 
jest, iż pracownicy mogą mieć różny pogląd na dany 
temat. Jest to nawet pożądane zjawisko w pracy grupo-
wej. Dzięki niemu można wyeliminować niedostrzegane 
przez niektórych sytuacje kryzysowe czy wybrać opty-
malne rozwiązanie. Jeśli pracownicy są otwarci na dys-
kusję i  zrozumienie innego niż swój punktu widzenia, 
jest to sytuacja idealna. Konflikt natomiast, w  przeci-
wieństwie do różnicy zdań, objawia się najczęściej upo-
rem pracownika. Nie jest on zdolny zrozumieć odmien-
nego niż własne zdania, gdyż nie jest w stanie go sobie 
wyobrazić. Własne argumenty często są nielogiczne. Re-
akcje natomiast są bardzo emocjonalne, wręcz dominu-
jące i uniemożliwiające racjonalne myślenie i działanie. 
Ważne jest zatem, by menedżer potrafił rozpoznać gra-
nicę między różnicą zdań u swoich pracowników a kon-
fliktem. Jedno i drugie jest pożądane (dobrze rozwiąza-
ny konflikt przynosi korzyści), jednak powinno nieść za 
sobą inne reakcje i działania przełożonego.

Sposoby na zapobieganie konfliktom w zespole:
- sprawiedliwy podział zadań i optymalne obciążenie pracą;
- pomoc i  wsparcie dla współpracowników w  miarę po-
trzeb i możliwości;
- powstrzymywanie się od publicznej krytyki pracowników;
- poszanowanie wspólnej przestrzeni (np. dbanie o kom-
fort-  pracy innych, utrzymywanie czystości w  miejscu 
pracy);
- nietolerowanie obmawiania współpracowników; 
- współpraca ze wszystkimi pracownikami, a nie tylko z tymi, 
których prywatnie się „lubi”;
- poszanowanie cudzej prywatności.

Psychologiczne warunki powstawania konfliktu:
- niewłaściwa komunikacja wewnętrzna w firmie;
- błąd nadmiernej generalizacji używany jako zarzut (brak 
rozmowy o konkretnych sytuacjach i przyczynach złości 
oraz przypisywanie zdarzeń stałym cechom danej osoby);
- stosowanie tzw. „stoperów komunikacyjnych”, tj. osądza-
nia, krytykowania, oskarżania, podnoszenia głosu, groże-
nia, odwracania uwagi od sedna sprawy;
- brak spójności komunikatów werbalnych i niewerbalnych 
(np. łączenie negatywnego przekazu z pozytywnym tonem 
głosu).

Podstawowe zasady rozwiązywania konfliktów to (Jerzy 
Gut, Wojciech Haman, 1993):
- oddzielenie ludzi od problemów;
- skoncentrowanie się na interesach, a nie na stanowiskach;
- sformułowanie pytań przed odpowiedziami;
- poszukiwanie rozwiązań dających korzyści obu stronom;
- nazywanie osiągnięć w negocjacjach.

Warto odróżnić 
konflikt od różnicy 

zdań. Oczywiste jest, 
iż pracownicy mogą 
mieć różny pogląd 
na dany temat. Jest 
to nawet pożądane 
zjawisko w pracy 

grupowej. Dzięki niemu 
można wyeliminować 
niedostrzegane przez 
niektórych sytuacje 

kryzysowe czy wybrać 
optymalne rozwiązanie.
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Czy ty to ty?
Zdajemy sobie sprawę z tego, że dzisiejszy świat zmienia się bardzo szyb-
ko, czasem wręcz w sposób niekontrolowany. Świadczy o tym chociażby 
ilość informacji, jaką każdy z nas musi przetworzyć (na poziomie świado-
mym i nieświadomym) w ciągu każdego dnia. Mówi się o tym, że współ-
czesny człowiek w ciągu miesiąca, a być może i tygodnia, otrzymuje taką 
ilość informacji, na jaką nasi dziadkowie mieli całe życie… 

Trudno nie przyznać więc racji starożytnemu filozofowi 
Heraklitowi, który już kilka wieków przed naszą erą wyra-
ził swoje przekonanie co do braku stałości w świecie (słyn-
ne „panta rhei”). Jak wielkie to było odkrycie w  tamtych 
czasach, niech świadczy chociażby to, że – jak wyliczył ser-
wis Atlantico – w samym tylko roku 2010 napisano tyle, ile 
od początku świata do roku 2003.
Zmiana jest jedną z prawidłowości, którym poddany jest 
nasz świat. Dodatkowo gatunek ludzki swoimi odkrycia-
mi dokłada do niej więcej, niż tylko przysłowiowe trzy 
grosze. Wystarczy się rozejrzeć dokoła, by dostrzec szereg 
zmian. Niektórzy próbują się przed tym bronić, inni rzuca-
ją się w wir zmian i płyną z prądem, jeszcze inni starają się 
w tych zmianach znaleźć również miejsce na to, by jedno-
cześnie pozostać sobą…
Mimo szalonego tempa XXI w. bywają jednak ludzie, któ-
rzy mocno się tej zmianie przeciwstawiają, ze szkodą dla 
samych siebie (co może skutkować np. izolacją społeczną, 
frustracją, poczuciem zagubienia czy mniejszymi moż-
liwościami zarobkowania). To osoby, które często trwają 
w przeświadczeniu, że „one nigdy się nie zmienią”, choć to 
nieprawda – co udowodnili jakiś czas temu psychologowie 
z Edynburga, o czym za chwilę. Z drugiej strony są osoby, 
które rzucając się w wir zmian, zatracają nieraz jednak to, 
co najważniejsze – siebie.
Od zmiany jako takiej nie jesteśmy w stanie się odizolować. 
Możemy natomiast pozwolić na to, by działa się sama, poza 
nami, lub też możemy zdecydować, jak ją ukierunkować 
– mniej bądź bardziej z lub przeciw aktualnym trendom.
Badacze z  Uniwersytetu w  Edynburgu przeprowadzili 
badanie, które jest najdłużej trwającym badaniem po-
święconym ludzkiemu charakterowi. Rozpoczęło się 
ono w  1947 r. i  trwało do roku 2012 – dotyczyło sze-
ściu aspektów osobowości, którymi były: wiara w siebie, 

Nasza osobowość również 
ulega zmianie, ona nie 
jest dana raz na zawsze, 
jak uważano jeszcze do 
niedawna. Fo
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spokój umysłu, wytrwałość, oryginalność, pragnienie 
sukcesu oraz uczciwość. Okazało się, że po tylu latach 
związek między tym, co stwierdzili zewnętrzni obserwa-
torzy w roku 1947 (gdy badani mieli 14 lat), a  tym, co 
stwierdzono w  2012 r., był niewielki! Niektóre aspekty 
uległy mniejszym zmianom, natomiast większość na-
prawdę sporym, co oznaczało, że w przeciągu ponad 60 
lat biorący udział w badaniu w pewnym sensie stali się 
innymi ludźmi! Pomiędzy poszczególnymi, mniejszymi 
odstępami czasu ta zmiana nie była tak widoczna. Za-
obserwowano różnice, jednak stosunkowo niewielkie. 
Natomiast w maksymalnej perspektywie czasu, czyli po-
nad 60 lat, te różnice były naprawdę duże, a osobowość 
badanych zgoła inna niż w latach młodzieńczych.
To kolejne potwierdzenie na to, że nic nie jest stałe w na-
szym świecie – łącznie z nami samymi. Z wiekiem zmienia 
się nie tylko nasze ciało czy wiedza, lecz także nasza osobo-
wość. Dla ludzi związanych z rozwojem osobistym nie jest 
to może żadną nowością, jednak to badanie może otworzyć 
oczy przede wszystkim „zwykłym Kowalskim”.
Zmieniamy się nie tylko na poziomie fizycznym, ko-
mórkowym (przykładowo komórki skóry ulegają cał-
kowitej wymianie mniej więcej raz na dwa tygodnie). 
Nasza zmiana następuje także na poziomie mentalnym. 
Nasza osobowość również ulega zmianie, ona nie jest 

dana raz na zawsze, jak uważano jeszcze do niedawna. 
To, że ktoś był nieśmiały i zamknięty w sobie jako nastola-
tek, wcale nie oznacza, że taki będzie jako dorosły osobnik! 
Choleryk może wyluzować i nauczyć się wytrwałości. Oso-
ba, która „o niczym nie marzy”, może stać się człowiekiem 
o dużej ambicji i pragnieniu sukcesu, a leń jednym z wzo-
rów, jeśli chodzi o przedsiębiorczość.
Oczywiście te zmiany mogą nastąpić również w drugą, ne-
gatywną stronę. Osoba aktywna, której „wszędzie pełno”, 
może stracić zapał i  chęci. Osoba odważna stanie się bo-
jaźliwa, a szczęśliwa zmieni się w smutasa. Różne czynniki 
mogą na to wpłynąć, na część z nich pewnie nie będziemy 
mieli wpływu, jednak większość z nich – a  już na pewno 
nasza reakcja na nie – jest od nas zależna.
Warto uświadamiać ludzi czym tak naprawdę jest rozwój 
osobisty i dlaczego jest taki ważny w dzisiejszym świecie. 
A wobec stałości zmian zamiast zdawać się na los, można 
to nasze życie w dużym stopniu świadomie kształtować, 
chociażby przez trening mentalny i  inne formy pracy 
z sobą.
Muhammad Ali, legenda boksu, powiedział kiedyś znamie-
nite słowa, że „człowiek, który w wieku 50 lat postrzega świat 
tak samo jak w wieku lat 20, zmarnował 30 lat swojego życia”. 
Szkoda marnować życia na walkę z czymś, co – jak dowiedli 
badacze ze Szkocji – i tak jest nieuniknione!

reklama
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Święta to idealny czas, by w biznesie wartości powiedzieć 
więcej o dzieleniu się… dzieleniu się wiedzą, doświadcze-
niem, zdobytymi informacjami, a także czasem. Dzielenie 
się samo w sobie zakłada, że dającemu ubywa dobra, któ-
rym się dzieli, i choć w przypadku informacji czy wiedzy 
nie można powiedzieć o ubytku, to z pewnością im mniej 
osób posiada określoną wiedzę, tym bardziej jest ona cen-
na, a wiedza powszechnie dostępna ma najmniejszą war-
tość. Właśnie dlatego wiele osób woli zachować informacje 
dla siebie, niż dzielić się nią wszem i wobec. 
Chęć i umiejętność dzielenia się wśród pracowników nie-
sie za sobą wiele korzyści zarówno dla organizacji, jak 
i  poszczególnych osób ją tworzących. Przede wszystkim 
dzielenie się informacjami znacząco poprawia komunika-
cję w  firmie, dzięki czemu informacje szybciej docierają 
do zainteresowanych, a  ci mogą w  krótszym czasie pod-
jąć działanie. Nie ma wątpliwości, że pracownicy chętniej 
dzielą się informacjami i posiadaną wiedzą w sytuacji, gdy 

W biznesie  
wartości:  
dzielenie się

EWA 
WILMANOWICZ

trener efektywności, 
mówca, konsultant ds. 
budowania i rozwoju marki,
kontakt@brands-secret.pl

Zbliża się okres świąt, czas, kiedy chcemy sprawić innym radość i obdaro-
wać ich prezentem. Poza rodzinną celebracją coraz częściej święta obcho-
dzi się także ze współpracownikami, składa życzenia partnerom bizneso-
wym, klientom. To sprawia, że co roku dajemy i dostajemy aniołki, kosze 
owoców, czekoladki, kartki świąteczne, kalendarze, Mikołaje i wiele, wie-
le innych niespodzianek. W czasach, kiedy sklepy są przepełnione tego 
typu produktami, na nikim nie robi to już większego wrażenia, ponieważ 
coraz większej wartości nabierają dobra niematerialne, takie jak reputa-
cja, zaufanie, wdzięczność czy przyjaźń i lojalność. 

ich pozycja w firmie nie jest zagrożona, a w organizacji kul-
tywowane są wartości, takie jak zaufanie i poczucie wspól-
noty. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku dzielenia się 
doświadczeniem. Kiedy starsi lub bardziej doświadczeni 
pracownicy na bieżąco dzielą się z  podopiecznymi i  ko-
legami z  pracy swoim know-how i  chętnie udzielają rad, 
automatycznie wzrasta poziom kompetencji i efektywności 
w zespole, także w przypadku przełożonego, który powi-
nien dzielić się swoją wiedzą z podwładnymi. Wdrożenie 
wartości dzielenia się będzie trudniejsze, jeśli przełożo-
ny obawia się, że podwładny dzięki swojej coraz szerszej 
wiedzy i umiejętnościom może z czasem „wygryźć” go ze 
stanowiska, dlatego idei dzielenia się sprzyjają: jasno spre-
cyzowana ścieżka kariery oraz kryteria awansu. Jeśli są 
one zaplanowane w  taki sposób, by sukces członków ze-
społu przekładał się na sukces lidera, jest znacznie większe 
prawdopodobieństwo, że zechce on inwestować swój czas 
i umiejętności w podnoszenie kompetencji podwładnych. 

Nie ma wątpliwości, że pra-
cownicy chętniej dzielą się 
informacjami i posiadaną 
wiedzą w sytuacji, gdy ich 
pozycja w firmie nie jest 
zagrożona, a w organizacji 
kultywowane są wartości, 
takie jak zaufanie i poczucie 
wspólnoty.
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Poświęcanie innym swojego czasu to kolejny z  aspektów 
dzielenia się, zwłaszcza w czasach, kiedy panuje deficyt tego 
zasobu, nieustanny pośpiech i presja czasu. Jeśli jednak swój 
czas angażujemy w  pełni do osiągnięcia własnych zamie-
rzeń i celów, nie może być mowy o efektywnej współpracy, 
w  której założeniem jest wzajemne uzupełnianie się kom-
petencji wśród członków zespołu. Jeśli mamy do czynienia 
z kulturą organizacyjną, w której pracownicy nie dzielą się 
z innymi ani wiedzą, ani czasem, nowi pracownicy do wielu 
rezultatów będą musieli dochodzić metodą prób i błędów, 
co znacznie obniży ich efektywność, a popełnione w wyniku 
niewiedzy błędy mogą narazić firmę na duże straty. 
Kiedy mowa o  rozwoju kompetencji pracowników, nie 
można nie wspomnieć o  dzieleniu się spostrzeżeniami 
i wnioskami na temat działań drugiej osoby, czyli tak zwa-
nej informacji zwrotnej, w korporacjach najczęściej funk-
cjonującej jako feedback. 
Sposób postrzegania informacji zwrotnej w dużej mierze 
zależy od kultury organizacyjnej firmy oraz nastawienia 
udzielających i  otrzymujących feedback. Dla niektórych 
to cenne wskazówki, których udzielić może tylko osoba 
z zewnątrz ‒ wnioski z obserwacji pomagają im w samo-
doskonaleniu i  rozwoju osobistym, z  kolei dla innych 
to przykry obowiązek wzbudzający poczucie, że jest się 
pouczanym i  krytykowanym. Jeśli chcemy, by pracow-
nicy chętnie dzielili się swoimi spostrzeżeniami, a  uwa-
gi innych traktowali jak cenne wskazówki do dalszego 
rozwoju, warto nieustannie komunikować cel udzielania 
informacji zwrotnej, a także utwierdzać pracowników, że 
odgrywa ona istotną rolę. Oczywiście w  przypadku fe-
edbacku, tak samo jak i  innych form dzielenia się, bar-
dzo ważne jest dawanie dobrego przykładu przez zarząd 
i osoby na stanowiskach kierowniczych. Kiedy szef albo 

menedżer podzieli się ze swoimi podwładnymi cza-
sem, zdobytym doświadczeniem, wiedzą czy udzieli 
przydatnych wskazówek, jest znacznie większe praw-
dopodobieństwo, że ci obdarowani pracownicy powtó-
rzą schemat w stosunku do innych współpracowników. 
W  przypadku informacji zwrotnej istotna jest także 
umiejętność udzielania i  przyjmowania feedbacku. 
Dając wskazówki, powinniśmy pamiętać, by oceniać 
konkretne zachowania, a  nie człowieka, a  w  swoich 
spostrzeżeniach zawrzeć zarówno pozytywne, jak 
i  negatywne wnioski z  obserwacji. Intencją zawsze 
powinna być chęć wniesienia cennego wkładu w roz-
wój osobisty drugiej osoby, a  nie wyłącznie krytyka. 
Z  drugiej strony wiele osób ma problem z  przyjmo-
waniem informacji zwrotnej. Sytuacja, w  której ktoś 
dzieli się z  nami swoim czasem, by przedstawić nam 
swoje spostrzeżenia, a w ten sposób podzielić się także 
doświadczeniem, zawsze powinna być traktowana jako 
nowa szansa, i dlatego warto podchodzić do rozmowy 
z pełną otwartością i życzliwością. To co często zdarza 
się podczas otrzymywania feedbacku, to natychmia-
stowa próba usprawiedliwienia się i  wytłumaczenia. 
To sprawia, że zniechęcamy dzielącego się opinią do jej 
dalszego wyrażania, przez co odbieramy sobie szansę 
na poznanie innej perspektywy. 
W  okresie zbliżających się świąt warto pomyśleć 
o pięknie i wartości dzielenia się i zamiast nieprzemy-
ślanych, powtarzających się co roku prezentów, po-
święcić innym czas, porozmawiać, podzielić się tym, 
co wiemy, i przedstawić swoją perspektywę. Jeśli udzie-
limy cennej informacji zwrotnej, być może obdaro-
wany uwzględni podjęcie koniecznych działań wśród 
swoich postanowień noworocznych.

W okresie 
zbliżających się świąt 

warto pomyśleć 
o pięknie i wartości 

dzielenia się i zamiast 
nieprzemyślanych, 
powtarzających się 
co roku prezentów, 
poświęcić innym 

czas, porozmawiać, 
podzielić się tym, co 
wiemy, i przedstawić 
swoją perspektywę.
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Pokolenie  
płatków śniegu

DOMINIKA 
PIETRZYK

Lean Menagment,  
Freelance Journalist,
dominika.k.pietrzyk@
gmail.com

Na rynek pracy szturmem wkracza nowe pokolenie – to wchodzący w doro-
słość po 2010 r. młodzi ludzie. Współpracę z nimi określa się mianem wy-
zwania i bolączki, co już teraz spędza sen z powiek niejednemu pracodawcy. 
Kim są wspomniane śnieżynki, jak efektywnie zarządzać takimi pracowni-
kami oraz w jaki sposób nawiązać porozumienie międzypokoleniowe?

Od dobrych paru lat jednym z głównych tematów dyskusji 
każdego działu HR są przedstawiciele pokolenia urodzo-
nych w latach 1980–2000, tzw. millenialsi lub pokolnie Y. 
Pracodawcy na różne sposoby próbują odnaleźć klucz do 
współpracy z młodym pokoleniem. Liczne publikacje, ra-
porty oraz debaty mają służyć radą, w jaki sposób rozma-
wiać i motywować millenialsów. A dynamika jest ogromna 
‒ po piętach depcze nam już kolejne pokolenie – Z, któ-
re powoli wkracza na rynek pracy. Co rusz wzrasta liczba 
określeń i  charakterystyk dotyczących młodych adeptów 
pracy. Wyszczególniane są kolejne podgrupy w ramach jed-
nego pokolenia, co zmusza pracodawców do szybkiej reak-
cji oraz poszukiwania odpowiednich strategii i możliwości 
współpracy. Jest więc nad czym pracować, tym bardziej że 
już od kilku miesięcy mówi się o nowym pokoleniu ‒ po-
koleniu płatków śniegu, grupie młodszych millenialsów 
wychowanych w przekonaniu o swojej wyjątkowości i nie-
powtarzalności. Czego możemy się po nich spodziewać, jak 
reagować na ich zachowania?

SYNDROM PŁATKA ŚNIEGU
Pojęcie określające nową generację zostało zaczerpnięte 
z kultowej książki „Fight Club” Chucka Palahniuka z 1996 r., 
w której pojawia się stwierdzenie: „Nie jesteście wyjątkowi. 
Nie jesteście pięknymi i niepowtarzalnymi płatkami śniegu”.
Zachowanie, a w efekcie postrzeganie śnieżynek warunku-
je sposób, w jaki zostały wychowane. Od najmłodszych lat 
rodzice utwierdzali swe dzieci w ich wyjątkowości i niepo-
wtarzalności. Wychowane pod kloszem, otoczone rodzi-
cielską nadopiekuńczością oraz wyręczane w obowiązkach.

CO MOŻE WYNIKAĆ Z KUMULACJI TAKICH  
WARTOŚCI?
O śnieżynkach mówi się, że to przewrażliwieni na swoim 
punkcie egoiści. Szczególnie łatwo jest ich urazić, popadają 
w skłonność do przesady, nadmiernie dramatyzują i często 
stawiają się w roli ofiary. To pokolenie skoncentrowanych 
na sobie indywidualistów przekonanych o swojej wyjątko-
wości. Otoczeni rodzicielską opieką na każdym kroku, czę-
sto mają trudności z wkroczeniem w dorosłe i samodzielne 
życie na własny rachunek. Aby dłużej zachować młodość, 
otaczają się głównie swoimi rówieśnikami lub młodszym 
towarzystwem. Kłopot sprawia im nawiązanie relacji z oso-
bami starszymi od nich. Z kolei dorastanie i prowadzenie 
życia w social mediach w żadnym stopniu nie wspiera ich 
umiejętności w nawiązywaniu relacji w realnym świecie, co 
stanowi dla nich nielada wyzwanie.

WYZWANIE NA HORYZONCIE
Czy zatem należy obawiać się nowego pokolenia? Zdecy-
dowanie nie! Pamiętajmy, że jest to jedynie charakterysty-
ka oraz zbiór stereotypów. Zamiast przewidywać najgorsze 
scenariusze, przygotujmy się jak najlepiej do przyjęcia 
i współpracy z najmłodszymi profesjonalistami.
Praca ze śnieżynkami powinna opierać się na podobnych 
założeniach co działania prowadzone wobec ich starszych 
kolegów millenialsów. Należy skupić się na indywidual-
nych potrzebach i rozwoju śnieżynek, a poprzez zastoso-
wanie roli mentora dbać o komunikację zwrotną na temat 
postępów ich pracy. Śnieżynki oczekują jasno nakreślo-
nej ścieżki kariery, monitoringu wyznaczonych celów 
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oraz regularnego feedbacku. Młode pokolenie uwielbia 
pochwały oraz bycie docenianym, dlatego udzielając in-
formacji zwrotnej, dbajmy o to, aby wskazać nie tylko ob-
szary do poprawy, lecz także mocne strony młodej osoby. 
Kluczem do utrzymania motywacji i zaangażowania pra-
cowników oprócz codziennych zadań i wyzwań jest także 
samo środowisko pracy i to, co oferuje. Warto chociażby 
pomyśleć nad wprowadzeniem niestandardowych bene-
fitów, które odpowiadają tempu i rodzajowi życia młod-
szych pokoleń.

GŁOS WIELU POKOLEŃ
Jak zintegrować międzypokoleniowy zespół i  zniwelo-
wać uprzedzenia? Być może całkowite wyeliminowanie 
sporów i  różnicy zdań jest niemożliwe, ale skupmy się 
na tym, co możemy zrobić. Angażujmy ich we wspólne 
projekty i inicjatywy. Wykorzystując mocne strony poko-
lenia śnieżynek i łącząc je z atutami pozostałych pracow-

ników, dajemy sobie szansę na wypracowanie ciekawych 
i  kreatywnych rezultatów. Zachęcajmy do dzielenia się 
pomysłami, otwartości. Wspierajmy zarówno śnieżyn-
ki w  nawiązywaniu relacji ze starszymi kolegami, jak 
i  udzielajmy wskazówek pozostałym pokoleniom, dla 
których współpraca z  nową generacją może stanowić 
trudność. Kluczem będzie monitoring postępów pracy 
i relacji wewnątrz zespołu, aby w razie konieczności móc 
w  odpowiednim momencie sprowadzić grupę na odpo-
wiednie tory współpracy.
Przed menedżerami i działami HR stoi duże wyzwanie. 
Jak sprostać oczekiwaniom wszystkich pokoleń? Przede 
wszystkim wsłuchujmy się w  głosy i  potrzeby każdego 
z  nich. Metodą złotego środka dostosowujmy warunki 
pracy do ich oczekiwań. Odczarujmy niekorzystne ste-
reotypy każdego z pokoleń, umiejętnie dobierając narzę-
dzia współpracy. Otwórzmy się na to, co nowe i niezna-
ne, jako na szansę powiewu świeżości w naszej firmie.
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Zaangażowanie 
w dół

Wyniki tegorocznego badania zaangażowania przeprowadzonego przez 
Aon Hewitt pokazują, że aż 52 proc. polskich pracowników nie czuje się 
zaangażowanych w swoją pracę. W stosunku do ubiegłego roku grupa ta 
zwiększyła się o 3 proc. (49 proc. w 2016 r.). Mimo pozytywnych nastro-
jów w gospodarce i najniższego od lat w naszym kraju bezrobocia widać, 
że pracownicy w Polsce i Europie reagują w odmienny sposób – podczas 
gdy zaangażowanie w Europie rośnie (o 4 p.p. w stosunku do 2016 r.), 
w Polsce spada – różnica ta wynosi już 7 p.p. 

Pracownicy w  Europie i  Polsce ciągle działają jeszcze 
na nieco innym rynku pracy – w naszym kraju cały czas 
mamy poczucie że jesteśmy na tzw. dorobku. Czujemy 
jednak, że rynek się rozwija, oczekujemy zatem od pra-
codawcy więcej w  każdej dziedzinie życia zawodowego, 
także w sferze wynagrodzeń. Rynek pracownika umożliwia 
szukanie nowych możliwości, tak by rozwijać się zawodo-
wo i poprawiać sobie komfort życia. W tym samym czasie 
pracodawcy skarżą się, że nie mogą znaleźć odpowiednich 
pracowników, czego wynikiem jest ciągła rotacja zatrud-
nionych. Co z tym zrobić?

MARKA PRACODAWCY
Mimo bezprecedensowych wydatków przeznaczonych na 
employer branding i wzmacniane wizerunku firmy jako pra-
codawcy tegoroczne badanie pokazało smutną prawdę ‒ tylko 
połowa badanych wskazała, że firmy, w której pracują, cieszą 
się dobrą opinią. To o 6 p.p. mniej w stosunku do ubiegłego 
roku. 62 proc. respondentów uważa, że w  ich firmach pra-
codawcy nie dotrzymują obietnic składanych pracownikom. 
Dodatkowo jedynie 35 proc. badanych jest zdania, że ich fir-
ma jest postrzegana jako jedno z najlepszych miejsc pracy dla 
osób o podobnych umiejętnościach i doświadczeniu jak ich 
własne. Pracodawcy powinni przemyśleć swoją propozycję-
wartości dla pracowników (tzw. EVP – employee value propo-

sition), zastanowić się, co chcą zaoferować pracownikom, co 
jest ich aktualną siłą, czyli marką, i co może być wartością dla 
pracowników, których chcą pozyskać i zatrzymać. Kolejnym 
krokiem powinno być upewnienie się, że propozycja ta jest 
atrakcyjna i dostrzegalna dla obecnych pracowników firmy,  
a jej aktywna promocja na zewnętrznym rynku pracy powin-
na być realizowana dopiero na ostatnim etapie.

WYNAGRODZENIE 
Polacy nie są zadowoleni ze swoich wynagrodzeń. I nie 
mówimy tu tylko o samej wysokości wynagrodzenia. Aż  
74 proc. respondentów uznało, że ich wynagrodzenie 
nie jest adekwatne do ich wkładu w wykonywaną pracę. 
Wyniki badania pokazały, że pracowników, którzy czują 
się doceniani przez swojego szefa, także w  sposób po-
zafinansowy, mamy w Polsce jedynie 43 proc., o 5 p.p. 
mniej niż rok temu. Z badania wynika, że dla pracow-
ników coraz istotniejsze są niematerialne aspekty zwią-
zane z  pracą w  konkretnej organizacji – np. dotyczące 
kultury organizacyjnej, zaangażowania społecznego czy 
elastycznych godzin pracy. Trzeba pamiętać, że karnety 
na basen, fitness czy do centrów medycznych nie robią 
już na pracownikach wrażenia. To już nie benefit od pra-
codawcy i karta przetargowa w rekrutacji, a podstawowy 
wymóg kandydatów do pracy. 

MAGDALENA 
WARZYBOK

Talent Director  
w Aon Hewitt,
magdalena.warzybok@
aonhewitt.com

Wyniki badania poka-
zały, że pracowników, 
którzy czują się doce-
niani przez swojego 
szefa, także w sposób 
pozafinansowy, mamy 
w Polsce jedynie  
43 proc., o 5 p.p. mniej 
niż rok temu. 
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DZIEL SIĘ SUKCESAMI
Poczucie sensu wykonywanej pracy i poczucie wpływu to 
fundamenty zaangażowania. Ogromną rolę w ich budowa-
niu odgrywa zaufanie pracowników, poczucie, że ich wysi-
łek będzie miał realne przełożenie na wyniki firmy, a suk-
ces organizacji będzie też ich sukcesem. Tymczasem wśród 
polskich pracowników spada przekonanie, że zarządy firm 
dzielą się swoimi sukcesami z pracownikami. 63 proc. ba-
danych wskazało, że dobre wyniki finansowe firmy, w któ-
rej pracują, nie przekładają się na dodatkowe korzyści dla 
zespołu. W  porównaniu do roku poprzedniego wskaźnik 
ten wynosił 58 proc., czyli odnotowaliśmy pięcioprocen-
towy spadek. Pracodawcy otrzymują jasny sygnał – pra-
cownicy chcą uczestniczyć w sukcesach firmy i oczekują, 
że organizacja będzie dzieliła się z nimi dobrymi wynikami 
finansowymi. Połowa polskich pracowników z  przebada-
nych firm nie dostrzega, by przełożony zauważał i doceniał 
wkład oraz osiągnięcia zawodowe zespołu. Najlepsi praco-
dawcy potrafią wynagrodzić dobrą pracę i pozytywne wy-
niki zarówno pieniężnie, jak i pozafinansowo. Dzięki temu 
67 proc. badanych czuje się docenionych i  ma poczucie 
sensu swojej pracy, a co za tym idzie chętniej angażuje się 
w wykonywane obowiązki.

ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU
Istnieje bardzo duża korelacja pomiędzy zaangażowaniem 
przełożonych a  zaangażowaniem ich pracowników. Po-
ziom zaangażowania menedżerów wyjaśnia aż w 59 proc. 
poziom zaangażowania ich zespołów. Innymi słowy – bez 
zaangażowania szefa nie będzie zaangażowania pracow-
nika. Spójrzmy zatem, czego potrzebują nasi menedże-
rowie? Jeśli umożliwimy im efektywną pracę i  zadbamy 
o ich zaangażowanie – oni pociągną swoich pracowników. 
Menedżer nie ma lekko. Z jednej strony musi sprostać wy-
znaczonym przez zarząd celom, z drugiej – oczekiwaniom 
ze strony pracowników. Zajmując pozycję „pośrodku”, są 
coraz bardziej osamotnieni w swojej misji. Tylko 33 proc. 
menedżerów uważa, że procesy i procedury obowiązujące 
w firmie pozwalają im efektywnie pracować. To aż o 9 p.p. 
mniej niż w roku ubiegłym, kiedy pozytywną odpowiedź 
wskazało 42 proc. kierowników. Menedżerowie narzekają 
również na brak efektywnej współpracy między jednost-
kami w  organizacji. Taką odpowiedź wskazało 68 proc. 
respondentów. Natomiast 65 proc. uważa, że nie jest wyna-
gradzana adekwatnie do wkładu pracy. 

CIĄGLE SŁUCHAJ
Budować zaangażowanie zespołu trzeba cały czas, a nie tyl-
ko raz w  roku. Słuchajmy swoich pracowników. Powinni-
śmy dokonywać ciągłych pomiarów, aby wiedzieć, na czym 
stoimy, na każdym etapie życia pracownika w  organizacji. 
Jak się czują nowo przyjęci pracownicy? Czy uzyskali od-
powiednie wsparcie i  mają wszystko, co jest potrzebne do 
efektywnej pracy? Co pracownicy myślą o  nowej strategii 
firmy, czy w nią wierzą? Czy proces oceny rocznej przebiegł 
w opinii pracowników sprawiedliwie i pomoże im w realiza-
cji celów? Co myślą ci, którzy zdecydowali się odejść z fir-
my? W ramach najnowszych trendów organizacje zachęcane 

są do działania zgodnie z  dewizą „najlepsi z  najlepszych”. 
Rosnące oczekiwania pracowników, a także większe tempo 
prowadzenia biznesu sprawiają, że pracodawcy są zmuszeni 
całkowicie zmienić podejście do utrzymania zaangażowania 
pracownika. Tymczasem badania pokazują, że nawet jeśli 
pracodawca ma świadomość, że podstawą zaangażowania 
jest częsta komunikacja, to jedynie 11 proc. pracodawców 
przeprowadza ankiety wśród swoich pracowników częściej 
niż raz w  roku, a  ponad 25 proc. pracodawców przepro-
wadza badania tylko co dwa lata lub nawet rzadziej. Wielu 
prezesów zgodnie twierdzi, że pracownicy to najcenniej-
sza wartość ich firmy. Tylko jeśli to prawda, to czy liderzy 
i menedżerowie organizacji nie powinni z nimi rozmawiać, 
a także wysłuchać ich opinii częściej niż raz w roku?

WSPIERAJ ROZWÓJ
55 proc. respondentów uważa, że przełożony nie wspiera 
ich rozwoju w firmie. Badanie pokazuje, że u najlepszych 
pracodawców wynik przedstawia się zupełnie inaczej –  
63 proc. pracowników ma poczucie wsparcia u  swojego 
szefa, który daje jasne wskazówki, w jaki sposób rozwijać 
umiejętności i kompetencje. 

DAWAJ WPŁYW
Czy pracodawcy dostatecznie motywują swoich pracowni-
ków, dając im przestrzeń do tego, by mogli wykorzystywać 
swój naturalny potencjał? Wyniki badania pokazują, że 
52 proc. przełożonych staje na wysokości zadania i zachę-
ca zespół do wnoszenia pomysłów i  sugestii związanych 
z pracą. A co mówią pracownicy z najbardziej zaangażo-
wanych organizacji? Pozytywną odpowiedź w tym zakresie 
wskazało tu aż 70 proc. respondentów.

Badanie dotyczące zaangażowania polskich pracowników 
przeprowadzone zostało na grupie blisko 72 tysięcy re-
spondentów z  polskich 119 firm.
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W miarę upływu czasu większości zespołów udaje się wy-
pracować własne i  niezależne od kultury sposoby efek-
tywnego komunikowania się, rozwiązywania problemów, 
podejmowania decyzji czy radzenia sobie z  konfliktem. 
Zwykle dzieje się to w procesie przechodzenia przez zespół 
przez charakterystyczne dla jego życia fazy, takie jak for-
mowanie, docieranie się, normowanie i realizacja. Dla ze-
społów wielokulturowych etap drugi, który jest w rzeczy-
wistości etapem narastających konfliktów, może być jednak 
szczególnie trudny. Wpływa na to wiele czynników.

INDYWIDUALIZM VS. KOLEKTYWIZM
To jeden z wymiarów odróżniających przedstawicieli jed-
nej kultury od drugiej, opisujący sposób, w jaki identyfiku-
ją się oni z grupą. Kultury indywidualistyczne (dominujące 
np. w Europie Zachodniej, USA, Kanadzie) cenią sobie nie-
zależność, inicjatywę oraz samodzielność w  podejmowa-
niu decyzji, podczas gdy kultury kolektywistyczne większą 
wagę przykładają do zabezpieczenia interesu grupy. 
Obie te kultury mają odmienne spojrzenie również na kon-
flikt. W kulturach kolektywistycznych konflikt oznacza poraż-
kę w kontaktach społecznych. Tu liczy się harmonia, ważne 
są również dobre relacje oraz „zachowanie twarzy”. Dlatego 
przedstawiciele tych kultur są nastawieni na unikanie sytuacji 
konfliktowych, a  jeśli już się taka zdarzy, częściej korzystają 
z pomocy pośredników, niż jest to przyjęte w kulturach indy-
widualistycznych. Jej reprezentanci, o ile również odczuwają 
dyskomfort w sytuacjach konfliktowych, postrzegają konflikt 
jako normalną część życia, z  którą należy sobie poradzić. 
Z całą pewnością nie jest on czymś, czego należy się wstydzić.

Konflikt w zespole 
wielokulturowym

KATARZYNA 
KŁOBUKOWSKA

trener i specjalista ds. PR  
w Grow Szkolenia Coaching 
Doradztwo HR,
katarzyna@grow.edu.pl

Mówi się, że zespół pracuje lepiej, jeżeli jego członkowie różnią się między 
sobą. Często jednak doświadczenie pokazuje coś innego. Różnice, zarów-
no te dotyczące wieku, płci, jak i języka czy kultury, mogą wywołać kon-
flikt, który sparaliżuje pracę zespołu i uniemożliwi osiąganie wyznaczo-
nych celów. Nierozwiązany konflikt z kolei jest jednym z najczęstszych 
powodów, dla których zespoły osiągają mniejszą wydajność, niż powinny.

EKSPRESYJNOŚĆ VS. POWŚCIĄGLIWOŚĆ
To rozróżnienie dotyczy stylu komunikacyjnego charaktery-
stycznego dla danej kultury. Są kultury, których przedstawi-
ciele nie ujawniają swoich emocji, tzw. kultury powściągliwe 
(kraje Azji Południowo-Wschodniej, kraje nordyckie oraz 
inne germańskie kraje europejskie). Charakteryzują się dużym 
dystansem przestrzennym między osobami, które z  reguły 
nie akceptują kontaktu dotykowego, unikają bezpośredniego 
kontaktu wzrokowego oraz preferują raczej cichy i spokojny 
ton wypowiedzi. Z drugiej strony są kultury, w których oka-
zywanie emocji jest czymś naturalnym. Wywodzący się z niej 
ludzie często mówią głośno, przerywają sobie nawzajem i czu-
ją się nieswojo, gdy zapada cisza. W tych kulturach dotyk oraz 
intensywne patrzenie sobie w oczy podczas rozmowy świad-
czą o zainteresowaniu i szczerości. Zaliczają się do nich m.in. 
kraje śródziemnomorskie czy latynoamerykańskie.
Te odmienne style komunikacyjne same w sobie nie są ni-
czym złym. Problem nasila się dopiero wtedy, gdy w kon-
taktach pojawiają się wzajemne oceny powstałe na bazie 
odmiennych zachowań ‒ kiedy np. jedna osoba w zespo-
le wyraża swoje opinie w  sposób nieznoszący sprzeciwu 
i  podniesionym tonem, co może zostać odebrane przez 
bardziej powściągliwą osobę jako aroganckie, i  w  drugą 
stronę, kiedy ta „arogancka” osoba dochodzi do wniosku, 
że jej powściągliwy kolega lub koleżanka są niegodni zaufa-
nia, ponieważ opuszczają wzrok podczas rozmowy. 

ZNACZENIE KONTEKSTU
Kontekst odnosi się tu do sposobu, w jaki niektóre kultury 
przekazują informację. W  kulturach, które preferują ko-
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munikację niskokontekstową, wypowiadane komunikaty 
są jasne i  jednoznaczne. Precyzyjnie oddają intencje mó-
wiącego i  jest tu niewiele miejsca na swobodną interpre-
tację. To sposób komunikacji charakterystyczny dla kultur 
zorientowanych na jednostkę (np. Niemcy, Austria, Szwaj-
caria, kraje Beneluksu, Wielka Brytania, USA, Kanada, 
Skandynawia, Rosja).
W kulturach, które przywiązują dużą wagę do kontekstu, 
tzw. kulturach wysokokontekstowych, ludzie preferują 
niebezpośredni sposób formułowania i  wyrażania myśli. 
Komunikaty pełne są dwuznaczności, oczekiwania nie 
są wyraźnie zdefiniowane, a  raczej tylko delikatnie zasy-
gnalizowane. Wypowiedzi są zwykle uprzejme i ostrożne, 
a sedno sprawy ukryte pomiędzy wierszami. Kultury wy-
sokokontekstowe to głównie kraje arabskie i  azjatyckie, 
częściowo też kultury romańskie.
Czynników, które potencjalnie mogą przyczynić się do po-
wstania konfliktu, jest o wiele więcej – kultury różnią się 
także w  swoim podejściu do czasu, przestrzegania zasad, 
do płci, miejsca dyskusji itd. Nie sposób wymienić wszyst-
kich tych czynników, jak również nie sposób przygotować 
się na wszelkie możliwe scenariusze. Dlatego warto jest 
przestrzegać kilku uniwersalnych zasad, które mogą po-
móc poruszać się po nieznanym terenie:

ZACZNIJ OD POZNAWANIA SIEBIE
Poznaj własną kulturę, własne przekonania, wartości, 
uprzedzenia. Jak się zachowujesz? Co wywołuje w  tobie 
wyjątkowo silne emocje? Jakie czynniki społeczne, ekono-
miczne czy polityczne mogą mieć na ciebie wpływ? Świa-
domość własnej kultury znacznie ułatwia otwieranie się na 
odmienne poglądy i  wartości, ponieważ pozwala ustalić 
przyczynę różnic. Pozwala nauczyć się porównywać i roz-
różniać różne perspektywy bez poczucia lęku.

POZNAJ OCZEKIWANIA PRZEDSTAWICIELI INNYCH 
KULTUR
Jako ludzie mamy różne oczekiwania. Jedynym sposobem 
na to, by dowiedzieć się, czego oczekują inni, jest rozma-
wiać otwarcie zarówno na temat tego, co jest przedmiotem 
sporu, jak i o tym, jak postrzegany jest konflikt. To powin-
no doprowadzić do wypracowania wspólnych rozwiązań 
w  zakresie rozwiązywania konfliktów przez zespół – im 
szybciej tak się stanie, tym lepiej. Można dodatkowo zgłę-
biać wiedzę na temat innych kultur, czytając lub oglądając 
filmy na ten temat. Warto jednak pamiętać, że jest to czaso-
chłonny proces, ponieważ kultura przypomina trochę górę 
lodową, gdzie większość informacji jest ukryta pod wodą. 
Z zewnątrz widać niewiele i dopiero docierając do środka, 
można odkryć prawdziwe wartości. Stąd, aby odnieść suk-
ces, warto to robić regularnie.

SPRAWDŹ, CZY NIE BUDUJESZ NIEPOTRZEBNYCH 
ZAŁOŻEŃ
Filtrując informacje docierające do mózgu przez zmysły, 
ludzie w naturalny sposób budują założenia. Warto jednak 
nieustannie sprawdzać, czy wszystkie z nich są słuszne, np. 
zadając pytania. Pominięcie właściwie pojętej komunikacji 

w  kontaktach z  innymi narodowościami, np. aktywnego 
słuchania czy udzielania informacji zwrotnej, powoduje 
utrwalanie fałszywych stereotypów i może wzbudzać nega-
tywne emocje, a nawet wrogość. 
Gdy np. dzieje się coś, co trudno jest zrozumieć, zawsze 
lepiej jest poprosić o  wyjaśnienie, zamiast od razu re-
agować: 
„Zauważyłem, że unikałeś mojego wzroku podczas roz-
mowy. Pomyślałem sobie, że nudzi cię ta rozmowa. Co do-
kładnie było przyczyną takiego zachowania?”. 
Otwórzmy się na wszelkie możliwe interpretacje, ponieważ 
ta, która przychodzi nam do głowy jako pierwsza, nie za-
wsze bywa trafna. 

KIEDY WPADNIESZ MIĘDZY WRONY… PYTAJ
Powiedzenie „Kiedy wpadniesz miedzy wrony, musisz 
krakać tak jak one” jest ponadczasowe. Po to właśnie 
zgłębiamy wiedzę na temat odmiennej kultury, by móc 
przewidzieć, jak dana sytuacja się potoczy, i być w stanie 
zapobiegać konfliktom. Pojawia się tu oczywiście niebez-
pieczeństwo usztywnienia relacji i  traktowania kultury 
danego kraju jako nadrzędnej, co może wywołać w obco-
krajowcach przekonanie, że jeżeli nie dostosują się do pa-
nujących w zespole reguł, będą zmuszeni do tego, by wra-
cać tam, skąd przyszli. Jeżeli jednak dopuścimy możliwość 
dialogu i wspólnego wypracowywania rozwiązań, przesta-
niemy budować mylne założenia i dowiemy się, dlaczego 
inni zachowują się inaczej, a rzeczy robione są w taki, a nie 
inny sposób. 

SŁUCHAJ 
Słuchanie to najskuteczniejsze narzędzie pozwalające za-
pobiegać i rozwiązywać konflikty. Ważne jest jednak, by 
nie robić tego w sposób, który może wywołać dyskomfort. 
Nie wszystkie kultury czują się jednakowo komfortowo 
w sytuacji, kiedy muszą mówić o swoich uczuciach otwar-
cie, np. wspomniane kultury azjatyckie.
W  kontekście zespołu efektywne słuchanie pozwala na 
poznanie norm rządzących zachowaniem innych, ze 
świadomością, że nie zawsze uda się wypracować tzw. 
międzykulturową „dojrzałość” i  że normy te będą od-
nosić się raczej do kompromisu wypracowanego przez 
różne kultury w odniesieniu do poszczególnych zdarzeń. 
Przedstawiciele odmiennych kultur na co dzień będą za-
chowywać się według swoich zasad, a w sytuacjach kon-
fliktowych zastosują te wypracowane wspólnie. Jednak 
kompromis ten jest i  tak o  wiele lepszy niż narzucanie 
swoich wartości przez grupę dominującą.
Pracując w grupie, warto pamiętać, że każdy zespół jest 
prawie zawsze wielokulturowy. Różnimy się pod wzglę-
dem wieku, płci, rasy, języka czy narodowości. W takich 
warunkach konflikt jest nieunikniony i  tylko to, w  jaki 
sposób zespół zdecyduje się go rozwiązać, będzie decy-
dowało o jego sukcesie lub porażce. Dlatego warto o kon-
flikcie rozmawiać, warto dyskutować o różnicach i warto 
być świadomym, że wiele nieporozumień powstaje już na 
poziomie naszego postrzegania danej sytuacji, które nie 
zawsze musi być prawidłowe.

Jedynym sposobem na 
to, by dowiedzieć się, 
czego oczekują inni, jest 
rozmawiać otwarcie 
zarówno na temat tego, co 
jest przedmiotem sporu, 
jak i o tym, jak postrzegany 
jest konflikt. 
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Do przedsiębiorców zaczyna docierać, że sposób, w  jaki 
prowadzili biznes 10 lat temu, jest zupełnie inny niż obecne 
standardy. Właściciele firm chętnie inwestują w szkolenia 
kompetencyjne nie tylko dla swojej kadry, lecz także dla 
siebie. Dostrzegają siłę rozwoju osobistego.
Najistotniejszą w  tym temacie umiejętnością jest zarzą-
dzanie relacjami z  ludźmi. Umiejętność dogadywania się, 
szukania kompromisu, rozwiązywania konfliktów. W cza-
sach, w których każdy kontakt z kontrahentem lub praco-
dawcą można opisać na Facebooku lub w innych mediach 
społecznościowych, dbałość o to, aby nasze relacje były na 
najwyższym poziomie, wydaje się szczególnie ważną umie-
jętnością. Bezpośrednio przekłada się to na wizerunek oraz 
zadowolenie z siebie. Jak to zrobić? Kluczem jest chęć lep-
szego poznania osoby, z którą współpracujemy. Co jest dla 
niej ważne? Co ją najbardziej interesuje? Jakich tematów 
lepiej nie podejmować? Dążenie do partnerstwa w biznesie 
może przynieść wyłącznie korzyści. Dzięki niemu ludzie 
czują się ważni, docenieni i wysłuchani, co jest przeciwwa-
gą dla tego, czego doznają na co dzień. 
Kolejnym ważnym tematem jest umiejętność rozsądnego 
gospodarowania swoim czasem. Jeszcze parę lat temu praco-
holizm był bardzo modny. 12‒15 godzin dziennie spędzane 
na prowadzeniu biznesu nikogo nie dziwiło. Dzisiaj wzrosła 
świadomość tego, jak ważna jest harmonia między życiem 
zawodowym a prywatnym. Przede wszystkim jednak przed-
siębiorcy zaczęli dostrzegać nierozerwalny związek między 
tymi sferami. Skomplikowana sytuacja w domu rzutuje na 
jakość i  wydajność pracy. Kłopoty w  firmie, wyzwania fi-
nansowe czy kłopoty z pracownikami powodują, że trudniej 
jest czerpać radość z rodzinnego życia. Szukanie harmonii 
to skomplikowany proces, szczególnie dla osób, które nawy-

Siła rozwoju 
osobistego

ANNA 
URBAŃSKA

Master Trener STRUCTO-
GRAM®Polska, Neurocoach,
anna@3kolorymozgu.pl

Wielu przedsiębiorców zdobywa doświadczenie poprzez naukę na wła-
snych błędach. Działanie, rozmowy, podejmowanie ryzyka, trudne sytuacje 
i straty sprawiają, że każdego dnia dokładają do swojego portfolio kolejne 
doświadczenia. Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę, że pewnych krachów 
można uniknąć, gdy skorzysta z wiedzy osób, które osiągnęły sukces. 

kowo pracują więcej niż pozostali. Są sposoby, aby skutecz-
nie praktykować tę filozofię. Można np. oddelegować część 
swoich obowiązków pracownikowi lub firmie zewnętrznej. 
Oczywiście spowoduje to, że będziemy musieli tym osobom 
zapłacić, ale dzięki temu uwolnimy czas, który przeznaczy-
my na inne ważne sprawy. 
Osoby, które chętniej szukają harmonii między życiem za-
wodowym a prywatnym, zadały sobie jedno ważne pytanie: 
po co zarabiam pieniądze? Odpowiedź na nie pozwoliła im 
podjąć działania, dzięki którym żyło im się i  pracowało 
o wiele spokojniej. 
Ostatnim ważnym elementem, który przedsiębiorca po-
winien rozwijać, jest autentyczność. Ludzie mają szósty 
zmysł, jeżeli chodzi o wyczuwanie tego, kim naprawdę je-
steśmy. Gdy podczas rozmowy biznesowej słyszą: „Jestem 
najlepszym fachowcem w  swojej dziedzinie” lub „Jestem 
wiarygodny i pewny siebie”, zaczynają się zastanawiać, czy 
tak rzeczywiście jest. Podobnie gdyby ktoś powiedział: 
„W tym pomieszczeniu jest bardzo bezpiecznie”. Wcześniej 
się nad tym w ogóle nie zastanawialiśmy, teraz już tak. Wia-
rygodności i zaufania nie buduje się poprzez mówienie, że 
jest się wiarygodnym i godnym zaufania. Tworzy się je po-
przez bycie sobą i nieudawanie nikogo, kim nie jesteśmy. 
Aby to zrobić, warto choć raz w życiu dokonać dogłębnej 
analizy swoich naturalnych predyspozycji i wrodzonych ta-
lentów, które zapisane są w naszym mózgu. 
Podsumowując, zarządzanie relacjami, umiejętność gospo-
darowania swoim czasem oraz autentyczność to elementy, 
które warto rozwijać w  biznesie. To podstawa budowania 
marki, która przetrwa. Dodatkowo te cechy odróżniają nas 
od osób, które są jak wydmuszki. Udają innych, kreują się, 
a potem się dziwią, że nie osiągają finansowych rezultatów. 

Jeżeli nie ma silnych 
podstaw, to na nic zda 
się marketing. Jeżeli 
przedsiębiorca zaniedbuje 
rodzinę, jego wyniki 
zaczną spadać. Zadbajmy 
o te elementy, aby wzbo-
gacać swoje życie. 
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Według tegorocznej ankiety przeprowadzonej przez Korn 
Ferry, prawie 20 proc. kadry kierowniczej przyznało1, że 
nowi pracownicy, a w szczególności millenialsi, odchodzą, 
ponieważ nie odpowiada im kultura organizacyjna w  ich 
miejscu pracy. Co więcej, 33 proc. pracowników twier-
dzi2, że ich szef negatywnie wpływa na kulturę organizacji, 
a co za tym idzie samopoczucie zespołu w pracy. Potwier-
dzeniem tych danych mogą być wyniki badania „Culture 
Score Comparison” przeprowadzonego przez Comparably 
w pierwszej połowie tego roku. Okazało się, że Uber, fir-
ma znana wszystkim jako jednorożec z  Doliny Krzemo-
wej, mimo swoich świetnych wyników finansowych ma 
trudności z  utrzymaniem pracowników dłużej niż trzy 
lata. To właśnie pracownicy Ubera ocenili najniżej kultu-
rę organizacyjną w porównaniu do firm o podobnej war-
tości rynkowej. Twórca znanej aplikacji mobilnej wypadł 
też najgorzej w aspekcie różnorodności – stosunku liczby 
zatrudnionych kobiet do mężczyzn. Mogłoby to nie prze-
kładać się na aspekt kultury organizacyjnej, jednak to wła-
śnie Uber mierzył się w ciągu ostatnich kilku lat z licznymi 
pozwami, m.in. dotyczącymi molestowania czy seksizmu. 
Czasy, w których takie zdarzenia pozostawały bez wpływu 
na znaczący wzrost odejść pracowników, minęły. Obecnie 
każdy pozew czy zachowanie wykraczające poza normę 
społeczną może przyczynić się już nie do jednego, ale kil-
ku bądź kilkudziesięciu złożonych wypowiedzeń. Mimo to 
większość organizacji wciąż nie wypracowało kluczowych 
wartości, które mają wpływać na zwiększenie zaangażo-
wania pracowników i  są przestrzegane przez wszystkich 
– od stażysty po CEO włącznie. Właśnie dlatego aktywne 
działania w  obszarze zarządzania kulturą organizacyjną 

Brak kultury?  
Do widzenia

AGNIESZKA 
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konsultant w dziale Human 
Capital and Communica-
tions Consulting,  
Deloitte Central Europe

Mimo iż na wyniki tegorocznego badania światowych trendów w zarządza-
niu kapitałem ludzkim prowadzonego przez Deloitte trzeba jeszcze pocze-
kać, to jest jeden aspekt, który na pewno nie będzie zaskoczeniem: kultura 
i wartości organizacji są i będą w ciągu najbliższych kilku lat jednymi z głów-
nych czynników utrzymania pracowników w firmie. Dlaczego tak się dzieje?

dają możliwość uzyskania przewagi konkurencyjnej nawet 
podczas pierwszego kontaktu z kandydatem bądź nowo za-
trudnionym. 

KULTURA = PRZEWAGA
82 proc. respondentów zeszłorocznego badania Deloitte 
„Human Capital Trends” uważa3, że „kultura jest poten-
cjalną przewagą konkurencyjną”. Co więcej, kadra zarzą-
dzająca i dyrektorzy HR zgodnie potwierdzają, że kultura 
wpływa na zachowanie pracowników, rozwój innowacji 
i  lepszą obsługę klienta. Niestety mimo tak zgodnych de-
klaracji wciąż niewiele firm decyduje się na podjęcie dzia-
łań w  obszarze pracy nad kulturą organizacyjną. Dlatego 
wszelkie aktywności firm, które starają się przyciągnąć 
bądź utrzymać talenty, bazując na własnych wartościach 
i  asymilacji nowych pracowników, są wyjątkiem, a  nie 
regułą podejmowanych przez pracodawców inicjatyw. 
Do tych wyróżniających się na rynku marek z pewnością 
należy L’Oréal, który wzniósł na wyższy poziom pojęcia 
cultureboarding, czyli wprowadzania nowych pracowni-
ków w kulturę firmy. W ramach szerszego, strategicznego 
programu wdrożeniowego o  nazwie „Fit” dla początku-
jących pracowników na całym świecie L’Oréal opracował 
pierwszą na świecie aplikację mobilną, której głównym 
celem jest pomoc nowym osobom w zrozumieniu, odko-
dowaniu i przystosowaniu się do unikatowej kultury firmy. 
Powstanie tej aplikacji wynikało m.in. z  publikacji we-
wnętrznego dokumentu Life at L’Oréal w 2016 r., który ma 
za zadanie przyczynić się do asymilacji wszystkich pracow-
ników z kulturą. Dzięki dostępnej w 11 językach aplikacji 
„Fit” firma dociera rocznie do 10 000 nowicjuszy na całym 
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świecie. Już od pierwszych kroków w organizacji otrzymu-
ją oni dostęp do własnego kieszonkowego przewodnika, 
który pomaga im poruszać się zarówno po kulturze, jak 
i po samej firmie L’Oréal. Nowi pracownicy, aby ukończyć 
proces onboardingu, muszą dziennie korzystać z aplikacji 
przez minimum 5‒10 minut i wykonywać zlecone zadania, 
quizy i  przystępować do różnych rywalizacji. Nagrodami 
za ukończenie poszczególnych sekcji są m.in. ciekawostki 
na temat firmy znane tylko pracownikom wewnątrz L’O-
réal. Takie podejście do onboardingu tylko potwierdza, że 
francuski koncern kosmetyczny nie bez przyczyny wciąż 
utrzymuje silną pozycję w ścisłej czołówce „Top Employ-
ers” na całym świecie. W końcu pracownik zasymilowany 
z kulturą firmy pozostanie w niej na dłużej, a jego wysokie 
zaangażowanie będzie przekładać się na wzrost efektywno-
ści samej organizacji.

KULTURA A BIZNES
Wartości firmy są ważnym elementem przyciągania, za-
trudniania i utrzymywania najlepszych talentów. Jeśli jed-
nak organizacja nie podejmuje żadnych kroków w celu ko-
dyfikacji i egzekwowania wybranej kultury, istnieje wielkie 
prawdopodobieństwo, że wyklarują się w niej niepożądane 
wartości. A  zmiana niepożądanej kultury organizacyjnej 
należy do ciężkich procesów, które zazwyczaj znacząco 
wpływają na wiele różnorodnych obszarów w firmie i nara-
żają przywódców na poniesienie dużych kosztów. Między 
innymi dlatego pracodawcy nie powinni zapominać o isto-
cie wartości, które składają się na DNA firmy. Mają one 
w końcu przełożenie na biznes, gdyż ‒ jak napisał w 2014 r. 
na swoim profilu na Twitterze Simon Sinek, autor i mówca 
motywacyjny ‒ klienci nigdy nie pokochają firmy, dopóki 
najpierw nie pokochają jej pracownicy. Z kolei pracowni-
cy nie będą chcieli się utożsamiać z pracodawcą, który ma 
odmienne bądź nieokreślone wartości kulturowe. Budowa-
nie silnej marki pracodawcy to zagadnienie, o którym in-
tensywnie mówi się już od dobrych kilku lat. Jednak wciąż 
niewielu przywódców zauważa, jakie biznesowe atuty nie-
sie za sobą strategiczne poukładanie działań w  obszarze 
employer brandingu i zarządzania kulturą. Liczby mówią 
same za siebie. 
Silna marka pracodawców zniechęca do wczesnych odejść: 
nowi pracownicy są o  40 proc. mniej skłonni odchodzić 
z  firmy o  silnej marce po przepracowaniu w  niej sześciu 
miesięcy4. 
Z kolei 67 proc. osób poszukujących pracy stwierdziło, że za-
akceptują niższą pensję, jeśli firma będzie miała wyjątkowo 
pozytywne recenzje online. A ograniczenie rotacji, skróce-
nie procesów rekrutacyjnych i  niższy koszt pracownika to 
ogromne oszczędności dla każdej organizacji. W  dodatku 
zatrudnienie kandydata dopasowanego do firmy przyczynia 
się nie tylko do wspomnianego wzrostu jego zaangażowania 
i  efektywności, lecz także przekłada się na osiąganie przez 
organizację coraz lepszych wyników finansowych.

BUDOWANIE POPRZEZ SŁUCHANIE
Jak podejść do budowania lub zmiany kultury organiza-
cyjnej? Przede wszystkim poprzez słuchanie własnych pra-

cowników. Skoro klientów nieustannie pyta się za pomocą 
różnego rodzaju ankiet czy kwestionariuszy o  wyrażenie 
swojej opinii na temat jakości usług bądź produktów, dla-
czego tak samo nie podchodzi się do pracowników? Dla-
czego nie prowadzi się z nimi dialogu? Przywódcy chcą na-
pędzać kulturę, ale zapominają, że to właśnie pracownicy ją 
nieustannie budują. Jeśli więc firma pozostaje głucha na ich 
opinie i zdanie, działania mające na celu dobre zarządzenie 
kulturą będą bezskuteczne. 
Co więc wziąć pod uwagę podczas wdrażania działań 
w  obszarze wartości firmy? Przede wszystkim rozmowy 
z talentami, które powinny przełożyć się na podjęcie kolej-
no pięciu działań: 
– Określenie wizji organizacji na wysokim poziomie.
– Definiowanie celu działań, który odpowie na pytania – 
po co to robimy? 
– Zwizualizowanie pożądanego efektu – określenie zasad 
osiągnięcia oczekiwanego stanu, tak aby wszyscy mieli 
świadomość, co musi zostać spełnione, aby cel został osią-
gnięty. 
– Planowanie ‒ w szczególności przewidzenie, gdzie mogą 
leżeć kamienie milowe w zarządzaniu zmianą. 
– Implementacja, podczas której należy zawsze wyznaczyć 
osoby/zespoły odpowiedzialne za koordynację wdrażanych 
działań. 
Oczywiście jest to uproszczony proces, jednak kultura nie 
jest tak skomplikowana, jak może się to wydawać. A naj-
ważniejsze, o czym trzeba pamiętać, to fakt, że wysoką kul-
turę organizacyjną mogą stworzyć tylko te firmy, w których 
deklarowane wartości są przestrzegane w praktyce.

Przypisy:
1 Korn Ferry Futurestep Survey 2017.
2 Comparably Study: How People Really Feel About Their 
Bosses, March 2016 ‒ June 2017.
3 Deloitte, Global Human Capital Trends 2016.
4 Careerbuilder research, 2016.
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Obserwując organizacje globalne, można zauważyć, iż sku-
teczność ich wielokulturowych zespołów w zmiennym oto-
czeniu gospodarczym może być większa lub mniejsza, ale 
z  pewnością koegzystencja różnych kultur wywiera duży 
wpływ na działanie takich zespołów, w  szczególności na: 
zasady współpracy, proces komunikacji czy też rozwiązy-
wanie konfliktów.

ZALETY WIELOKULTUROWOŚCI
Różnorodność kulturowa zespołów daje ich członkom 
oraz kadrze zarządzającej możliwość poznania i zrozumie-
nia odmiennych kultur, co rozwija nie tylko świadomość 
ich istnienia, lecz także umożliwia poznanie świata bez tak 
zwanego „wychodzenia z domu”. Znajomość odmienności 
kulturowej sprzyja także nauce tolerancji dla odmiennych 
kultur i ludzi, a dzięki temu wzrasta zdolność do ich akcep-
tacji i zrozumienia, co z kolei przekłada się na zwiększenie 
poczucia bezpieczeństwa, a to z pewnością ma pozytywny 
wpływ na efektywność pracy takiego zespołu.
Przemyślane tworzenie zespołów wielonarodowych sprzyja 
powstawaniu oryginalnych pomysłów i rozwiązań, a także 
lepszemu wykorzystaniu potencjału intelektualnego jego 
członków. Pozwala na przezwyciężanie szablonowego my-
ślenia i działania, przekazywanie wiedzy między pracow-
nikami. Jest to podstawą rozwoju oraz doskonalenia całej 
organizacji. Pozwala zatrzymać w niej wypracowane idee. 
Zróżnicowana kulturowość może także wpływać na więk-
szą kreatywność i produktywność zespołów przez tworze-
nie ich własnej kultury odznaczającej się chęcią poznania 

Zespoły  
wielokulturowe

Organizacja XXI w. to organizacja globalna, zatrudniająca pracowników 
z różnych zakątków świata. By odnieść sukces, musi posiadać zdolność 
dostosowania się, w szczególności do różnorodności obyczajowej, języko-
wej oraz zmiennego otoczenia. Takie środowisko biznesowe sprzyja po-
wstawaniu zespołów wielokulturowych. Zarządzanie nimi stwarza nowe 
wyzwania,  które nie pojawiały się w organizacjach homogenicznych. 

nowego i otwartością, a przez to sprzyjającej wypracowa-
niu większej ilości alternatywnych rozwiązań.
Zespoły wielokulturowe w  porównaniu do homogenicz-
nych są w stanie wypracować o wiele więcej skutecznych 
rozwiązań efektywnie zaspokajających zróżnicowane wy-
magania międzynarodowych klientów, które nie zawsze 
mogą być dobrze zrozumiane i  przełożone na najlepszy, 
najkorzystniejszy, atrakcyjny i interesujący produkt. Sprzy-
ja temu unikatowa wiedza o  danych rynkach, specyfice  
i preferencjach odbiorców, ich zachowaniach i potrzebach. 
Kolejnym atutem zespołów o  zróżnicowanej kulturze 
jest to, że w  swoich procesach decyzyjnych, a  także przy 
rozwiązywaniu pojawiających się problemów korzystają 
z szerszej perspektywy, spowodowanej odmiennością po-
dejścia do nich i  zróżnicowanym rozumieniem sytuacji, 
jaka z  ich powodu powstaje, krytycznej analizy rozpatry-
wanych zagadnień, a  także elastyczności i  umiejętności 
rozwiązywania spornych kwestii, które poparte międzyna-
rodową wiedzą i doświadczeniem mają szansę na szybkie 
i efektywne rozwiązanie.

NEGATYWY WIELOKULTUROWOŚCI
Różnorodność kulturowa ma także swoje wady. Jedną 
z nich może być komunikacja, która stanowi duże wyzwa-
nie, szczególnie z powodu różnic w języku używanym jako 
korporacyjny, ale także niejednakowego stopnia jego opa-
nowania. Z tych powodów rodzaj języka, jakim posługują 
się członkowie organizacji, może przyczyniać się również 
do przejmowania w zespole, często mimochodem, domi-
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nacji w  prowadzonych rozmowach przez jego członków, 
których język korporacyjny jest językiem ojczystym. Takie 
zachowania powodują, że zespoły wielokulturowe tracą 
swoje zalety, takie jak: partnerstwo, równość, różnorodność 
perspektyw, porozumienie i  budowa zaufania. Ogromne 
znaczenie ma także interpretacja sygnałów i komunikacji 
niewerbalnej, gdyż zrozumiana niewłaściwie może spowo-
dować wiele komplikacji, a brak opanowania mimiki twa-
rzy czy ruchów rąk może być problemem, szczególnie gdy 
pewne gesty rozumiane są dwuznacznie.
Brak spójności to kolejna wada zespołów wielokulturo-
wych, gdyż ich członkowie z powodu swojej odmienności 
mają mniejszą potrzebę integracji, co przy zadaniach wy-
magających dużej koordynacji powoduje wiele trudności, 
np. w ustaleniu hierarchii, zależności służbowych, formal-
nym scaleniu organizacji, a także w komunikacji, przez co 
zmniejsza się efektywność takich zespołów. 

W zespołach wielokulturowych istnieje też możliwość wy-
stępowania skłonności do utrzymywania bliższych stosun-
ków z  osobami wywodzącymi się z  tej samej kultury. To 
często sprawia, że w firmie powstają nieformalne koalicje 
i kliki, utrudniające pracę zespołową. Pośród członków ta-
kiego teamu istnieje też większa ewentualność zaistnienia 
konfliktu, zarówno interpersonalnego, jak i  tego dotyczą-
cego wykonywanych zadań. Może to skutkować podwyż-
szonym poziomem stresu i  napięć, negatywną atmosferą 
i zaburzonymi relacjami między pracownikami, utrudnio-
ną identyfikacją z firmą, zwiększoną rotacją, a nawet roz-
padem zespołu. 
Dlatego też zróżnicowanie kulturowe w organizacjach winno 
być zawsze traktowane jako źródło inspiracji, potencjalnych 
szans i mocnych stron oraz przewagi konkurencyjnej, a biorąc 
pod uwagę przedstawione zalety i wady, należy dobrze się za-
stanowić, co zrobić, aby zespół wielokulturowy był efektywny. 
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Ochrona danych 
– świadoma  
nieświadomość 

Rozmawiając o  cyberbezpieczeństwie, poruszamy tematy kojarzące się 
z wirtualną rzeczywistością – zabezpieczenia firmowego sprzętu czy dostę-
pu do kont bankowych. Pomijamy inne, niezwykle ważne aspekty, takie jak 
firmowy know-how czy rozmowy o rozwoju poszczególnych pracowników. 

Ataki cyfrowe nie są rzadkością – dochodzi do nich nie-
ustannie i  fakt, że na razie nasze dane nie znalazły się na 
czarnym rynku, nie oznacza, że nie powinniśmy się o nie 
troszczyć. Zagrożenie czyha za rogiem, a dobre zabezpie-
czenia są naprawdę na wyciągnięcie ręki. 

CZYM SĄ DANE?
Ścisłym nadzorem objęte są wszystkie informacje istotne 
z biznesowego punktu widzenia: dane finansowe i perso-
nalne, strategie marketingowe, know-how, maile, konta 
bankowe oraz umowy pracowników i  kontrahentów. Na-
leżą do nich także informacje prywatne, jakie uzyskaliśmy 
podczas rozmów rekrutacyjnych i poprzez czaty, np. w me-
diach społecznościowych, dlatego cyberbezpieczeństwo 
dotyczy szczególnie działów HR, które posiadają newral-
giczne dane zarówno pracowników, jak i aplikantów.
Opieka nad tymi informacjami obowiązuje przez cały czas. 
Ich wyciek wiąże się z  konsekwencjami wizerunkowymi 
i prawnymi dla firmy, ale przede wszystkim dla pracowni-
ka, który do tego dopuścił. 
– Dlatego ważne jest zrozumienie, że obecnie dane nie są 
wyłącznie przetwarzane w  systemach IT. Oznacza to, że 
firmy powinny nie tylko wdrażać techniczne zabezpie-
czenia, lecz także proaktywnie działać, podnosząc świa-
domość pracowników w  zakresie istotnych zagrożeń dla 
bezpieczeństwa w miejscu pracy i poza nim – mówi Mar-
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cin Marczewski, kierownik studiów podyplomowych „Cy-
berbezpieczeństwo – normy, standardy i  dobre praktyki” 
w Akademii Leona Koźmińskiego. 
I  choć w  umowach mamy zapisy o  ścisłym nadzorze da-
nych i podpisujemy NDA (non-disclosure agreement), nie 
zawsze zdajemy sobie sprawę ze szkodliwości czynu, jakim 
jest np. pozostawienie CV kandydatów w niechronionym, 
widocznym dla wszystkich miejscu. 

ZAPOBIEGAĆ
Biorąc pod uwagę konsekwencje prawne, wyciekom da-
nych lepiej jest zapobiegać, niż mierzyć się z ich skutkami. 
– Dla realnego podniesienia poziomu bezpieczeństwa 
w  firmie potrzebny jest cały cykl szkoleń. Może to być 
wewnętrzny e-learning przygotowywany przez działy 
bezpieczeństwa czy IT. Ale muszą to być naprawdę do-
bre merytorycznie materiały, które zainteresują pracow-
nika. Po każdym takim szkoleniu przeprowadźmy test 
online, który da kierownictwu firmy obraz świadomości 
pracowników. Analizujmy wyniki tych sprawdzianów: 
ci, którzy nie osiągną odpowiednich rezultatów, powinni 
kurs powtórzyć – komentuje Marcin Marczewski.
Warto też cyklicznie przeprowadzać testy socjotechnicz-
ne przygotowane przez działy IT, dzięki którym będzie 
można realnie ocenić świadomość dotyczącą zagrożeń 
wśród pracowników. Jednym z  narzędzi jest rozesłanie 
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spreparowanych maili, których celem jest wyłudzenie 
m.in. danych do logowania. 
Prawidłową ochronę zapewniają też sprawdzone zabez-
pieczenia. Należą do nich zarówno programy służące do 
monitorowania aktywności pracowników, jak i kampanie 
uświadamiające. Nie chodzi jednak o  prezentację, której 
obejrzenie potwierdzone zostanie pisemnie. Nieustanne 
przypominanie o tym, jak ważna jest ochrona, to najlepszy 
sposób prewencyjny. 
– Świadomość, świadomość i  jeszcze raz świadomość. 
Nie ma lepszego sposobu dla pracodawcy na zminimali-
zowanie ryzyka związanego z bezpieczeństwem danych 
w  firmie, niż nieustanne akcje podnoszenia wiedzy: 
przypominanie zasad bezpieczeństwa teleinformatycz-
nego, pokazywanie przykładów – negatywnych konse-
kwencji nieprzestrzegania zasad zarówno dla firmy, jak 
i  dla osoby prywatnej. Powinniśmy sobie uświadomić, 
że cyberbezpieczeństwo nie jest stanem, a  procesem – 
dodaje ekspert. 
W  XXI w. na wyciek newralgicznych danych jesteśmy 
narażeni z każdej strony. To już nie tylko leżące na biur-
ku papiery, lecz także maile, wirtualnie przeprowadzane 
rekrutacje czy terabajty danych przetwarzanych w  syste-
mach przedsiębiorstw. Trudno ochronić się przed nimi 
w 100 proc., ale warto zrobić wszystko, by straty były jak 
najmniejsze. 

reklama
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Outplacement to usługa wielowymiarowa, obejmująca sze-
roki zakres działań. Celem każdego z  nich jest komplek-
sowe wsparcie pracownika w  poszukiwaniu pracy poza 
organizacją, z którą kończy współpracę. Pierwsze progra-
my outplacementowe były realizowane w Polsce w  latach 
90. XX w. Warto zaznaczyć, że na przestrzeni lat struktu-
ra usługi niewiele się zmieniła. Widoczne są natomiast jej 
modyfikacje w kontekście tego, czego oczekuje współcze-
sny rynek pracy. 

OUTPLACEMENT A WIZERUNEK PRACODAWCY 
– Obecnie pracodawcy coraz częściej postrzegają out-
placement jako element employer brandingu – tłumaczy 
Justyna Lipowska, ekspert w firmie doradztwa personal-
nego HRK S.A. – W  ich ocenie to nie tylko narzędzie 
wsparcia pracownika, z którym firma musi się rozstać, 
lecz także element budowania pozytywnego wizerunku 
firmy na rynku – dodaje. Ekspertka wskazuje, że budo-
wa wspomnianego wizerunku odbywa się dwukierun-
kowo: na zewnątrz i  wewnątrz firmy. W  środowisku 
zewnętrznym firma jest wówczas postrzegana jako orga-
nizacja, która kończąc współpracę z pracownikiem, nie 
pozostawia go bez wsparcia, ale oferuje konkretną formę 

Jak zadbać  
o zwalnianych  
pracowników

Zwalnianie pracowników to trudna sytuacja dla wielu pracodawców. Nie-
zależnie od czynników, które spowodowały podjęcie decyzji o zakończe-
niu współpracy, warto zadbać o profesjonalny przebieg całego procesu. 
Jak komunikować się ze zwalnianymi pracownikami i ograniczyć do mi-
nimum negatywne skutki zwolnień? Jednym z rozwiązań jest outplace-
ment, czyli coaching kariery. 

pomocy. Jawi się więc na rynku jako dobry i odpowie-
dzialny pracodawca. W środowisku wewnątrzfirmowym 
pracownicy, którzy pozostali w  organizacji, otrzymują 
pozytywny przekaz, że mimo zwolnienia pracownika 
firma nie pozostawia go samemu sobie i stara się o nie-
go zadbać. 

PROCES, A NIE JEDNORAZOWE DZIAŁANIE
Kolejną modyfikacją jest traktowanie usługi outplacemen-
tu jak projektu, a nie jednorazowego wsparcia udzielone-
go np. w formie finansowej. Outplacement w rozumieniu 
projektowym ma charakter procesu i oferuje pracownikowi 
możliwość m.in. udziału w warsztatach tematycznych czy 
szkoleniach, które pomogą w zdobyciu nowych kwalifika-
cji. To także wsparcie od konsultanta zewnętrznego. 
– Obecnie obserwujemy tak zwane kafeteryjne podejście do 
programów outplacementu. Oznacza to, że nie oferujemy 
wszystkim zwalnianym pracownikom tego samego, ale ko-
munikujemy: pracowniku, możesz dowolnie wybrać z tego, 
co proponujemy i co uznajesz za potrzebne, żeby odnaleźć 
się na rynku pracy. Efekt jest taki, że pracownik ma możli-
wość samodzielnego wyboru modułów, które są dla niego 
najbardziej interesujące i korzystne – wyjaśnia Lipowska. 

ILONA  
SZYMAŃSKA 

Junior Marketing Specialist, 
ilona.szymanska@hrk.pl

Outplacement to 
usługa wielowymiarowa, 
obejmująca szeroki zakres 
działań. Celem każdego 
z nich jest kompleksowe 
wsparcie pracownika 
w poszukiwaniu pracy poza 
organizacją, z którą kończy 
współpracę. 
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WSPÓŁCZESNY OUTPLACEMENT
Wielowymiarowość outplacementu powoduje, że próba 
jego klasyfikacji zależy tak naprawdę od wielu kryteriów. 
W pierwszej kolejności należy określić, kim jest zlecenio-
dawca i jaki charakter ma grupa odbiorców, później nale-
ży doprecyzować, jaki zakres ma mieć świadczona usługa 
oraz, na jakie działania jest ukierunkowana. 
– Jeśli chodzi o typy programów outplacementu, które naj-
częściej są realizowane, to można podzielić je na grupowe 
i indywidualne – tłumaczy ekspertka HRK S.A. – Progra-
my grupowe najczęściej są wykorzystywane w sytuacjach, 
gdy mamy do czynienia z restrukturyzacją firmy, zmiana-
mi właścicielskimi czy np. zmianą lokalizacji. Z reguły są to 
kompleksowe programy wsparcia dla pracowników. Pro-
gramy indywidualne są natomiast skierowane głównie do 
pracowników wyższego szczebla, a więc wysoko wykwali-
fikowanych menedżerów i specjalistów. Z perspektywy na-
szej firmy wynika, że programów indywidualnych jest te-
raz więcej niż dużych programów grupowych. To świadczy 
o kondycji naszej gospodarki, o  tym, że rzadziej zdarzają 
się duże procesy zwolnień i  że częściej mamy do czynie-
nia z sytuacją, kiedy firma z różnych względów i w wyniku 
różnych okoliczności musi pożegnać się z  pojedynczymi 
pracownikami – dodaje Lipowska. 
Oczekiwania i potrzeby osób, które uczestniczą w progra-
mach outplacementowych są różne, a co za tym idzie, róż-
ny powinien być zakres doradztwa i wsparcia udzielanego 
pracownikom. Niemniej można wyróżnić stałe elementy 
programów outplacementu. 

POCZĄTEK Z PSYCHOLOGIEM
Pierwszym z nich jest wsparcie psychologa. Badania psy-
chologiczne pokazują, że utrata pracy bywa ciężkim do-
znaniem emocjonalnym, porównywalnym z  rozwodem, 
śmiercią kogoś bliskiego bądź inną, równie traumatyczną 
sytuacją życiową. Wiele osób bardzo mocno przeżywa 

pierwszy etap bycia zwolnionym. Odczuwa to jako po-
czucie niesprawiedliwości, krzywdy czy niezrozumienia 
sytuacji. Wówczas program outplacementowy powinien 
zacząć się właśnie od udzielenia wsparcia psychologicz-
nego. Taka pomoc może się okazać niezbędna, aby udało 
się uspokoić negatywne emocje związane z utratą pracy 
oraz odbudować poczucie własnej wartości.

PROFESJONALNE DORADZTWO ZAWODOWE  
I PERSONALNE
Następnym istotnym elementem jest doradztwo zawodo-
we i personalne, którego celem jest dokonanie właściwej 
analizy potencjału zawodowego pracownika.
– Jest to etap rozmów z  doradcą zawodowym, podczas 
których uczestnik outplacementu opowiada o sobie, swo-
ich projektach i  osiągnięciach, mówi, co w  tych projek-
tach było dla niego cenne, czego się nauczył – tłumaczy 
Justyna Lipowska. Ważnym elementem tych rozmów jest 
także identyfikacja tzw. soft skillsów, czyli kompeten-
cji miękkich. Trudno jest czasem ocenić samego siebie 
i dlatego też ogromną rolę odgrywa tu doradca zawodo-
wy, który w trakcie rozmów jest w stanie zidentyfikować 
z uczestnikiem jego potencjał i nakreślić, w którym kie-
runku zawodowym mógłby się rozwijać.

WŁASNE PLANOWANIE DALSZEJ KARIERY
Pomocnym narzędziem w coachingu kariery jest tworze-
nie mapy ścieżek rozwoju. Moment przymusowej zmiany 
pracy jest idealny, aby zastanowić się, czy to nie jest ten 
czas, kiedy można zmienić kierunek dotychczasowej ka-
riery zawodowej. Justyna Lipowska podkreśla, że często 
korzysta z tego narzędzia i wspólnie z uczestnikami stara 
się tworzyć mapy możliwości rozwoju kariery. 
– Oczywiście ciężar stworzenia takiej mapy leży po stro-
nie uczestnika, to on rozważa, nawet czysto hipotetycznie, 
różne warianty rozwoju ścieżki zawodowej. Najprościej 
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Moment przymusowej zmiany pracy jest 
idealny, aby zastanowić się, czy to nie jest 
ten czas, kiedy można zmienić kierunek 

dotychczasowej kariery zawodowej. 
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jest oczywiście kontynuować to, co robił do tej pory – wy-
jaśnia ekspertka. – Ale wiele osób ma nowe pomysły na 
życie: rozważają prowadzenie własnej działalności, podej-
mują decyzję o przekwalifikowaniu zawodowym lub posta-
nawiają powrócić do porzuconego przed laty hobby i za-
stanawiają się, jak połączyć je z pracą zarobkową – dodaje. 
Po stworzeniu mapy uczestnik ma czas, aby zastanowić się, 
co musiałby zrobić, jakich zasobów by potrzebował, aby daną 
ścieżkę kariery realizować i na ile jest ona spójna z jego moty-
wacją i energią. W efekcie takich krytycznych analiz dokony-
wany jest wybór optymalnych ścieżek kariery. Na tym etapie 
doradcy zawodowi wykorzystują także różnego typu narzę-
dzia psychometryczne (w tym testy, kwestionariusze, badania 
źródeł motywacji), których wyniki pomagają badanemu zro-
zumieć m.in., jaki typ pracy najpełniej spełnia jego oczekiwa-
nia, jaki typ organizacji jest dla niego najlepszy czy jaka kultu-
ra organizacyjna jest najbardziej zbliżona do jego preferencji. 

JAK WKROCZYĆ NA RYNEK PRACY
Celem kolejnego modułu outplacementu jest wsparcie pra-
cownika w odnalezieniu się i umiejętnym poruszaniu na ryn-
ku pracy. Jak tłumaczy Justyna Lipowska, chodzi tu o kom-
pleksowe wsparcie w  zakresie wyszukiwania odpowiednich 
ofert pracy. Na przestrzeni ostatnich lat proces szukania pracy 
diametralnie się zmienił i osoby, które nie miały okazji ostat-
nio tego robić, mogą czuć się całkowicie zagubione. – Dla 
takich osób portale społecznościowe, jak LinkedIn czy Gol-
denLine, i korzystanie z nich to czarna magia. Dajemy takim 
osobom duże wsparcie i pokazujemy, jak krok po kroku za-
cząć cały proces. Pierwszym elementem jest stworzenie CV, 
które obecnie wygląda inaczej niż jeszcze kilka lat temu. To, co 
się zmieniło, to m.in. opisy: im krótsze i bardziej syntetyczne, 
mówiące o kompetencjach, a nie o doświadczeniu, tym lepiej 
– podsumowuje ekspertka HRK. 

SPOTKANIE Z NOWYM, POTENCJALNYM  
PRACODAWCĄ
Kolejny moduł to przygotowanie do rozmów kwalifika-
cyjnych, który jest nieodzownym elementem każdego 
outplacementu. W zależności od firmy, branży czy stano-
wiska, a  także od rozmówcy wyglądają one różnie, dlate-
go tym bardziej warto uczestnika programu odpowiednio 
do nich przygotować. Doradcy zawodowi przeprowadzają 
z uczestnikami programu symulowane rozmowy, zarówno 
te właściwie, jak i nieumiejętnie prowadzone przez praco-
dawców. Ważne jest, aby na tym etapie doradca zawodowy 
uświadomił uczestnikowi, że kluczowe podczas rozmowy 
jest pokazanie swojej wiarygodności, naturalności i kom-
petencji, ale nie zaprezentowanie się jako osoby, która 
w „wyuczony” sposób sprzedaje siebie. Podczas docelowej 
rozmowy o pracę kandydat powinien pokazać się z jak naj-
lepszej strony, uświadamiając rozmówcy, że dzięki zatrud-
nieniu go organizacja zyska konkretne korzyści w postaci 
jego kompetencji i pozytywnej motywacji. 

CZAS – NIE WARTO GO MARNOWAĆ
Równie ważne jest także wsparcie osoby poszukującej za-
trudnienia w odpowiednim zarządzaniu czasem. Czas po-

szukiwania pracy może być różny i zależny od wielu czyn-
ników, m.in. od tego, jakie kandydat ma doświadczenie, 
gdzie mieszka, ale też jakie posiada kwalifikacje. Kluczową 
kwestią jest, aby doradca zawodowy pomógł osobie poszu-
kującej pracy dobrze zagospodarować ten czas. Warto wy-
pracować sobie rytuał poszukiwania pracy.
– Mówi się, że ktoś, kto poszukuje pracy, poświęca temu 
minimum dwie godziny dziennie. Taka osoba musi wie-
dzieć, jakie czynności wchodzą w skład aktywnego szuka-
nia pracy – tłumaczy ekspertka HRK. – To nie jest tylko 
przegląd portali internetowych. To jest czytanie różnego 
rodzaju forów internetowych, prasy, żeby wiedzieć, co się 
dzieje na rynku lokalnym, jakie są nowe inwestycje, jakich 
kandydatów poszukują pracodawcy. To także rozbudowy-
wanie sieci kontaktów, a więc spotkania mniej lub bardziej 
formalne. Dodatkowo, aby nie wypaść z rytmu tzw. higieny 
pracy, warto, aby osoba mająca przerwę zawodową wyko-
rzystała wolny czas na poszerzanie swoich kwalifikacji, roz-
poczynając chociażby kurs językowy, studia podyplomowe 
czy uczestnicząc w zajęciach związanych z hobby – dodaje. 
Chodzi przede wszystkim o to, aby czas – oby relatywnie 
krótki – bez stałego zatrudnienia wykorzystać maksymal-
nie i wspominać go jako dobrze spożytkowany. 

WIELOPŁASZCZYZNOWE WSPARCIE, A NIE  
GWARANCJA
Outplacement nie powinien być jednak utożsamiany z gwa-
rancją znalezienia nowego miejsca pracy dla zwalnianych 
pracowników. Podstawowym założeniem usługi jest pomoc 
pracownikom w poszukiwaniu zatrudnienia poza organiza-
cją. Coaching kariery to czas dokonywania bilansu zawodo-
wego i analizy dotychczasowych wyborów zawodowych, ale 
także czas przygotowywania pracownika do podjęcia nowej 
aktywności zawodowej. Ważne jest, aby od samego początku 
programów outplacementowych mocno to sygnalizować. 
– My wspieramy, możemy moderować ten proces, ale nie 
odpowiadamy za znalezienie nowego zatrudnienia – pod-
kreśla Lipowska. 
Jeżeli do przeprowadzenia programu outplacementu zosta-
ła wybrana firma, która świadczy również usługi doradcze 
i rekrutacyjne, jest to duża wartość dodana. Wówczas pro-
wadzący proces konsultant posiada aktualną wiedzę na te-
mat rynku pracy, ma rozbudowane kontakty wśród swoich 
i potencjalnych klientów, co może być bardzo dużą pomo-
cą. Niemniej odpowiedzialność za szukanie pracy zawsze 
leży po stronie pracownika. 

TO MOŻE BYĆ PRAWDZIWA SZANSA 
Nierzadko outplacement stanowi punkt zwrotny w karie-
rze. Uczestnicy programów poznają lepiej samych siebie, 
swoje mocne strony i w efekcie decydują się na całkowitą 
zmianę dotychczasowej ścieżki kariery. 
– Istotnym czynnikiem coachingu kariery jest zbudowanie 
dobrej relacji pomiędzy prowadzącym program a uczest-
nikiem. Taka relacja powinna bazować na zaufaniu i zro-
zumieniu, ale też na uświadomieniu zwolnionej osobie, że 
to nie jest koniec świata, że to może być początek czegoś 
nowego, pozytywnego – podsumowuje Justyna Lipowska. 

Outplacement nie 
powinien być jednak 
utożsamiany z gwarancją 
znalezienia nowego miej-
sca pracy dla zwalnianych 
pracowników. 
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Zdrowy pracownik 
to zysk firmy 

W  trend ten doskonale wpisuje się masaż andullacyjny 
o  udowodnionym działaniu prozdrowotnym, który m.in. 
łagodzi bóle mięśni, bóle kręgosłupa, eliminuje stres i po-
prawia pracę serca. Rozwiązanie stosowane od lat w krajach 
zachodnich, teraz może stać się skutecznym narzędziem 
w rękach firm w Polsce, które coraz chętniej wykorzystują 
innowacyjne sposoby, aby zadbać o zdrowie pracownika.

ZDROWOTNY RELAKS
Wyniki przeprowadzonego w roku 2016 badania pokazują 
nowy trend w obszarze troski o zdrowie pracowników. Aż 
83 proc. badanych twierdzi, że dbanie o tę kwestię budu-
je atrakcyjność organizacji, a  72 proc. respondentów są-
dzi, że powinno być obowiązkiem pracodawcy1. Poza tym 
pracownicy cenią sobie dodatkowe świadczenia i benefity, 
które oferuje im zatrudniający. Autorzy badań podkreśla-
ją także zmieniającą się tendencję w  zakresie motywacji 
stojących za oferowaniem pracownikom wsparcia zdro-
wotnego przez ich firmy – w 2013 r. było to głównie budo-
wanie lojalności, natomiast w 2016 – zwiększenie wydaj-
ności pracy (56 proc.) i ograniczenie absencji chorobowej  
(52 proc. )2. Wiedząc, że pracownikom nie wystarcza już 
prywatna opieka medyczna, pracodawcy muszą szukać 
kompleksowych rozwiązań, które nie tylko zwiększą atrak-
cyjność miejsca pracy, ale przyniosą też realne korzyści 
zdrowotne. 

STRES – WSPÓŁCZESNA EPIDEMIA
Konsekwencji wynikających z  utrzymującego się stresu, 
choroby cywilizacyjnej XXI wieku, jest wiele. Mogą to być 
zakłócenia rytmu snu, nadwaga, sięganie po używki oraz 

oczywiście obniżona wydajność w  pracy. Na szczęście 
świadomość na temat niekorzystnego wpływu stresu na 
organizm jest wysoka, dzięki czemu pracodawcy chętniej 
inwestują w zdrowie i codzienny komfort swoich pracow-
ników. Urządzeniem, które skutecznie w tym pomaga, jest 
mobilne łóżko do masażu andullacyjnego – zapobiega róż-
nym schorzeniom i rozładowuje stres, którego nie brakuje 
w codziennej pracy. 

JEDNO URZĄDZENIE, WIELE KORZYŚCI 
Masaż andullacyjny polega na połączeniu wyselekcjono-
wanych wibracji i  podczerwieni, co przynosi niemalże 
natychmiastowe efekty. Zastosowanie sytemu andulla-
cyjnego HHP wpływa pozytywnie na wszystkie układy 
i narządy ludzkiego ciała. Nawet krótka sesja masażu – 
zaledwie 15 minut – rozładowuje stres, a regularne sesje 
pomagają w  redukcji trwałych dolegliwości i  dyskom-
fortu, z którymi zmagają się pracownicy. Dotyczy to np. 
bólów kręgosłupa wynikających z  pracy w  pozycji sie-
dzącej. Poza tym, masaż andullacyjny wpływa na układ 
krwionośny i skutecznie reguluje ciśnienie krwi, a także 
poprawia pracę serca. W  efekcie organizm jest lepiej 
zaopatrzony w  tlen i  substancje odżywcze, a  to z  kolei 
wpływa na dobre samopoczucie, poprawiając efektyw-
ność pracownika.
Więcej informacji na temat masażu andullacyjnego można 
znaleźć pod adresem: http://hhp.com.pl/ 

Przypis:
1 Badanie „Zdrowa Firma 2016”, ICAN Research
2 Badanie „Zdrowa Firma 2016”, ICAN Research

Zdrowy, sprawny pracownik wykonuje pracę szybciej i skuteczniej. Praco-
dawcy coraz częściej szukają więc rozwiązań, które pomogą zadbać o samo-
poczucie ich podwładnych i  zminimalizują czynniki niekorzystnie wpły-
wające na ich zdrowie. Dlatego popularne w ostatnim czasie stało się m.in.  
organizowanie w przestrzeniach biurowych stref relaksu, które poprawiają 
samopoczucie pracowników i sprawiają, że pracuje im się lepiej i wydajniej.

DARIUSZ  
MUCHA

prof. nadzw. dr hab. nauk 
o kulturze fizycznej, specja-
lista z zakresu fizjoterapii, 
wychowania fizycznego, 
odnowy biologicznej 
i rekreacji ruchowej. Autor 
i współautor ponad 160 
publikacji naukowych, 
w tym 16 książek 
i monografii z zakresu 
odnowy biologicznej oraz 
profilaktyki i promocji zdro-
wia. Wykładowca polskich 
i zagranicznych uczelni. 
Założyciel Międzynarodo-
wego Instytutu Fizjoterapii 
i Zdrowia.
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Jeszcze do niedawna głównym źródłem wsparcia dla pra-
cowników posiadających dzieci był Zakładowy Fundusz 
Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Często jednak, aby pracow-
nicy mogli z niego skorzystać, muszą spełniać szereg wa-
runków dotyczących głównie osiąganego dochodu i wieku 
dziecka. Poza tym nie na każdym pracodawcy ciąży obo-
wiązek prawny posiadania takiego funduszu. Drugim źró-
dłem wsparcia są różnego typu fundacje (często przyzakła-
dowe), które wspierają rodziny zatrudnionych. Ich pomoc 
skierowana jest głównie do ubogich rodzin. 
Dzisiaj rolę wsparcia rodzin osób zatrudnionych, w  tym 
przede wszystkim ich dzieci, przejmuje pracodawca. Firmy 
uzasadniają to chęcią przyciągania i zatrzymania najlepszych 
pracowników. W tym celu pracodawcy rozbudowują pakiety 
benefitów związanych właśnie z równowagą między życiem 
zawodowym a prywatnym (work-life balance) o dodatkowe 
korzyści, których adresatem jest potomstwo zatrudnionych.
Możliwości wsparcia pracowników z  tytułu posiadania 
dziecka jest wiele. Najpopularniejsze sposoby to finan-
sowanie lub współfinansowanie wyjazdów wakacyjnych, 
przyzakładowe przedszkola i  żłobki, wyprawki szkolne 
czy paczki na święta. Warto jednak rozważyć też inne roz-
wiązania, takie jak uroczystości z okazji Dnia Dziecka czy 
dofinansowanie do kursów edukacyjnych. Nie należy rów-

Benefity dla dzieci 
pracowników
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Sedlak & Sedlak

Potrzeby pracownika zmieniają się wraz z jego wiekiem. Inne oczekiwania 
mają osoby dopiero zaczynające karierę zawodową, a jeszcze inne ci, którzy 
powoli zaczynają myśleć o emeryturze. Największą grupę zatrudnionych 
stanowią osoby w średnim wieku, których jednym z głównym dążeń jest 
pogodzenie życia zawodowego z prywatnym. Trudność ta wynika głównie 
z faktu posiadania dzieci. Dobry pakiet benefitów powinien uwzględniać te 
potrzeby, zwłaszcza że osoby posiadające dzieci to również kandydaci na 
dobrych pracowników. Z reguły są one zorganizowane i odpowiedzialne, 
a cechy te pożądane są nie tylko w życiu rodzinnym, lecz także w pracy.  

nież zapominać o  rodzicach dopiero spodziewających się 
potomstwa oraz o potrzebach tych zatrudnionych, których 
potomstwo jest niepełnosprawne lub dotknięte chorobą. 

WAKACJE
Według różnych badań około połowa rodziców deklaruje, że 
nie wysyła swoich dzieci na wakacje. Główną przyczyną tego, 
że sporo najmłodszych spędza wakacje w domu, są niskie za-
robki lub brak czasu rodziców. Koszty krajowych kolonii dla 
dzieci wahają się w przedziale od 1 tys. do 2 tys. zł. Tworząc 
pakiet benefitów, warto więc zaproponować zatrudnionym 
dopłaty do wyjazdów dla najmłodszych lub nawet pełne fi-
nansowanie. Alternatywnie pracodawca może nawiązać 
współpracę z biurem podróży i oferować dzieciom pracowni-
ków wyjazdy na preferencyjnych warunkach.
Przykładem pracodawcy stosującego tego typu rozwiąza-
nia jest Jeronimo Martins, będący właścicielem sklepów 
Biedronka. Firma w  swoim pakiecie posiada program 
Wakacje z Biedronką. Na swojej stronie internetowej pra-
codawca informuje, że w 2016 r. wysłał 960 dzieci swoich 
pracowników na dwutygodniowe kolonie w  polskie góry 
lub nad morze. Program adresowany jest dla zatrudnio-
nych borykających się z  problemami finansowymi. Koszt 
wyjazdów w całości finansowany jest przez pracodawcę.
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Nowoczesny i atrakcyjny pakiet benefitów powinien zawie-
rać dopłaty lub pełne finansowanie również do wyjazdów 
zagranicznych. Podróżowanie (zwłaszcza po Europie) jest 
swobodne i z roku na rok coraz tańsze. Rozważyć też można 
wyjazdy nie tylko wakacyjne, ale też w innych porach roku.

ŻŁOBKI I PRZEDSZKOLA
Oferowanie dzieciom zatrudnionych dostępu do żłobków 
i przedszkoli to również coraz popularniejsza praktyka wśród 
pracodawców. Zastosować tutaj można dwa rozwiązania. 
Pierwszy to utworzenie przyzakładowej placówki, w  której 
pracownicy będą mogli zostawiać swoje pociechy na czas pra-
cy. Świadomość, że dziecko jest przysłowiowe dwa piętra niżej 
działa uspokajająco na pracownika i może się on lepiej skupić 
na swojej pracy. Dodatkową korzyścią w ramach work-life ba-
lance jest oszczędność czasu pracownika wynikająca z faktu, 
że miejsce pracy i przedszkole są w tym samym budynku.
Rozwiązanie to jednak może się okazać kosztowne i spraw-
dzi się jedynie w firmach zatrudniających dużą liczbę pra-
cowników. Dodatkowo konieczne jest spełnienie szeregu 
wymagań i  procedur, aby taka przyzakładowa placówka 
mogła funkcjonować. Innym rozwiązaniem jest nawiąza-
nie współpracy z  istniejącym już przedszkolem lub żłob-
kiem w celu świadczenia na rzecz firmy takich usług. Zle-
cając taką usługę wyspecjalizowanej, zewnętrznej firmie 
można znacząco zredukować swoje koszty.
Jeszcze innym, prostszym rozwiązaniem jest zaoferowanie 
pracownikom dofinansowania lub całkowitego pokrycia 
kosztów związanych z pobytem uczęszczającego do przed-
szkola dziecka. Alternatywą dla żłobka czy przedszkola jest 
także opiekunka do dzieci. Tworząc pakiet benefitów, war-
to rozważyć pomoc przy tego typu usługach.

WYPRAWKI SZKOLNE
W  przypadku dzieci, które rozpoczęły już edukację, ko-
rzystnym benefitem będą dodatki na zakup podręczników 
i pomocy naukowych. Pomoc ta może być świadczona po-
przez zakup bezpośrednio przez pracodawcę najważniej-
szych artykułów i  przekazanie ich pracownikom. Dzięki 
hurtowym zakupom można uzyskać korzystne ceny. Częst-
szym rozwiązaniem jest jednak wypłata zatrudnionemu 
dodatkowej kwoty pieniędzy na ten cel w jednakowej wy-
sokości lub w zależności od np. wysokości rocznych zarob-
ków lub liczby dzieci w rodzinie. Odrębną kwestią jest to, 
czy pracodawca weryfikuje, czy środki te zostały przezna-
czone na właściwy cel. Można też zdecydować się na finan-
sowanie wyprawki szkolnej ryczałtem. W tym rozwiązaniu 
pracownik przedstawia pracodawcy dowody zakupu okre-
ślonych przyborów i podręczników, a następnie poniesiona 
kwota jest zwracana na jego konto.
Inne rozwiązania będą bardziej użyteczne w przypadku 
pracowników, których dzieci rozpoczęły edukację na 
uczelniach. W  takiej sytuacji bardziej właściwa będzie 
wypłata stypendiów i  grantów na edukację. Rozwiąza-
nia te będą pożądane w przypadku dzieci pochodzących 
z małych miast i wsi, dla których studia oznaczają prze-
prowadzkę. Fundowanie stypendiów edukacyjnych jest 
obecne w Polsce i jest stosowane m.in. przez firmę Nike.

ROZWÓJ I EDUKACJA
Dla dzieci również ważna jest edukacja pozaszkolna, która 
może zapewnić im lepszy start. Warto więc zaproponować 
pracownikom możliwości dodatkowego rozwoju ich pociech, 
które będą zgodne z ich pasjami i zainteresowaniem. Mogą to 
być np. popularne kursy językowe, zajęcia sportowe, szkoły 
tańca, szkoły muzyczne czy kursy fotograficzne. Ciekawą al-
ternatywną może być np. szkoła aktorska, nauka jazdy konnej 
czy kurs windsurfingu. 
Dobrym pomysłem jest połączenie kursów z  opisywanymi 
wcześniej wyjazdami wakacyjnymi. Rozwiązania takie obec-
ne są już w  Polsce. Grupa VKR, w  skład której wchodzi 
m.in. spółka VELUX, w  ramach fundacji pracowniczej, 
która działa od 25 lat, zrealizowała 45 projektów związa-
nych z edukacją dzieci pracowników, których łączny koszt 
wyniósł 326 tys. zł.

PACZKI I PREZENTY
Kolejnym popularnym rozwiązaniem są paczki i prezenty 
dla dzieci pracowników z okazji np. świąt Bożego Narodze-
nia czy św. Mikołaja. Te okazyjne podarunki o niewysokiej 
wartości mogą być dobrym sposobem na okazanie troski 
o życie rodzinne pracownika. 
Szczególną chwilą w życiu każdego człowieka są narodziny 
dziecka. Z tej okazji warto wręczyć pracownikom „beciko-
we” w postaci kwoty pieniędzy lub wyprawki z najpotrzeb-
niejszymi artykułami.
Ważną okazją jest też Dzień Dziecka. Najprościej jest za-
oferować pracownikowi dodatkowy, płatny dzień wolny 
w pracy z tej okazji, aby mógł go spędzić ze swoimi dzieć-
mi. Bardziej wyrafinowanym pomysłem będzie zorgani-
zowanie wspólnej imprezy firmowej, pikniku lub balu dla 
pracowników i ich dzieci. 

BENEFITY SPECJALNE
Benefity adresowane do dzieci pracowników mogą mieć 
szczególne znaczenie, gdy ich pociechy mają problemy 
zdrowotne lub posiadają orzeczenie o niepełnosprawności. 
Zaoferowanie elastycznego czasu pracy, możliwość pracy 
z domu czy dodatkowy płatny urlop w celu umożliwienia 
pracownikowi spędzenia maksymalnej ilości czasu z cho-
rym dzieckiem z  pewnością będzie dla niego korzyścią. 
Często jednak koszty choroby, w tym rehabilitacja, sprzęt 
medyczny czy lekarstwa stanowią wydatek, który przekra-
cza możliwości nawet zamożnej rodziny. W tym celu warto 
zaoferować pracownikowi pomoc finansową, materialną 
lub wsparcie psychologiczne. 

KANDYDACI NA RODZICÓW
Tworząc pakiet benefitów dla pracowników posiadających 
dzieci, nie należy zapominać również o tych osobach, które 
dopiero starają się o  dziecko lub z  różnych przyczyn nie 
mogą ich posiadać. W Ameryce i krajach Europy Zachod-
niej coraz popularniejsze jest oferowanie pomocy przy ad-
opcji dzieci lub przy procedurze in vitro. Wsparcie może 
mieć charakter nie tylko finansowy, lecz także prawny czy 
instytucjonalny. Mogą to być np. bezpłatne porady prawni-
cze czy usługi poradni leczenia bezpłodności. 

Benefity adresowane do 
dzieci pracowników mogą 
mieć szczególne znaczenie, 
gdy ich pociechy mają 
problemy zdrowotne 
lub posiadają orzeczenie 
o niepełnosprawności. 



46

Czego tak naprawdę potrzebują jeszcze pracownicy kor-
poracji, aby odczuwać większą satysfakcję z pracy? Gdyby 
zadać pytanie, co jest największą ceną, jaką płacimy za pra-
cę zawodową, najczęstszą odpowiedzią pewnie byłoby, że 
jest to stres wynikający zarówno ze stylu pracy, jak i tempa 
życia. Z jednej strony nie można go wyeliminować z nasze-
go życia, z drugiej: ma on destruktywne działanie na nasze 
zdrowie. Jeżeli pracodawca zadba o  zredukowanie stresu 
pracowników, jednocześnie odzyska ich motywację oraz 
podniesie ich efektywność.
Nowości w zakresie motywowania pracowników pojawiły 
się najwcześniej w działach IT. To tam wprowadzono „po-
koje zabaw”, gdzie pracownicy, grając w gry elektroniczne 
i tradycyjne, takie jak cymbergaj czy piłkarzyki, mogą od-
reagować stres i odciążyć przemęczone „zwoje mózgowe”. 
Dziś takie specjalnie zaprojektowane do relaksu miejsca 
coraz częściej goszczą w wielu organizacjach. Jednak często 
tego typu rozrywki postrzegane są przez kierownictwo jako 
„guilty pleasure”, a efekt relaksu jest krótkotrwały. Często 
pracownicy czują opór przed odwiedzaniem takich miejsc, 
z obawy, że zostaną posądzeni o marnotrawstwo czasu.
Powoduje to, że początkowa moda dość szybko staje się prze-
brzmiałym anachronizmem. Nie zmienia to faktu, że problem 
ze zmotywowaniem pracowników cały czas pozostaje otwarty. 
Ciekawą alternatywą mogą się okazać zajęcia o charakte-
rze ćwiczeń oddechowych, szczególnie gdy są prowadzone 
przez eksperta freedivingu. Pozwalają one w szybki sposób 
przywrócić równowagę psychiczną i  zredukować poziom 

Oddychać,  
nie oddychać?

Sytuacja na rynku pracy z miesiąca na miesiąc coraz bardziej przechyla się 
na korzyść pracowników. Pracodawcy i działy HR starają się jak najbar-
dziej uatrakcyjnić swoją ofertę tak, aby przyciągnąć, a potem zatrzymać 
wartościowych kandydatów. Jest to o tyle trudne, że wydaje się prawie 
niemożliwe znalezienie nowych motywatorów, które nie zrujnują budże-
tów pracodawców. Prawdziwym wyzwaniem dodatkowo są młode poko-
lenia Y i Z, bardziej ceniące sobie wolność i przyjemność od etosu pracy.

stresu. Nie wymagają one specjalnego zaplecza, jedynie 
trochę wyizolowanej przestrzeni, np. sali konferencyjnej, 
i  „luźnego” ubioru. Oczywiście pewnie pojawią się scep-
tyczne głosy, że robienie z oddychania „sztuki” może wy-
dawać się „lekko” naciągane, z drugiej strony kluby fitness 
przeżywają oblężenie grup praktykujących jogę, gdzie pra-
ca oddechem jest kluczowa. Wprowadzenie ćwiczeń od-
dechowych do biur pozwala nie tylko przyjść z usługą do 
klienta, czyli pracownika, ale dodatkowo pozwala na walkę 
ze stresem w miejscu źródła stresu.
Przyjrzyjmy się zatem, skąd bierze się potrzeba organizo-
wania zajęć, i spójrzmy na nie okiem eksperta, dla którego 
wstrzymanie oddechu na 6 minut (!) nie stanowi problemu.
 
SZTUKA ODDYCHANIA 
 ‒Postawmy sprawę jasno ‒ mówi Emilia Biała. ‒ Większość 
z nas nie posiada zbyt głębokiej świadomości, jak oddychać 
efektywnie. Nawyk płytkiego oddechu jest znakiem zabie-
ganego stylu życia, gdzie ciągle brakuje czasu na wszystko, 
raport goni za raportem, spotkanie za spotkaniem, a więc 
wizja wolnej chwili na zaczerpnięcie pełnego oddechu wy-
daje się utopijna. A taki stan rzeczy, nie tylko w kontekście 
relacji pracownik-pracodawca, najzwyczajniej się nie opła-
ca. Zubożona wymiana gazowa może przyczynić się nie 
tylko do problemów z  koncentracją i  obniżenia efektyw-
ności pracy, lecz także w konsekwencji do obniżonego na-
stroju, odczuwania niepokoju, napięcia mięśniowego, bólu 
głowy, przemęczenia, osłabienia systemu autoimmunolo-
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gicznego, problemów ze snem, a nawet do ataków paniki 
czy stanów depresyjnych. Ale jak to? Świadomy oddech? 
Z  pewnością jesteś świetny w  oddychaniu, ale czy na 
pewno efektywnie wykorzystujesz objętość swoich płuc? 
Objętość płuc statystycznej kobiety to ok. 4,5 litra, męż-
czyzny 6 litrów, a spoczynkowo wdychamy i wydychamy 
ok. pół litra powietrza. Średnio każdego dnia bierzemy 
wdech 20‒30 tysięcy razy, co daje nam ok. 10 milionów 
oddechów na rok i średnio miliard na całe życie. To, jaka 
jest ich jakość, może zależeć wyłącznie od nas. 
A teraz szczerze odpowiedz sobie na pytanie: czy przypomi-
nasz sobie, kiedy po raz ostatni pozwoliłeś sobie na głęboki, 
powolny oddech i dałeś sobie moment na odczucie, jak po-
łączone są twoje ciało i umysł? Poprzez świadomy oddech 
możesz wzmocnić zarówno jedno, jak i drugie. O ile ćwiczeń 
oddechowych czy stretchingu można nauczyć się bardzo 
szybko, a efekty niektórych z nich mogą być odczuwalne na-
tychmiast, o tyle długotrwałe i gruntowne ich skutki wyma-
gają miesięcy, jeśli nie lat, systematycznej praktyki. 
Oczywiście pozbądźmy się złudzeń, iż same ćwiczenia 
oddechowe wyeliminują stres i przeładowanie pracą. Jed-
nakże dostarczenie większej ilości tlenu do organizmu 
oraz umiejętność relaksacji mogą pomóc w  lepszym ra-
dzeniu sobie w sytuacjach stresujących oraz w doenerge-
tyzowaniu. Ciało i umysł reagują w ekstremalny sposób 
podczas ekstremalnych sytuacji ‒ głównie kiedy czujemy 
się zagrożeni. Wtedy uaktywnia się współczulny układ 
nerwowy, załączając tryb „walcz lub uciekaj”. Oddech 
staje się płytki i szybki, napinają się mięśnie szkieletowe, 
spowalnia się trawienie, a do krwi wyrzucane są adrena-
lina i  kortyzol, hormon stresu. I  mogłoby się wydawać, 
że dotyczyło to ery polowań na mamuty i walki o ogień, 
jednak mimo iż już dawno zakopaliśmy dzidy i  maczu-
gi, to dziś używamy nieco innych narzędzi do radzenia 
sobie we współczesnym świecie bo mechanizm pozosta-
je ten sam. Dzieje się tak, ilekroć się zestresujemy, kiedy 
mamy arcyważną publiczną prezentację lub negocjacje 
z  klientem lub pracodawcą. W  gruncie rzeczy jesteśmy 
nadal tymi samymi ludźmi, którzy kiedyś uganiali się za 
pożywieniem, ryzykując, że sami się nim staną. Nie każdy 
stres jest obciążający. Wszyscy znamy „pozytywny” stres, 
dzięki któremu jesteśmy w stanie się zmotywować i sku-
pić na określonym zadaniu, jak dotrzymanie terminu wy-
konania określonego zadania czy nawet start w zawodach 
sportowych.
Rzecz w  tym jednak, iż życie w  długotrwałym i  silnym 
napięciu obciąża nasz układ odpornościowy i może pro-
wadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych. Wcze-
śniej jednak organizm sygnalizuje, że coś nie funkcjonuje 
prawidłowo, poprzez symptomy opisane na początku ar-
tykułu. Zamiast sięgać po tabletki na każdą dolegliwość 
lub je ignorować, warto na początku przyjrzeć się temu, 
jaki jest nasz oddech. To dzięki niemu funkcjonujemy 
i o  tyle, o  ile możemy powstrzymać się na dłużej od je-
dzenia czy nawet picia, oddychać nie możemy przestać. 
Chyba że dotyczy to nurkowania na wstrzymanym odde-
chu, czym zajmuję się od kilku lat. Paradoksalnie to wła-
śnie freediving* zwrócił moją uwagę na to, w jaki sposób 

oddycham przed i po nurkowaniu, ale również w codzien-
nych sytuacjach. Aby wstrzymać oddech, trzeba najpierw 
nauczyć się, jak oddychać prawidłowo. Oddech jest potęż-
nym narzędziem, z  którego siły często nie zdajemy sobie 
sprawy. Praktyki pranayamy bądź medytacji wywodzące 
się z  obszaru Tybetu czy Indii lub innych tradycji wyko-
rzystują synergię oddech-ciało-umysł. Każdy z  nas jest 
w posiadaniu takiego narzędzia. Najpierw jako zawodnik, 
a potem jako instruktor doświadczałam i byłam świadkiem 
tego, jakie mechanizmy działają, gdy czujemy się niekom-
fortowo, odczuwamy niepewność lub lęk albo robimy coś 
po raz pierwszy i to budzi nasze obawy. Pomimo rozumo-
wych przesłanek, które zdołały nas przekonać, że nic nam 
nie grozi, nie ryzykujemy utraty życia lub zdrowia, załącza-
ją się mechanizmy pierwotnych, zwierzęcych wręcz reakcji, 
które mogą nas paraliżować i odczuwamy wysoki poziom 
stresu, nie do końca kontrolując własne zachowania. Do-
tyczy to nie tylko sportowych wyzwań, lecz także codzien-
nych, zawodowych sytuacji, z którymi miałam styczność, 
pracując wiele lat w środowisku biznesowym. 
Proponuję szybki test na oddychanie. Jadąc rano do pracy 
lub mknąc windą w siedzibie firmy, zwróć uwagę na spo-
sób, w  jaki oddychają inne osoby. Spójrz na ich mimikę 
i mowę ciała. Dostrzegasz spięcie, płytki, niemal niezauwa-
żalny oddech? Oddech jest kluczem do układu nerwowego 
i doskonałym odzwierciedleniem naszych emocji i samo-
poczucia. Spróbuj teraz pomyśleć o stresującejcię sytuacji, 
a potem świadomie zaczerpnij kilka głębszych, powolnych 
i miękkich wdechów. I sprawdź, co czujesz. Czy jest to miłe 
uczucie? Czy czujesz, że możesz znacznie więcej niż przed 
wykonaniem ćwiczenia, a  stresująca sytuacja nie jest już 
strasznym diabłem, jak jeszcze przed chwilą był malowa-
ny? Że jesteś bardziej obecny tu i teraz, a myśli składają się 
w całość? I o to właśnie chodzi w sztuce oddychania. 
 
PODSUMOWANIE
Czy ćwiczenia oddechowe zagoszczą w  firmach na dłużej 
‒ zastanawia się Sylwester Pietrzyk ‒ trudno powiedzieć. 
Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że są atrakcyjne 
zarówno dla pokolenia X, Y, jak i Z. Czy taka forma relak-
su działa? Z pewnością tak, sam korzystam z tych technik, 
gdy potrzebuję szybko „wyhamować przeładowany” stresem 
organizm. Co ważne, prawidłowo przećwiczone z instrukto-
rem mogą być samodzielnie stosowane, stając się nawykiem 
podnoszącym naszą osobistą efektowność, zmniejszając 
ilość sytuacji konfliktowych zarówno ze współpracowni-
kami, jak i klientami. Korzyści są oczywiste, a co z efektem 
ubocznym? Hmm... można tu mówić jedynie o skutku po-
zytywnym, przejawiającym się w chęci pogłębienia wiedzy 
i umiejętności poprzez udział w kursie nurkowym lub fre-
edivingowym, co może się stać szybko nieuleczalną przypa-
dłością, której sam jestem dobrowolną „ofiarą”.
Prawdziwa jakość działania rodzi się z  pasji, niezależnie 
czym się zajmujemy. Warto jest czerpać od ludzi, którzy 
w swoje działania wkładają serce.
 *Freediving – nurkowanie na wstrzymanym oddechu, bez 
użycia akwalungu. Wymaga skupienia, umiejętności relak-
sacji, świadomości ciała i emocji.

Wprowadzenie ćwiczeń 
oddechowych do biur 
pozwala nie tylko przyjść 
z usługą do klienta, czyli 
pracownika, ale dodatko-
wo pozwala na walkę ze 
stresem w miejscu źródła 
stresu.
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Shadowing  
w organizacji

Ta sytuacja dotyczy głównie menedżerów i specjalistów, i zwykle nie jest 
dla nich prosta. Oto w wyznaczonym wcześniej terminie w firmie pojawia 
się człowiek cień, który z pozycji niemego świadka obserwuje działania 
tej osoby. Obserwuje i podsumowuje, by potem móc przedstawić firmie 
rekomendacje, co działa, a co wymaga naprawy lub wielkiej zmiany. 

Pracownicy często odbierają takie działania firmy perso-
nalnie, uważając, że organizacja szuka dowodów nieprawi-
dłowości i docelowo chce usunąć pracownika z firmy albo 
przesunąć go na inne stanowisko. „Strach jest” – to oczy-
wiste. Niewielu ludzi czuje się w swojej roli na tyle pewnie, 
by obserwator z zewnątrz nie robił na nich wrażenia. Klu-
czowe jest więc, by firma właściwie komunikowała ten pro-
ces i prowadziła go zgodnie ze sztuką – tak, by ograniczyć 
niepokoje związane z tą sytuacją.
Zgodnie ze sztuką, czyli jak? Shadowing powinien być 
zapowiedziany z wyprzedzeniem – tak, żeby obserwowa-
ny pracownik miał szansę przygotować się na tę sytuację 
psychicznie i  z  nią oswoić. To nie jest sytuacja mystery 
employer, gdy działania pracownika obserwuje się czy 
rejestruje w  tajemnicy. Shadowing jest procesem jawnym 
– pracownik wie, że będzie obserwowany przez jeden lub 
dwa dni przez jednego lub więcej obserwatorów. 
Dlaczego robi się to w ten sposób? Z kilku powodów. Po 
pierwsze, mamy tutaj założenie, że podczas jawnej ob-
serwacji pracownik będzie z  jednej strony prezentował 
najlepsze praktyki, których się nauczył. Z  drugiej strony, 
pod wpływem stresu związanego z obserwacją ujawnią się 
jego rzeczywiste odruchy i  relacje, które łączą go z  pod-
władnymi czy współpracownikami. W miarę upływu czasu 
obserwowany przyzwyczaja się do tej sytuacji i do obecno-
ści obserwatorów. Nawet jeśli planował wcześniej, że tego 
dnia pokaże się z najlepszej możliwej strony, ewentualnie 
zatuszuje pewne niedociągnięcia w komunikacji, to najda-
lej po kilku godzinach ujawnia się jego rzeczywisty sposób 
funkcjonowania w  firmie. To wcale nie oznacza jednak, 

WALDEMAR 
DZIWNIEL

trener, executive coach,  
założyciel Fabryki 
Motywacji,
w.dziwniel@fabrykamo-
tywacji.pl

Podczas obserwacji cień 
prowadzi precyzyjne 
notatki z opisem, co się 
dzieje, w jaki sposób 
prowadzone są kolejne 
etapy pracy i ile zajmują 
czasu.
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jak można by przypuszczać, że cień jest w firmie po to, by 
„przyłapać” pracownika na niekompetencji. Fundamental-
nym działaniem jest tutaj wnikliwa obserwacja i  sporzą-
dzanie precyzyjnych notatek, a finalnym celem wyciągnię-
cie właściwych wniosków i zarekomendowanie rozwiązań 
tam, gdzie są one konieczne: zarówno dla organizacji, jak 
i samego pracownika. 

SHADOWING KROK PO KROKU
Po pierwsze, komunikacja, o  której wspomniałem wcze-
śniej, a która wesprze pracownika w tej jednak niecodzien-
nej sytuacji. I musi być to komunikacja z wyprzedzeniem, 
bo wyobraźmy sobie emocje człowieka, który zostanie 
przez firmę zaskoczony pojawieniem się obserwatora. 
Może się okazać, że w tym samym momencie organizacja 
zaprzepaści zaufanie, którym ją do tego momentu darzył. 
Poza komunikacją proces shadowingu może jednak przy-
bierać różne formy. Zwykle obserwacja trwa jeden dzień, 
ale bywa, że badanie trzeba wydłużyć. Obserwować moż-
na linearnie: pełny dzień pracowniczy albo wybiórczo 
– jednego dnia przez kilka godzin, następnego dnia ko-
lejnych kilka – w innych porach, przy innych zadaniach 
itd. Podczas obserwacji cień prowadzi precyzyjne notatki 
z opisem, co się dzieje, w jaki sposób prowadzone są ko-
lejne etapy pracy i ile zajmują czasu. Zwykle są to notatki 
w formie papierowej, ale bywają sytuacje dokumentowa-
nia procesu w formie audio, a nawet wideo. Robi się to po 
to, by z jak największą precyzją odtworzyć wszystko to, co 
zadziało się podczas obserwacji. Tutaj warto jednak za-
znaczyć, że proces rejestrowany w formie audio czy wideo 
jest dla osoby obserwowanej o wiele bardziej stresujący. 
Im bardziej naturalna sytuacja, tym lepiej dla efektu pro-
cesu. Kluczowe jest to, by shadowing prowadzić z najwyż-
szą starannością. Co to znaczy? Cień nie powinien ulegać 
stanom zmęczenia czy dekoncentracji. Uważność jest tu-
taj fundamentem, co ogranicza możliwości długotrwałe-
go obserwowania. Jeśli więc zakładamy, że obserwacja ma 
się odbyć jednego dnia, to obserwatorów musi być co naj-
mniej dwóch: gdy jeden odpoczywa, drugi przejmuje jego 
funkcje. Potem konfrontują ze sobą swoje spostrzeżenia 
i  przygotowują raport, w  którym znajduje się zarówno 
opis obserwacji, jak i  rekomendacje dotyczące dalszego 
postępowania wobec pracownika. 

FUNKCJE OBSERWACJI
Oprócz wspomnianego już celu, którym jest poprawienie 
funkcjonowania firmy, celem pośrednim zastosowania 
shadowingu jest zmobilizowanie menedżera, który jest 
w pewnym sensie osobą publiczną, do tego, by w atmosfe-
rze kontroli zachował właściwą jakość swojej pracy. Często 
bowiem wraz z upływem czasu na stanowisku zarządczym 
menedżerowie popadają w  rutynę: lekceważą otoczenie 
i wypracowują nawyki, które są jakąś formą obrony przed 
ciągłą presją otoczenia. Rolą cienia jest zauważenie tych 
mechanizmów: ich źródła i użyteczności w pracy. Jeśli nie 
są użyteczne, a wręcz przeszkadzają w realizacji zadań czy 
utrzymywaniu dobrych relacji z  otoczeniem, to trzeba je 
przepracować, ograniczyć albo wykluczyć. 

Posłużę się przykładem: badany wypracował sobie w toku 
pracy metodę tzw. spychologii i  tam, gdzie jest to moż-
liwe, przekazuje całe paczki zadań innym. Nie mówimy 
tutaj o standardowym delegowaniu zadań, a o spychaniu 
ich na podwładnych. Po pewnym czasie takie zachowanie 
staje się normą. Pracownicy się do niego przyzwyczajają 
i przestają zwracać na nie uwagę. Shadowing pozwala za-
uważyć problem i pokazać, że jest to działanie, na które 
można i trzeba wpływać. 
Shadowing pozwala również zmierzyć się z  sytuacjami, 
kiedy w pracy pojawiają się różne zachowania nieświado-
me. Idealnym przykładem jest wulgaryzacja języka. Zdarza 
się, że menedżer w sposób naturalny wplata w swoje wy-
powiedzi niecenzuralne wyrażenia, czym powoduje u pra-
cowników zdumienie, niechęć i  cichy sprzeciw. Czują się 
urażeni, ale nie mają śmiałości uświadomić szefowi, że ich 
to bulwersuje. Codziennie wracają do tej sytuacji i nic się 
nie zmienia. Motorem zmian mogą być właśnie rekomen-
dacje uzyskane w drodze shadowingu. 

CIEŃ TO NIE WSZYSTKO
Człowiek cień i prowadzony przez niego proces shadowin-
gu mogą sprawić, że organizacja i pracownik uświadomią 
sobie słabe punkty w  organizacji pracy. Warto zdawać 
sobie jednak sprawę, że profesjonalnie prowadzona oce-
na pracownika nigdy nie opiera się na jednym narzędziu. 
Shadowing jest ciekawym i funkcjonalnym sposobem roz-
poznawania obszarów do rozwoju, ale przy tym jest tak-
że narzędziem obciążonym licznymi błędami, które nie 
powinno być stosowane w odosobnieniu. Doskonale, gdy 
stanowi całość z assessment center. Bo dopiero przy uży-
ciu różnorodnych metod oceny można wysnuć właściwe 
wnioski i rekomendować optymalne rozwiązania. 

Celem pośrednim 
zastosowania 

shadowingu jest 
zmobilizowanie 

menedżera, który jest 
w pewnym sensie osobą 

publiczną, do tego, by 
w atmosferze kontroli 

zachował właściwą 
jakość swojej pracy. 
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Wiedza to nasz 
benefit

Jeszcze dwa lata temu połowa czytelników „Benefitu” przyznała, że sięga 
po miesięcznik, bo i  tak go dostaje. Z najnowszych badań czytelnictwa 
wynika, że dziś co trzeci respondent czyta „Benefit”, ponieważ uważa, że 
prezentowane treści pozwalają mu się dokształcić, a także są użyteczne 
w  jego pracy. Opinie naszych czytelników są dla nas niezwykle ważne, 
ponieważ pomagają nam wyznaczać kierunek zmian – na lepsze.

Badanie satysfakcji z miesięcznika „Benefit” wśród na-
szych czytelników przeprowadziła firma Ipsos Loyalty 
w październiku bieżącego roku. Ostatni wywiad odbył 
się dwa lata temu. Badaliśmy wówczas podobne obszary 
i  dzięki porównaniu obecnych i  poprzednich wyników 
dostrzegamy wyraźny progres. Głównym celem ankie-
ty było poznanie poziomu zadowolenia z miesięcznika, 
pozycjonowanie pisma na tle konkurencji, określenie 
mocnych i słabych stron oraz profilu naszego czytelnika.
Zarówno znajomość, jak i  czytelnictwo miesięcznika 
„Benefit” wzrosły w stosunku do poprzedniego pomiaru.  
W tym roku aż ⅔ respondentów spontanicznie wskazało 
miesięcznik „Benefit” wśród znanych sobie czasopism 
skierowanych do pracowników działu kadr i  HR – to 
wzrost aż o 22 punkty procentowe w stosunku do roku 
2015. Wyraźny wzrost odnotowaliśmy także w  prenu-
meracie – dziś 86 proc. czytelników prenumeruje nasz 
tytuł, dwa lata temu robiła to zaledwie ⅓ z nich. Blisko 
połowa prenumeruje go od ponad dwóch lat.
Ciekawe, że w dobie internetu i mediów elektronicznych 
nasi czytelnicy pozostają wierni papierowej wersji mie-
sięcznika. W tej formie najchętniej czyta go aż 93 proc. 
prenumeratorów, to o 11 proc. więcej niż dwa lata temu. 
Być może wynika to z faktu, że najchętniej czytany jest 
w domu – robi to aż 45 proc. prenumeratorów. Już po-
nad połowa czytelników, bo 54 proc., czyta każde wy-
danie. W  stosunku do poprzedniego pomiaru odsetek 

34%
41%

2017 2015
54%

38%

W 2017 roku wzrosła regularność czytania miesięcznika 
Benefit – już 54% respondentów czytało każde wyda-
nie, dalsza 1/3 czytała go nieregularnie
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czytających wszystkie artykuły wzrósł aż trzykrotnie – 
z 3 do 10 proc.

SIĘGAJĄ PO MIESIĘCZNIK, BO… 
Aż dla 84 proc. respondentów miesięcznik „Benefit” jest 
przydatny w  pracy – jest to wzrost ocen o  blisko 20 p.p. 
w  stosunku do poprzedniego pomiaru. Warto przypo-
mnieć, że przed sześcioma laty, gdy miesięcznik powsta-
wał, to właśnie edukacyjny charakter pisma był jego głów-
nym celem. Dziś badania potwierdzają, że udało nam się 
ten cel osiągnąć. 
Czytelnicy na tyle doceniają wartość merytoryczną „Be-
nefitu”, że wyraźnie wzrosła chęć do otrzymywania go 
nawet w  przypadku, gdyby był płatny – już blisko po-
łowa, bo 46 proc., wyraziła taką chęć, dwa lata temu ta 
grupa stanowiła 31 proc. 

DOBRZE SIĘ GO CZYTA
Podobnie jak w  roku 2015, respondenci w przeważają-
cej mierze pozytywnie oceniają miesięcznik „Benefit”. 
Wzrósł jednak odsetek zdecydowanie pozytywnych 
ocen – odpowiedzi te przekroczyły w tym roku 50 proc. 
wszystkich wskazań, to wzrost o 20 proc., który w szcze-
gólności widoczny był wśród pracowników spoza dzia-
łów HR i kadr.
Aż 38 proc. czytelników nic by nie zmieniło w naszym 
periodyku. Wśród mocnych stron wymieniają: częstotli-
wość ukazywania się, szatę graficzną, atrakcyjność okła-
dek, prezentację treści oraz zawartość merytoryczną. 
Przyznają, że miesięcznik dobrze się czyta, jest ciekawy, 
inspiruje i poszerza wiedzę. Wśród tematów podejmo-
wanych na naszych łamach największą popularnością 
wśród pracowników działów HR i  kadr cieszą się te 
związane z motywacją, rozwojem, rekrutacją oraz arty-
kuły prawne. Pracownicy pozostałych działów doceniają 
tematykę związaną z  rozwojem kompetencji miękkich. 
Natomiast chętnie widzieliby więcej infografik i graficz-
nych elementów.
Wśród badanych to miesięcznik „Benefit” jest zdecy-
dowanie najczęściej czytany. Co więcej, w  porównaniu 
do innych magazynów miesięcznik oceniony został jako 
czasopismo najbardziej atrakcyjne. W stosunku do po-
przedniego badania ta ocena wzrosła o 7 p.p. W ramach 
tego wzrostu podwoiła się grupa osób deklarujących, 
że miesięcznik jest zdecydowanie ciekawszy niż inne 
dostępne na rynku. Wzrost dotyczył przede wszystkim 
pracowników spoza działu HR i kadr.
Miesięcznik „Benefit” czytają głównie kobiety, które sta-
nowią 74 proc. prenumeratorów, większość w wieku od 
30 do 50 lat. To najczęściej pracownicy z  branż: prze-
mysł, produkcja, handel, usługi, doradztwo, consulting.

Źródło: Badanie satysfakcji z  miesięcznika „Benefit”, 
raport z  badania ilościowego, październik 2017, Ipsos 
Loyalty, badanie zostało przeprowadzone na grupie lo-
sowo wybranych 250 osób otrzymujących miesięcznik 
„Benefit”. 

Zdecydowanie mniej respondentów 
niż w poprzednim pomiarze stwierdziło, 

że czyta miesięcznik „Benefit” 
tylko dlatego, że go dostaje.  

Zdecydowanie częściej, niż w 2015 r., 
motywacją czytelników

 „Benefit” jest obecnie potrzeba 
poszerzenia wiedzy.

W 2017 roku 86% respondentów stwierdziło,  
że prenumerują „Benefit”. 

W stosunku do poprzedniego pomiaru 
stanowi to bardzo wyraźny wzrost – w 2015 
roku odsetek osób, które twierdziły, że prenu-

merują „Benefit”, nie przekroczył 1/3.
Większość prenumeratorów otrzymuje  

„Benefit” krócej niż 2 lata. 
Od ponad dwóch lat pismo  

prenumeruje 43% respondentów.

74%
kobiety

26%
mężczyźni
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YES, WE CAN. MÓC – TO ZROBIĆ
Metoda CAN opracowana przez specjalistę zajmującego 
się psychologią konsumenta stanowi model ułatwiający 
wprowadzanie zmian z  poziomu wskazówek zewnętrz-
nych. Wansink (2015), bazując na wynikach swoich badań, 
postanowił usystematyzować zdobytą do tej pory wiedzę 
w modelu CAN. 
Model CAN zawiera trzy najbardziej skuteczne zasady we 
wprowadzaniu zmian dotyczących zdrowego odżywiania. 
Właściwe wybory żywieniowe powinny być:
1) bardziej dostępne fizycznie i  psychicznie (C ‒ convi-
nient);
2) bardziej atrakcyjne (A ‒ attractive);
3) bardziej zwyczajne (N ‒ normal). 
Celem tej metody jest przekonywanie, że wybór jabłka 
zamiast batonika będzie prostszy, atrakcyjniejszy i  bar-
dziej oczywisty. Ludzie oceniają, że dokonują w  ciągu 
dnia ok. 20‒30 decyzji dotyczących jedzenia. Są dale-
cy od prawdy, bo w  rzeczywistości tych wyborów jest 
ok. 200 (Wansink, Sobal, 2007). Oznacza to, że ok. 90 
proc. z  nich nie jesteśmy świadomi, ponieważ nie anga-
żujemy w  nie uwagi i  energii. Zwłaszcza w  pracy ludzie 

Środowisko pracy  
a odżywianie 
pracownika

Poprzedni artykuł otwierający cykl wykorzystujący wiedzę z zakresu psy-
chologii jedzenia do kształtowania odpowiednich nawyków żywieniowych 
u pracowników nakreślił ramy teoretyczne – od czego zależy to, ile i co je-
dzą pracownicy. W niniejszym tekście zostaną przedstawione możliwości, 
które mogą pomóc organizacji w zmianie stylu odżywiania pracowników 
poprzez zmianę w środowisku pracy. Celem pracodawcy jest wzmacnianie 
zachowań korzystnych dla zdrowia, a ograniczanie tych niekorzystnych. 

skupiają się na zadaniach z  nią związanych i  nie zasta-
nawiają się nad posiłkami, które są na dalszym planie,  
np.: gdy należy zażegnać konflikt w  zespole lub złożyć 
ofertę do końca dnia. Istotne jest, aby w takich sytuacjach 
instynktownym wyborem było zdrowe jedzenie, a nie sło-
dycze (Moorman i in., 2012). 
Metoda CAN jest efektywniejsza w  zwiększaniu popu-
larności wyborów zdrowego jedzenia niż zabranianie czy 
ograniczanie dostępu do niezdrowych produktów (Hanks, 
Just, Wansink, 2013). 

CONVINIENT – DOSTĘPNOŚĆ
Zmiana serwowanego jedzenia w lokalu na zdrowe i zapa-
kowane wygodnie sprawia, że po dwóch tygodniach klien-
ci kupowali o  77 proc. więcej takich produktów (Hanks, 
Just, Smith, Wansink, 2012). Dodatkowo przygotowanie 
produktu jako łatwy i  bezproblemowy do spożycia spra-
wia, że spożycie również wzrasta o 70 proc. (Wansink, Just, 
Hanks, Smith, 2013). Na pytanie: z jakiego powodu nie jesz 
owoców? – nastolatkowie odpowiadają, że owoce brudzą 
i brzydko się wygląda podczas ich jedzenia. Do batonika 
nie trzeba mieć umytych rąk czy wysilać się przy gryzieniu, 

KATARZYNA  
WOJTKOWSKA

coach IC, trener PTP, 
doktorantka Uniwersytetu 
Warszawskiego, koordyna-
tor programów wellbeingo-
wych dla organizacji  
Edukacja Żywieniowa.PL
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bo został stworzony, aby idealnie pasował do ludzkich ust. 
Jabłka nie mają tego atutu, należy je umyć i pokawałkować 
samodzielnie, a  to dodatkowy kłopot. Jeśli konsumpcja 
zostanie ułatwiona, jest szansa na wzrost spożycia zdrowej 
przekąski. Z  kolei należy utrudnić dostęp do produktów 
niekorzystnych dla zdrowia: napojów słodzonych, słodyczy 
czy fast foodów. Jeśli trzeba włożyć wysiłek umysłowy czy 
fizyczny w zdobycie niezdrowego produktu, ludzie stają się 
rozsądniejsi – zastanawiają się, czy dany produkt jest wart 
wysiłku, i dzięki temu możliwa jest świadoma decyzja. 
Podsumowując: korzystne dla naszego zdrowia produkty 
powinny być łatwiejsze do konsumpcji i „w zasięgu ręki”, 
a niekorzystne trudniejsze do zdobycia.
Jak to zrobić? Zmienić menu na zdrowe posiłki w kantynie 
w biurowcu lub dostawcę automatów z jedzeniem. Zaopa-
trzyć się w owoce i warzywa – najlepiej w kawałkach. Usta-
wić dystrybutory wody zamiast ekspresów do kawy.
Pracodawcy, czyli osoby wynajmujące przestrzeń biurową, 
mogą wpływać na dobór jedzenia serwowanego w restau-
racjach, barach czy kantynach na terenie biurowca. Na 
rynku obecne są automaty, które zaopatrywane są w zdro-
we śniadania, lunche i przekąski. Warto sprawdzić, co już 
oferuje polski rynek. Jest to rozwiązanie bezproblemowe, 
ponieważ organizacja nie musi zajmować się zaopatrywa-
niem automatów i utrzymaniem ich.
Kolejną możliwością jest wyposażenie wspólnych kuchni 
w świeże owoce i warzywa. Również w tym obszarze mo-
żemy skorzystać z  usług firmy zewnętrznej, która będzie 
dostarczać świeże przekąski dla pracowników. W ciągu 
ośmiu godzin w pracy każda osoba powinna zjeść co naj-
mniej trzy porcje warzyw lub owoców, pozostałe dwie por-
cje w czasie wolnym. Z tego względu ważne jest wdrożenie 
podstaw zdrowego odżywiania się.
Pracownicy często skarżą się na bóle głowy, co nie po-
zwala im się skupić na wypełnianiu obowiązków. Rozwią-
zaniem jest większe spożycie wody w  czasie dnia pracy. 
W  związku z  tym należy umieścić dystrybutory wody 
w  niewielkiej odległości od pracowników, np.: w  kilku 
miejscach w  otwartej przestrzeni biurowej. Z  kolei eks-

presy do kawy powinny stać w kuchniach, a najlepiej tylko 
jednej, na piętrze. Dzięki takiemu zabiegowi dystrybutory 
będą przypominać o piciu wody, i wraz z ograniczonym 
dostępem do kawy powinien skutkować on większym 
spożyciem wody.

ATTRACTIVE – ATRAKCYJNOŚĆ
Druga reguła modelu apeluje o  zwiększenie atrakcyj-
ności produktu poprzez nazwę, wygląd, cenę oraz wyż-
sze oczekiwania dotyczące smaku (Vega Zamora, Ruiz, 
Armenteros, Rosa, 2014; Irmak i  in., 2011; Provencher 
i  in., 2008; Shiv i  Nowlis, 2004; Stroebele i  DeCastro, 
2004). Wygląd zdrowej przekąski czy posiłku powinien 
wzmagać apetyt. Kolorowa i przykuwająca uwagę miska 
z  jabłkami lepiej trafia do ludzi niż owoce ułożone na 
białej paterze. Na atrakcyjność składa się również wzbu-
dzanie pozytywnych emocji przez produkt. O  ile lepiej 
wyglądają owoce z  naklejkami superbohaterów czy in-
nych powszechnie lubianych postaci? Badania potwier-
dzają ten efekt zwłaszcza u  dzieci, kiedy dany produkt 
uatrakcyjnimy wizerunkiem bohatera bajek (Wansink, 
Just, Payne, 2012). Promowanie picia wody w pracy czy 
jedzenia zdrowych przekąsek również powinno ekscyto-
wać, należy więc dobrać przekaz do odbiorców. Ogólne 
hasła, które każdy słyszał, nie zdobędą uznania, bo nie 
przykują uwagi i nie wzbudzą emocji. Kampania rekla-
mowa wewnątrz firmy powinna być dobrze przemyśla-
na, aby trafiła do pracowników.
Jak to zrobić? Zmienić naczynia, w których są serwowane 
owoce i warzywa, na ładniejsze i przyciągające uwagę. Na-
zwać zdrowe przekąski oraz „akcję picia wody” interesują-
co i chwytliwie. Dopłacać do zdrowych lunchów w pracy 
lub ogłosić konkurs związany ze zdrowym jedzeniem.
Atrakcyjne podanie czy opakowanie, ciekawe nazwy, ko-
lory oraz etykiety kojarzone pozytywnie wzmagają oce-
nę smaku produktu, co skłania do częstszego spożywania 
go (Tuorila, Meiselman, Bell, Cardello, Johnson, 1994; 
Van Ittersum, Wansink 2012). Wprowadzanie zmiany 
do organizacji powinno być przemyślanym zabiegiem. 

Fo
t.

 is
to

ck
ph

ot
o



54

Im więcej wysiłku włoży się na początku do projektowa-
nia kampanii, tym większa szansa na pozytywną reakcję 
pracowników. Firmy oferujące automaty ze zdrowym 
jedzeniem i przekąskami w pracy proponują dofinanso-
wanie do posiłków pracowników. Taki zabieg jest spójny 
ze zmianą, może też spotkać się z  uznaniem ze strony 
całego zespołu, co spowoduje wzrost satysfakcji z pracy. 
Jedzenie jest podstawową potrzebą fizjologiczną, a  dla 
zapracowanych osób dość kłopotliwą, jeśli nie ma się 
umiejętności kulinarnych czy też wiedzy z  zakresu bi-
lansowania posiłków.

NORMAL – ZWYCZAJNOŚĆ
W  modelu CAN „zwyczajność” oznacza nawykowe po-
stępowanie, normę, którą człowiek się kieruje. Organiza-
cja stawia sobie za cel promowanie norm, które powinny 
obowiązywać wśród pracowników. Jeśli owoce i warzywa 
będą bardziej dostępne niż niezdrowe przekąski, a w au-
tomatach będą znajdować się zdrowe posiłki zamiast cięż-
kiego jedzenia pełnego tłuszczów nasyconych, cukru, soli 
i konserwantów, będzie to jasny sygnał dla pracowników. 
Według badań naukowych, jeśli dostęp do zdrowego je-
dzenia jest łatwy i szeroki, to jest ono spożywane częściej 
i postrzegane jako typowe do spożycia (Chandon, Wan-
sink, 2002).
Jak to zrobić? Umożliwić codzienny dostęp do zdrowych 
przekąsek w  pracy. Wyeksponowanać dystrybutorów 
z wodą w zasięgu wzroku oraz zdrowych przekąsek. Uru-
chomić aplikację, która przypomina o zdrowym jedzeniu 
w automatach na lunch.
Ważne, aby zdrowych produktów nie zabrakło jako ele-
mentu codzienności. Jeśli chcemy, aby zdrowe produkty 
były spożywane, należy zadbać o to, aby były dobrze wy-
eksponowane i  nie ginęły w  przestrzeni biurowej. Dzięki 
takiemu zabiegowi będą przyciągać uwagę pracowników 
i wpływać na wybory jedzeniowe. 
Niektóre firmy oferują aplikację do automatów ze zdro-
wym jedzeniem. Jest prosta w  użytkowaniu i  przyjazna 
dzięki zautomatyzowanym, intuicyjnym płatnościom i do-
pasowaniu oferty do preferencji użytkownika, ponadto 
aplikacja powiadamia również o promocjach.

CAN YOU DO IT?
Zmiana wprowadzana metodą CAN nie wymaga wysiłku 
od pracowników, ale również wiąże się z małym nakładem 
czasu i finansów ze strony organizacji. 
Ograniczeniem metody jest zmieniająca się przestrzeń. Je-
śli zmiana nie jest również zainicjowana od wewnątrz, to 
przy modyfikacji środowiska prawdopodobny jest powrót 
do starych nawyków. 
Zaprezentowane narzędzia ułatwiają zmianę stylu życia 
i odżywiania się. Z tego względu stosowanie metody CAN 
powinno iść w  parze z  wprowadzeniem zmiany od we-
wnątrz poprzez oddziaływania ukierunkowane na zmianę 
postawy. 
O kolejnym elemencie umożliwiającym zmianę nawyków 
żywieniowych w organizacji więcej w następnym artykule 
z tego cyklu. 
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Jeśli chcemy, aby zdrowe 
produkty były spożywane, 
należy zadbać o to, aby były 
dobrze wyeksponowane 
i nie ginęły w przestrzeni 
biurowej.
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Siła marki opiera się na 
spójności organizacji 

i wzmacnianiu wartości
Z Grażyną Jaworską-Piotrowską  

rozmawiała Joanna Rubin
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coach, mentor, trener biznesu, mediator gospodarczy. Ma 
20-letnie doświadczenie w dziedzinie zarządzania zasobami 
ludzkimi zdobyte w międzynarodowych firmach na poziomie 
operacyjnym i strategicznym. Certyfikat ICF, członek Polskiej 
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Dużo mówi się o wartościach, 
wskazując je jako jeden z fun-
damentów sukcesu firmy. Jaka 
jest właściwie ich definicja?

W biznesie pierwszym skojarze-
niem ze słowem „wartość” jest jego 
wymiar ekonomiczny, czyli wartość 
przedsiębiorstwa, rynku, wartość 
dodana dla klienta. Ma ono również 
znaczenie niematerialne. Definicji 
wartości jest wiele. Dla mnie naj-
bardziej praktyczną jest ta sformu-
łowana przez Miltona Rokeacha 
z Uniwersytetu Michigan: „Wartość 
to trwałe przekonanie, że dany spo-
sób postępowania lub ostateczny cel 
życia jest jednostkowo i społecznie 
bardziej atrakcyjny niż inne sposoby 
zachowania i inne cele życiowe”. 
Oznacza to, że jesteśmy skłonni do 
dokonywania wyborów w imię wyż-
szych, ważnych dla nas celów. Takim 
celem może być tworzenie firmy, 
z którą się identyfikujemy. Z rapor-
tu Corporate Value Index  
z 2009 r. wynika, że aż 77,5 proc. 
firm deklaruje posiadanie własnego 
katalogu wartości (określanego też 
np. kodeksem etycznym). 

Kiedy powinniśmy ustalić 
wartości, którymi kierujemy się 
w firmie?

Wartości to tożsamość organizacji 
i kluczowe jest, aby ustalić je na 
samym początku. Firma, która się two-
rzy, buduje swoją misję i wizję. Mówi 
więc co chce dostarczyć na rynek i dla 
kogo. Tu też jest przestrzeń, aby za-
stanowić się nad tym, jakimi zasadami 
będzie się kierować, czyli w jaki sposób 
chce to robić i z kim to realizować. Te 
wszystkie elementy stanowią całość 
i nie da się ich rozdzielić. 

Nie można ustalić wartości 
później, po kilku latach?

Oczywiście że można, a nawet 
trzeba. Jest tylko jeden warunek 
– powrót do misji i wizji firmy, aby 
zapewnić spójność. Wartości decydu-
ją o wyjątkowości firmy i zapewniają 
jej rozwój. Są również oparciem dla 
organizacji w zarządzaniu zmianą, 
w sytuacjach kryzysowych dając 
punkt odniesienia zarządzającym, 
ale również stabilność pracownikom 
i kontrahentom. W przypadku gdy 
wartości są niewłaściwie sformu-
łowane, tzn. budowane w oparciu 
o bieżące problemy lub nie są 
odzwierciedleniem kluczowych 
obszarów sukcesu firmy, szybko się 
dezaktualizują. Tym samym prze-
stają być zasadami funkcjonowania, 
a stają się sloganami na ścianach. 

I ludzie w nie nie wierzą?
Bardzo często tak jest. Dzieje się 
tak w firmach, w których promowa-
ne wzorce zachowań różnią się od 
aspiracji z plakatów. Często również 
zachowania liderów i KPI (kryteria 
efektywności biznesowej) nie są toż-
same, a wręcz wzmacniają odwrotny 
kierunek. Wówczas wartości przesta-
ją być kodeksem zachowań, a stają 
się listą niespełnionych oczekiwań 
pracowników.

Jakie są jeszcze konsekwencje 
braku spójności?

Niejasny lub nieznany kierunek dzia-
łań biznesowych, podziały w organi-
zacji oraz brak jednoznacznych zasad 
i oczekiwań. Sprzyja to myśleniu, że 
każdy sposób na realizację celu jest 
dobry, jeżeli osiągamy zakładany wy-
nik. Można byłoby zapytać: czy to źle, 
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przecież wynik jest zrealizowany?
Realizacja wyniku jest ważna, ale je-
żeli stanowi podstawę do nagradzania 
zachowań pracowników, to w nie-
długim czasie firma stanie się grupą 
jednostek, skupiających się tylko 
na swoim rezultacie, widzących wroga 
w kolegach. Skutkiem takich postaw 
jest brak wymiany doświadczeń i wie-
dzy na temat zawodu, klienta i rynku. 
Trudno również mówić o rozwoju 
firmy, bo ponoszenie ryzyka inwesty-
cji i czas oczekiwania na zwrot nie jest 
promowany. W krótkiej perspektywie 
prowadzi do zmniejszenia zysku 
całości firmy. Tę teorię potwierdza 
również prof. A. Blikle w swoim 
wykładzie „Marchewko-kij”.

Czym jest kultura organizacyjna?
Według mnie najlepiej określają to 
Kim S. Cameron i Robert E. Quinn, 
opisując model wartości konkurują-
cych, który powstał w wyniku badań 
nad głównymi cechami efektywności 
organizacji. Definiują oni kulturę 
organizacyjną jako całość działań 
mających wpływ na funkcjonowanie 
firmy i jej efektywność. Pokazują, że 
kultura organizacyjna to nie tylko 
normy zachowań i przekonania 
ludzi, lecz także model organizacyjny 
z określeniem typu kultury i zwią-
zanego z nim stylu przywództwa, 
kryteriów efektywności biznesowej 
(KPI) oraz wynikających z mode-
lu reguł zarządzania z podziałem 
odpowiedzialności. 
Niezależnie od modelu, budowanie 
firmy to według mnie oparcie siły 
marki na dumie współpracowników, 
wyjątkowości tego, co robią, i w jakim 
otoczeniu pracują. Sukces zależny jest 
od spójności koncepcji z działaniem. 
A więc firma to ludzie, przedsiębiorcy 
realizujący wspólny cel.
Z przytoczonych przeze mnie badań 
płynął jeszcze jeden wniosek: „że 
trudno znaleźć chociaż jedną firmę od-
noszącą wyjątkowe sukcesy i uważaną 
za lidera w swojej dziedzinie, która nie 
odznaczałaby się wyraźną i natych-
miast rozpoznawalną kulturą”.

Można ten sposób myślenia 
przełożyć na mniejsze firmy?

Tak. Właściciel małej firmy, tak samo 
jak dużej korporacji, ustala warunki 

i zasady, w ramach których będzie 
działał. Początkowo sam dla siebie, 
a później gdy zaprasza do biznesu 
wspólnika, to respektowanie usta-
lonych zasad podziału pracy i zysku 
oraz wzajemnych relacji staje się 
często kluczowe dla działania spółki. 
Jedyną różnicą jest odpowiedzial-
ność, jaka spoczywa na właścicielu 
czy zarządzie, ponieważ konsekwen-
cje dobrych i złych decyzji ponosi 
jedna, dwie bądź kilka tysięcy osób. 
Duże firmy budują złożone syste-
my zarządzania, ale podlegają tym 
samym regułom. 
Czym większa firma, tym ważniejsze 
staje się zarządzanie kulturą orga-
nizacyjną ze szczególnym uwzględ-
nieniem promowania wzorów 
wyznawanych wartości. Wrażliwość 
osób zarządzających powinna 
być większa, ponieważ dostęp do 
informacji o nastrojach i sposobach 
działania organizacji jest mniejszy. 
Wzbogacając firmę o modele, proce-
sy i procedury (na każdym polu jej 
działania: zakupowym, produkcyj-
nym czy handlowym), warto zadbać 
o integrację działań i ich rozumienie 
na polu biznesowym, ale przede 
wszystkim kulturowym.
W sytuacji kryzysu ekonomicznego 
okazało się, że największą trudnością 
w firmach nie był rynek, ale wzajem-
nie ścierające się działy wewnętrzne, 
tzw. wojny trzepakowe i opierający się 
zmianom współpracownicy. 

Od czego należy zacząć 
wprowadzanie i wzmacnianie 
kultury organizacyjnej?

Wprowadzać kulturę do organiza-
cji można na dwa skrajne sposoby. 
Pierwszy to taki, w którym zbiera 
się zarząd i określa, co jest dla niego 
ważne, jak i kiedy ma być zrealizowa-
ne. W takim przypadku, komunikując 
zmiany, najważniejsze jest przekazanie 
intencji zmian i włączenie ich w całość 
działania firmy. Drugi sposób to 
współtworzenie poprzez przywołanie 
misji, wizji, wartości i zastanowienie 
się ze wszystkimi pracownikami nad 
tym, kim chcemy być na rynku, w jaki 
sposób chcemy działać, jakie ustalamy 
sobie zasady. Ten sposób działania, po-
przez współtworzenie, wdraża kulturę 
„od dołu, a nie od góry”. 

Jakiś przykład?
Firmą, która przeprowadziła proces 
wspólnego budowania wizji, jest jed-
na z francuskich sieci DIY w Polsce. 
Zarząd zapytał ponad 2500 pracow-
ników, jak chcą, aby firma działała, 
żeby byli z niej dumni. Wypracowa-
ne zasady nazwali Fundamentem 
Przedsiębiorstwa. Po ponad  
10 latach powtórzyli proces na 
ponad 6 tys. osób, pytając o to, jak 
powinna rozwijać się firma i jaka 
ma być za 10 lat. Po tym procesie 
powstały grupy projektowe, które 
budując usprawnienia wewnętrzne 
i rozwiązania zewnętrzne, ukształto-
wały dzisiejszą organizację.

Kiedy pojawiają się czułe 
punkty w kontekście kultury 
organizacyjnej?

Zawsze wtedy, gdy jest różnica 
między tym, co jest mówione, a tym, 
co w rzeczywistości jest czynione. 
Jeśli jest duży rozdźwięk, ludzie 
zaczynają widzieć tylko to, co nie 
działa. W rezultacie nie budujemy 
zaangażowania, ale listę roszczeń czy 
niespełnionych oczekiwań. 

Jest na to jakieś lekarstwo?
Wtedy trzeba się zatrzymać. Zoba-
czyć, co robimy dobrze, a co należy 
zmienić. Wzmacniać to, co jest 
naszą siłą. I wbrew temu, co wszyscy 
mówią, nie zmieniać tego, co robimy 
źle. Lepiej jest budować od nowa, bo 
najtrudniej jest zmieniać postawy. 
Budując nowe normy czy rozwiąza-
nia, mamy zupełnie inną energią. 
Możemy sobie powiedzieć: „OK, nie 
działa, to jak chcemy, żeby działa-
ło?”. Czyli nie kierować uwagi na to, 
co chcemy zmienić, a raczej podjąć 
decyzję, jak chcemy coś zrobić? Moim 
zdaniem firmy za często koncentrują 
swoją uwagę na przeszłości i poszu-
kiwaniu odpowiedzi na pytanie: „dla-
czego?”, a za mało czasu poświęcają, 
aby element analizy potraktować jako 
trampolinę, skacząc „wyżej”.

Co pani ma na myśli?
Perspektywa budowania na przy-
szłość jest zupełnie czymś innym niż 
cofanie się do powodów naszych kło-
potów. Zmienia się otoczenie, rynek, 
klient. Znalezienie przyczyn porażki 
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być może nie będzie wzorcem do 
tego, aby jej uniknąć w przyszłości. 
Jest to bardzo widoczne w momen-
cie fuzji firm czy nawet łączenia dzia-
łów pod kierunkiem jednego przeło-
żonego. Zasady działające w jednym 
miejscu są wdrażane w innym. Takie 
działanie często skutkuje oporem. 
Niewiele przejęć, w których zabrakło 
zbudowania nowego modelu kultury 
organizacyjnej, zakończyło się sukce-
sem. Do zarządzania zmianą, nieza-
leżnie czy jest to zmiana w obszarze 
strategicznym, ekonomicznym czy 
relacyjnym, używamy narzędzia do 
identyfikacji kultury organizacyjnej. 
Sprawdzamy, czy oczekiwany model 
jest najbardziej efektywny, i wdra-
żamy nowe procesy, narzędzia, ale 
przede wszystkim nowe nawyki.

Gdzie jest pracownik w tym 
wszystkim, w wartościach, 
w kulturze organizacyjnej, 
w celach firmy?

Powinien być zawsze partnerem 
biznesowym. Moim zdaniem praco-
dawca musi zachować równowagę 
pomiędzy działaniami firmy, szcze-
gólnie na polu pracownik i klient.

Co to znaczy?
Widziałam dużo organizacji, które 
w gonitwie o klienta zapomniały, 
że pierwszym klientem firmy jest 
pracownik. Firmy budują progra-
my lojalnościowe, przeprowadzają 
badanie satysfakcji klienta, niektóre 
też konsultują tworzenie czy wpro-
wadzenie nowego produktu. Moim 
zdaniem takie działania powinniśmy 
zacząć od badania pracowników, 
i nie mówię tu tylko o satysfakcji, 
ale traktowaniu pracowników jako 
źródła informacji. Poczucie wpły-
wu i równość relacji buduje partner-
stwo i zaufanie. Jest też kluczowe 
w spełnieniu obietnicy, którą osta-
tecznie składamy klientowi. 

Jaka jest więc mantra potrzeb 
pracowników?

Ludzie potrzebują jasnych oczekiwań 
i sprawiedliwego systemu nagród. 
Ważne jest to, żeby zobowiązania, 
które składa firma, były realizowane. 
I nawet jeśli ktoś powie skrajnie: 
„musimy ciężko pracować, będzie 

krew, pot i łzy” i podejmiemy się 
tego wysiłku, to mamy pewność, że 
dostaniemy nagrodę, na którą się 
umówiliśmy. Jeśli przekaz jest jasny 
i autentyczny, to ludzie w to wejdą. 
Chodzi o uczciwą proporcję między 
zyskiem a poświęceniem. 

Naprawdę?
W skali makro tak jest, ale oczy-
wiście nie to chcemy promować. 
Z mojego doświadczenia wynika, 
że człowiek nie wytrzyma długo 
w takim otoczeniu. To co wzmacnia 
długoterminowy sukces, to długo-
terminowa relacja. Polegająca na 
budowaniu wzajemnego zaufania, 
współuczestnictwie, poczuciu, że to, 
co robię, ma sens. Aby to osiągnąć, 
potrzebne są wzorce zachowań 
pokazywane i wzmacniane przez 
menedżerów. Robię to, co mówię, 
i wymagam od siebie tego, czego 
wymagam od innych.

Po czym poznamy, że działamy 
po partnersku, tworząc długo-
terminową relację?

Po wynikach ekonomicznych. Zaan-
gażowanie pracowników, unikalna 
relacja z klientami i dostawcami przy-
nosi nie tylko satysfakcję, lecz także 
pieniądze. Pojawia się więź, element 
wdzięczności i wzajemności, jeden 
z silnych psychologicznych faktorów. 
Nasze działanie będzie widoczne 
i stanie się podstawą do budowania 
przewagi konkurencyjnej niemożliwej 
do skopiowania przez konkurencję. 
Mam tu na myśli dialog, wyjątkowe 
traktowanie i towarzyszenie w re-
alizacji potrzeb. Ta sama ciekawość 
klienta powinna w organizacji być 
wdrożona względem pracowników. 
Pytamy o jego potrzeby, wspólnie 
realizujemy jego projekty, staramy 
się zobaczyć potencjał, talent i wraz 
z nim czerpać z tego korzyści. Jeśli 
zarząd przeniesie wizję idealnej 
obsługi klienta na idealną obsługę 
pracownika, to wygrał. 

Niby proste, ale jednak rzadko 
spotykane

Dzisiaj menedżer niestety nie ko-
jarzy się z funkcją przywódcy, a po 
prostu zarządzającego. Przy dużej 
presji na wynik szefowie często 

mówią tak: „Mamy cel, celem jest 
klient. Mamy zasoby, zasobami 
są pracownicy. A więc pracow-
nicy mają zrealizować cel”. I tak 
pracownicy stają się w tej układan-
ce narzędziem, a nie partnerem. 
Zmiana roli pracownika na partne-
ra powoduje już inny układ. Jeżeli 
podstawą relacji byłaby ciekawość, 
cierpliwość i chęć poznania drugiej 
osoby, czy to przy kliencie, czy 
pracowniku, to wynik jest rezulta-
tem działań. 

Skąd ta pewność?
Z doświadczenia. Nie ma wtedy żad-
nych elementów, które by hamowały 
relacje. Większość szefów jest świa-
doma tego, jak je budować. Wie, co 
je wspiera, a co im przeszkadza. Ale 
w firmach, w których promowany 
jest wynik i wzmacniana jest produk-
tywność, ludzie skracają drogę do 
tego, aby go dostarczyć. 

Czym jest skracanie tej drogi, 
z punktu widzenia relacji?

W wymiarze negatywnym to mó-
wienie, co, w jaki sposób, kiedy i dla 
kogo druga osoba ma wykonać. Jeże-
li przechodzimy na celowość relacji, 
to nie możemy mówić o emocjach, 
bo one są na drugim końcu.
W wymiarze pozytywnym to wspólne 
poszukiwanie, po co i  dlaczego oraz 
oddanie odpowiedzialności pracow-
nikowi. Odpowiedzialności za sposób 
osiągania celów i rezultat.

Dlaczego pani zainteresowa-
nia, nawet w wymagającym 
biznesie, kręcą się wokół 
ludzi?

Bo to ludzie tworzą firmę. Oni 
powodują, że jest ona wyjątkowa 
lub przeciętna. Bo często wystarczy 
tylko być człowiekiem, aby stać się 
kimś wielkim lub stworzyć coś uni-
kalnego. Chodzi o to, żeby być sobą 
w każdym miejscu i czerpać z tego. 
Mówić o własnych ograniczeniach, 
dzielić się drogą sukcesu i uczyć się. 
Być ciekawym innych i poszukiwać 
nowych rozwiązań. Jeśli człowiek 
wie, czego chce, co jest dla niego 
ważne i dobrze się ze sobą czuje, to 
jest autentyczny i nie ma wyzwań, 
którym nie mógłby sprostać.

JOANNA
RUBIN

autorka bloga  
www.nakawie.pl  
oraz książki „Twarze pol-
skiego biznesu. Rozmowy 
Na Kawie”.
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JAKICH INFORMACJI MOŻE ŻĄDAĆ PRACODAWCA
W propozycjach zmian do Kodeksu pracy można znaleźć 
nowe brzmienie art. 221 k.p. rozszerzające katalog infor-
macji, jakich o potencjalnym i zatrudnionym pracowniku 
może żądać pracodawca. 
Do dotychczasowego katalogu danych, jakich pracodawca 
może żądać od kandydata, obejmującego imię i nazwisko, 
datę urodzenia, wykształcenie i przebieg dotychczasowego 
zatrudnienia, dodano adres poczty elektronicznej albo nu-
mer telefonu, które w praktyce i tak były najczęściej udo-
stępniane przez zainteresowanych w odpowiedzi na ofertę 
pracy i  stanowią najszybszy sposób nawiązania kontaktu 
z  kandydatem. Na podstawie nowych przepisów praco-
dawca nie będzie mógł natomiast żądać ujawnienia imion 
rodziców. Sprecyzowano także, że kandydat powinien po-
dać adres do korespondencji, podczas gdy obecne przepisy 
wskazują na adres zamieszkania. 
Ta informacja będzie musiała zostać podana, jeżeli dojdzie 
do nawiązania stosunku pracy. Znowelizowany art. 221 § 1 
k.p. wskazuje bowiem, że pracodawca żąda podania przez 
pracownika, poza adresem zamieszkania, numeru PESEL 
(lub w razie jego braku rodzaju i numeru dokumentu po-
twierdzającego tożsamość), a  także innych danych oso-
bowych pracownika oraz jego dzieci i  innych członków 

25 maja 2018 r. w  życie wchodzą przepisy ogólnego rozporządzenia 
2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarza-
niem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich da-
nych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO). Do tego czasu 
państwa członkowskie są zobowiązane do wprowadzenia odpowiednich 
regulacji. W przypadku Polski będzie to zupełnie nowa ustawa o ochro-
nie danych osobowych. Wraz z nią zmianie ulegnie wiele innych ustaw, 
w tym Kodeks pracy (dalej k.p.).

jego najbliższej rodziny, jeżeli podanie takich danych jest 
konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze 
szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy. 
Warto zaznaczyć, że Kodeks pracy wskazuje, iż pra-
codawca „żąda” wskazanych wyżej informacji. Dzięki 
temu pracodawca nie musi (a w zasadzie nie powinien) 
uzyskiwać od pracownika odrębnej zgody na pozyska-
nie tych danych. Podstawą przetwarzania danych przez 
pracodawcę będzie bowiem tutaj wykonanie ciążącego 
na nim obowiązku, a nie działanie za zgodą osoby, której 
dane dotyczą. 
Wyjątkiem będzie przetwarzanie danych pracownika po-
danych na etapie rekrutacji: adresu do korespondencji, nu-
meru telefonu i adresu poczty elektronicznej już podczas 
zatrudnienia – propozycje zmian do Kodeksu pracy wyma-
gają do tego uzyskania odrębnej, pisemnej zgody pracow-
nika. Innymi słowy, pozyskanie tych danych w trakcie pro-
cesu rekrutacji nie uprawnia pracodawcy do przetwarzania 
ich już w trakcie zatrudnienia – oba te etapy należy rozpa-
trywać odrębnie. Tym samym, jeżeli pracodawca zatrudni 
danego kandydata, a ten nie wyrazi zgody na przetwarzanie 
np. adresu poczty elektronicznej w  trakcie zatrudnienia, 
pracodawca powinien tę informację usunąć (np. zakreślić 
ją na czarno w CV kandydata).
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DLA INNYCH DANYCH KLUCZOWE SĄ ZGODA I CEL
Oczywiście pracownik lub osoba ubiegająca się o zatrud-
nienie może udostępnić pracodawcy także inne dane, niż 
wskazane w przepisach. Jest to zresztą bardzo częsta sytu-
acja. Przykładem może być np. numer telefonu lub adres 
poczty elektronicznej, który możemy znaleźć w  prawie 
każdym CV, chociaż obecne przepisy nie wymagają udo-
stępniania takich danych. Niejednokrotnie także kandyda-
ci zamieszczają w dokumentach aplikacyjnych swoje zdję-
cie. Jeżeli zatem osoba ubiegająca się o zatrudnienie sama 
udostępnia swój wizerunek przyszłemu pracodawcy (lub 
inne dane niewymienione wprost w  k.p.), to może on te 
dane przetwarzać, ale podstawą do takiego działania po-
winna być odrębna zgoda osoby, której dane dotyczą. 
Działania pracodawcy nie mogą być jednak dowolne. Dane 
osobowe udostępnione przez pracownika bądź kandyda-
ta – niezależnie czy będą mieściły się w katalogu zawartym 
w przepisach, czy będą poza niego wykraczały – mogą być 
przetwarzane tylko w zakresie niezbędnym do realizacji sto-
sunku pracy lub przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. 
Pracodawca nie jest zatem uprawniony do wykorzystywania 
danych pracownika do jakichkolwiek innych celów (chyba 
że uzyska na to odrębną zgodę pracownika). Pamiętać na-
leży, że takim „innym celem” będzie już chociażby zapew-
nienie pracownikowi dodatkowych benefitów w postaci pry-
watnej opieki medycznej czy zajęć sportowych.
Katalog danych osobowych zawarty w Kodeksie pracy nie 
oznacza, że pracodawca nie może poprosić pracownika 
o udostępnienie innych danych, jeżeli jest to konieczne na 
potrzeby stosunku pracy. Dobrym przykładem jest tutaj sy-
tuacja, kiedy pracodawcy zależy na wizerunku pracownika, 
ponieważ chciałby zaprezentować informacje o swoim ze-
spole na stronie internetowej. Jeżeli pracownik wyrazi na to 
zgodę, pracodawca będzie do tego uprawniony. Co istotne, 
pracownik powinien mieć możliwość wyrażenia w  pełni 
dobrowolnej zgody na przetwarzanie jego danych, innych 
niż wynikających z k.p., na potrzeby stosunku pracy.
Potwierdza to proponowany art. 222 § 3 k.p. statuują-
cy ochronę pracownika lub kandydata przed jakimikol-
wiek negatywnymi konsekwencjami odmówienia zgody. 
W  szczególności brak zgody nie może stanowić przyczy-
ny uzasadniającej odmowę zatrudnienia, wypowiedzenia 
stosunku pracy lub jego rozwiązania bez wypowiedzenia 
przez pracodawcę. Oznacza to, że np. CV kandydata nie 
może zostać odrzucone tylko z tego powodu, że zabrakło 
w  nim zdjęcia, chociaż pracodawca był zainteresowany 
także wizerunkiem kandydata (odrębną kwestią jest oczy-
wiście to, czy osoba ubiegająca się o  zatrudnienie będzie 
w stanie wykazać, że jego aplikacja nie została rozpatrzona 
z tego powodu).
W pewnych przypadkach jednak nie wystarczy nawet zgo-
da pracownika. Nowelizacja Kodeksu pracy dodaje art. 223 
k.p., który wskazuje jakich danych osobowych pracodawca 
nie może przetwarzać, nawet za zgodą pracownika. Katalog 
ten obejmuje dane dotyczące nałogów, stanu zdrowia, ży-
cia seksualnego lub orientacji seksualnej pracownika. Za-
kaz ten, jak również możliwość żądania ujawnienia danych 
innych niż wskazane w art. 221 § 1 i 2 k.p., nie ma zastoso-

wania w sytuacji, w której obowiązek ich podania wynika 
z odrębnych przepisów lub gdy jest to niezbędne do wy-
pełnienia obowiązku pracodawcy nałożonego przepisami 
prawa. Wówczas przetwarzanie takich danych osobowych 
powinno być realizowane jedynie w zakresie niezbędnym 
dla realizacji tego obowiązku.

MONITORING I RUCH W INTERNECIE
Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadza także przepisy 
dotyczące monitoringu w  miejscu pracy. Kwestia ta do 
tej pory nie była uregulowana. Zgodnie z  propozycja-
mi, przepisy Kodeksu pracy będą wyraźnie dopuszczały 
wprowadzenie monitoringu dla zapewnienia bezpieczeń-
stwa pracowników, ochrony mienia lub zachowania w ta-
jemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić 
pracodawcę na szkodę, jeżeli w jego ocenie takie środki są 
konieczne dla osiągnięcia tych celów.
Podobnie jak w  przypadku innych danych osobowych, 
dane pozyskane w wyniku stosowania monitoringu mogą 
być przetwarzane wyłącznie dla celów, dla których zostały 
zebrane, i powinny być przechowywane przez niezbędny, 
z punktu widzenia ich realizacji, okres.
Na zastosowanie monitoringu pracodawca nie będzie mu-
siał uzyskać zgody pracowników, jednak zgodnie z nowe-
lizacją będzie zobowiązany do poinformowania ich o sto-
sowaniu środków rejestracji obrazu nie później niż 14 dni 
przed ich uruchomieniem. Co istotne, monitoring nie 
może obejmować pomieszczeń, które nie są przeznaczone 
do wykonywania pracy, w szczególności pomieszczeń sa-
nitarnych, szatni, stołówek lub palarni. Natomiast monito-
ring – nawet ten dozwolony – nie może stanowić środka 
kontroli wykonywania pracy przez pracownika.
Powyższe oznacza na pewno tyle, że pracodawca nie może 
wprowadzić monitoringu tylko jako narzędzia do kontroli 
np. czasu pracy pracowników. Wydaje się jednak, że w przy-
padku sporu sądowego, jeżeli na monitoringu zostaną 
utrwalone okoliczności istotne z  punktu widzenia przed-
miotu procesu, a pracodawca nadal będzie dysponował tym 
nagraniem, będzie mógł je przedstawić jako dowód w sądzie.
Nadal nieuregulowaną kwestią pozostanie śledzenie przez 
pracodawcę ruchu internetowego pracowników. Stosując 
pewną analogię do monitoringu wizyjnego w miejscu pracy, 

Katalog danych osobowych 
zawarty w Kodeksie pracy 
nie oznacza, że pracodawca 
nie może poprosić pra-
cownika o udostępnienie 
innych danych, jeżeli jest 
to konieczne na potrzeby 
stosunku pracy. 

Kwestią, która powinna 
zostać uregulowana 
w takiej umowie, są 
procedury i zasady 

współdziałania 
administratora 

z przetwarzającym 
w przypadku 

naruszenia ochrony 
danych osobowych.
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a także dotychczasową praktykę w tym zakresie, należy przy-
jąć, że pracodawca może korzystać z oprogramowania reje-
strującego aktywność pracownika na komputerze, ale pra-
cownik powinien zostać o tym uprzednio poinformowany. 
W każdym jednak wypadku pracodawca nie powinien gro-
madzić informacji dotyczących życia prywatnego pracowni-
ków, tj. haseł lub zawartości prywatnej skrzynki pocztowej 
czy też hasła i danych do konta bankowego pracownika. 

NOWE OBOWIĄZKI DLA WSZYSTKICH
Nowy katalog danych przetwarzanych w procesie rekruta-
cji i podczas zatrudnienia to nie jedyne zmiany czekające 
na pracodawców. Wejście w  życie RODO będzie wiązało 
się z uchyleniem obowiązującej obecnie ustawy o ochronie 
danych osobowych (dalej Ustawa), a RODO będzie stoso-
wane bezpośrednio. W związku z tym ulegnie zakres obo-
wiązków związanych w ochroną danych osobowych.
Przykładowo, obecnie podmioty przetwarzające zbiory 
danych miały obowiązek zarejestrowania ich w  GIODO. 
Pracodawcy korzystali ze zwolnienia w tym zakresie. Wraz 
z uchyleniem Ustawy obowiązek rejestracji zbiorów znik-
nie. Niemniej każdy podmiot, także pracodawca, będzie 
musiał prowadzić rejestr czynności przetwarzania, zawie-
rający m.in. dane administratora danych osobowych, cele 
przetwarzania, opis kategorii osób, których dane są prze-
twarzane, oraz kategorii danych osobowych, planowane 
terminy usunięcia poszczególnych kategorii danych oraz 
opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeń-
stwa, które mają na celu zapewnienie stopnia bezpieczeń-
stwa odpowiadającego ryzyku naruszenia praw i wolności 
osób, których dane dotyczą.
Podobnie, jeżeli dany podmiot będzie nie tylko admini-
stratorem danych, ale także podmiotem przetwarzającym 
dane dla innych administratorów, będzie musiał prowadzić 
rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania doko-
nywanych w imieniu każdego administratora. Dlatego do 
maja 2018 r. każdy podmiot powinien zastanowić się, w ja-
kiej roli występuje, jakie dane osobowe przetwarza (swoich 
pracowników, klientów) oraz przygotować odpowiednie 
rejestry i procedury.
Pracodawcy powinni też zwrócić uwagę na umowy zawie-
rane z biurami rachunkowymi. W przypadku zlecenia ob-
sługi kadrowo-płacowej zewnętrznej firmie dochodzi bo-
wiem do powierzenia przetwarzania danych osobowych, 
a w tym zakresie RODO statuuje określone zasady, jakim 
powinno ono odpowiadać. Przede wszystkim wymagane 
jest zawarcie umowy w formie pisemnej lub elektronicznej 
określającej przedmiot i czas trwania przetwarzania, cha-
rakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz 
kategorie osób, których dane dotyczą, obowiązki i  prawa 
administratora. Szczegółowe obowiązki przetwarzającego 
określa art. 28 ust. 3 RODO. 
Przed wejściem w  życie RODO warto zatem uzupełnić 
istniejące umowy zgodnie z  wytycznymi określonymi 
w  przywołanym przepisie. Kwestią, która powinna zo-
stać uregulowana w takiej umowie, są procedury i zasady 
współdziałania administratora z przetwarzającym w przy-
padku naruszenia ochrony danych osobowych. Przepisy 

RODO nakładają bowiem na administratorów obowiązek 
zgłoszenia naruszenia danych osobowych do organu nad-
zorczego w terminie 72 godzin od jego stwierdzenia. Umo-
wa powinna zatem zapewniać mechanizmy wymuszające 
na przetwarzającym niezwłoczne poinformowanie admi-
nistratora np. o wycieku danych płacowych, tak aby mógł 
on wywiązać się z tego obowiązku względem organu. 

NIE TYLKO DLA DUŻYCH PRACODAWCÓW
Na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, że obowiązki 
prowadzenia rejestru czynności przetwarzania, czy to przez 
administratora, czy przez przetwarzającego, będą w większo-
ści przypadków wyłączone. Do takiego wniosku może prowa-
dzić art. 30 ust. 5 RODO, wskazujący, że obowiązki te nie mają 
zastosowania do przedsiębiorcy lub podmiotu zatrudniające-
go mniej niż 250 osób. Oznaczałoby to, że wszyscy „mali” pra-
codawcy nie musieliby prowadzić nawet ww. rejestrów. 
Zwolnienie z  tego podstawowego obowiązku każdego 
administratora danych osobowych nie znajdzie jednak 
zastosowania do sytuacji, kiedy przetwarzanie, którego 
dokonuje dany podmiot, może powodować ryzyko naru-
szenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą, nie 
ma charakteru sporadycznego lub obejmuje wrażliwe dane 
osobowe lub dane osobowe dotyczące  wyroków skazują-
cych i naruszeń prawa. 
Trudno jednoznacznie z  góry stwierdzić i  wykluczyć, że 
przetwarzanie danych osobowych przez konkretnego ad-
ministratora nie powoduje żadnego ryzyka naruszenia praw 
lub wolności osób, których dane dotyczą. Bezpieczniej-
sze i prawidłowe jest stanowisko, że w każdym przypadku 
przetwarzania danych osobowych istnieje jakieś prawdopo-
dobieństwo wystąpienia naruszeń. W przypadku stosunku 
pracy może ono dotyczyć chociażby ujawnienia wysokości 
wynagrodzenia pracownika, do czego może dojść stosun-
kowo łatwo w  przypadku nieodpowiedniego zabezpiecze-
nia dostępu do dokumentów płacowych. Z tego względu do 
możliwości powoływania się na art. 30 ust. 5 RODO należy 
podejść z  dużą ostrożnością, zwłaszcza biorąc pod uwagę 
konsekwencje, jakie mogą spotkać administratora danych 
osobowych za nieprzestrzeganie przepisów.
A  te mogą być dotkliwe. RODO przewiduje, że – w  za-
leżności od rodzaju naruszenia – organ nadzorczy będzie 
uprawniony do nakładania kar finansowych w wysokości 
do 10 mln złotych (lub do 2 proc. całkowitego rocznego 
światowego obrotu) albo do 20 mln złotych (lub do 4 proc. 
całkowitego rocznego światowego obrotu). Co istotne, kary 
te mogą zostać nałożone już za jedynie formalne uchybie-
nia, np. brak wymaganych rejestrów, a nie tylko w sytuacji, 
gdy w  wyniku nieprzestrzegania zasad ochrony danych 
osobowych dojdzie do faktycznego naruszenia praw i wol-
ności osób, których dane dotyczą. W  tym drugim przy-
padku administrator powinien liczyć się także z koniecz-
nością zaspokojenia roszczeń takiej osoby, jeżeli doznała 
ona szkody majątkowej lub niemajątkowej. RODO bowiem 
wyraźnie przewiduje możliwość dochodzenia roszczeń 
w związku z naruszeniem danych osobowych przed sądem, 
a konkretyzacja drogi sądowej znajdzie się w nowej ustawie 
o ochronie danych osobowych.
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PPE – przyjazne  
powiększanie 
emerytury

PPE można w  najprostszy sposób zdefiniować jako przyjazne powięk-
szanie emerytury. Zgromadzenie dodatkowego kapitału na przyszłe 
świadczenia emerytalne - właśnie o to chodzi w ramach Pracowniczego 
Programu Emerytalnego. 

Program jest jedną z najatrakcyjniejszych form oszczędzania 
udostępnioną w obecnym, trzecim filarze systemu emerytal-
nego. Jednak aby móc się do niego zapisać program musi być 
oferowany w zakładzie pracy, w którym aktualnie pracujemy. 
Na dzisiaj taki przywilej udostępniony jest przez niewiele po-
nad tysiąc firm w Polsce. W skali całego kraju jest to bardzo 
niewielki odsetek, zatem PPE są obecnie zdecydowanie elitar-
nym benefitem. Korzystając z danych dostępnych w raporcie 
Komisji Nadzoru Finansowego warto zauważyć, że na koniec 
2016 roku już blisko 400 tysięcy osób zgromadziło w tym pro-
dukcie ponad jedenaście miliardów złotych, a co roku przeka-
zywanych jest w formie składek około miliard złotych.

Do właścicieli firm i  menedżerów coraz bardziej dociera 
świadomość, że PPE to znakomity system motywacyjny 
zwiększający atrakcyjność pracodawcy w  oczach pracowni-
ków i potencjalnych kandydatów do pracy. Wyjątkowość PPE 
polega na tym, że niesie za sobą szereg korzyści zarówno dla 
Pracodawcy jak i Pracownika. Z  jednej strony firma ponosi 
koszt tego benefitu w postaci opłacania na rzecz Pracowników 
składek do PPE, z drugiej jednak strony te składki – co jest 
ewenementem – są nieozusowane a dodatkowo stanowią dla 
Pracodawcy koszt uzyskania przychodu, toteż obniżają pod-
stawę opodatkowania. Można zatem pokusić się o stwierdze-
nie, że PPE to najtańsza forma quasi podwyżki i to w możliwie 
najlepszej wersji, bo dodatkowo akumulowanej i inwestowa-
nej. Takie właśnie detale sprawiają, że PPE może być wyśmie-
nitym narzędziem w  polityce HR oraz uzyskania przewagi 
konkurencyjnej na rynku pracy. Lista korzyści dla Pracow-
nika, który stanie się uczestnikiem programu emerytalnego 
jest jeszcze bardziej imponująca. Składka finansowana przez 
Pracodawcę jest formą „inteligentnej podwyżki”. Z  każdym 
miesiącem widzimy, że kwota środków na koncie PPE staje 
się coraz większa i powoli zaczynamy rozumieć, że może nas 
przybliżyć do przyjaznej emerytury. Warto dodać, że kwotę, 
którą zgromadzimy po 60 roku życia (lub nawet 55 roku życia 

w  przypadku uzyskania wcześniejszych uprawnień emery-
talnych) możemy w całości lub w ratach, to zależy od naszej 
indywidualnej decyzji, wypłacić na rachunek bankowy i nie 
zostanie od nas pobrana jakakolwiek opłata czy chociażby 
podatek od zysków kapitałowych. Na tym jednak korzyści się 
nie kończą, środki w Pracowniczym Programie Emerytalnym 
dziedziczone są w  pełnej wysokości. Nie musimy się zatem 
w tym przypadku martwić o podatek od spadków i darowizn. 
Ponadto możemy wyznaczyć dowolną osobę, niekoniecznie 
z nami spokrewnioną, która będzie uprawiona do tych środ-
ków w razie naszej śmierci. 

Choć PPE funkcjonują od kilkunastu lat, to zainteresowanie 
tym rozwiązaniem gwałtownie wzrosło w  tym roku. Sta-
ło się tak między innymi dzięki regularnie przekazywanym 
w  mediach informacjom o  istotnych zmianach w  systemie 
emerytalnym, które ogłoszone zostały przez Premiera Mora-
wieckiego w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. 
Z  początkiem listopada 2017 roku opublikowano założenia 
Pracowniczych Planów Kapitałowych, do których automa-
tycznie będą zapisywani pracownicy za pośrednictwem pra-
codawcy i to właśnie na firmach będzie spoczywał obowiązek 
utworzenia PPK. Najwcześniej, bo już od początku 2019 roku, 
obowiązkiem tym objęte zostaną największe przedsiębior-
stwa. Docelowo zmiany obejmą praktycznie wszystkie firmy 
i  ogół zatrudnionych. Zgodnie z  wcześniejszymi zapowie-
dziami, z obowiązku tego zwolnione będą tylko te przedsię-
biorstwa, które prowadzą lub zdążą na czas wdrożyć w firmie 
sprawdzone PPE. To właśnie teraz Pracodawcy i Pracownicy 
mogą wybrać optymalne rozwiązanie – PPE lub PPK. Warto 
przy tym skorzystać z  pomocy doświadczonej instytucji fi-
nansowej, która pomoże w analizie form nowych rozwiązań 
emerytalnych, a  jednocześnie podczas wdrażania i  obsługi 
wybranego programu zapewni maksymalne wsparcie infor-
macyjne, szkoleniowe, techniczne i operacyjne. Czasu na de-
cyzję pozostaje coraz mniej.

Materiał ma 
charakter infor-
macyjny, dane w nim 
zawarte nie stanowią 
oferty w rozumieniu art. 
66 Kodeksu cywilnego ani 
usługi doradztwa inwe-
stycyjnego oraz udzielania 
rekomendacji dotyczących 
instrumentów finanso-
wych lub ich emitentów 
w rozumieniu ustawy 
o obrocie instrumentami 
finansowymi, a także nie 
jest formą świadczenia 
doradztwa podatkowego 
ani pomocy prawnej.
Inwestowanie 
wiąże się z ryzy-
kiem.  
Wejdź na  
www.pkotfi.pl
PKO TFI SA podlega 
nadzorowi Komisji Nadzoru 
Finansowego.A
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Dyrektor ds. Klientów 
Instytucjonalnych w PKO TFI 
specjalizujący się w zakresie 
Pracowniczych Programów 
Emerytalnych. 
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Reżyseria: 
Rian Johnson
Obsada: 
Daisy Ridley, John 
Boyega, Mark Hamill, 
Oscar Isaac, Adam Driver, 
Carrie Fisher, Andy Serkis
Premiera: 
14 grudnia 2017
Gatunek: science-fiction

GWIEZDNE WOJNY: OSTATNI JEDI 

W najnowszej produkcji „Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi” bohaterowie „Przebudze-
nia Mocy” wraz z legendarnymi postaciami gwiezdnego uniwersum odkrywają 
zaskakujące sekrety przeszłości i niezgłębione dotąd tajemnice Mocy…

Info

Jumanji: Przygoda w dżungli
Kiedy dzieciaki odkrywają starą konsolę gier wideo  
z grą „Jumanji”, o której nigdy dotąd nie słyszały, 
natychmiast przenoszą się w świat niebezpiecznej 
dżungli. To właśnie w niej dzieje się akcja gry, a one 
stają się awatarami postaci, które wybrały.  

Reżyseria: Jake Kasdan
Obsada: Dwayne Johnson, Jack Black, 
Kevin Hart, Karen Gillan
Premiera: 29 grudnia 2017
Gatunek: fantasy, przygodowy

Zabicie świętego jelenia
Colin Farrell, Nicole Kidman i Alicia Silverstone we wci-
skającej w fotel opowieści o człowieku stojącym przed 
niewyobrażalnie trudnym wyborem. Bez względu na 
to, jaką decyzję podejmie, stanie się sprawcą tragedii 
we własnej rodzinie. A wszystko za sprawą nastolet-
niego chłopca, który dotąd był dla niego jak syn.

Reżyseria: Yorgos Lanthimos
Obsada: Colin Farrell, Nicole Kidman  
i Alicia Silverstone
Premiera: 1 grudnia 2017
Gatunek: dramat

FIL
M

FIL
M
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Reżyseria:  
Jakub Wroński,  
Ira Carpelan
Obsada:  
Piotr Fronczewski,  
Maciej Musiał, Natalia 
Kukulska, Maciej Stuhr
Premiera: 
22 grudnia 2017
Gatunek:  animacja, 
familijny

Reżyseria: 
Marian Pecko 
Obsada:   
Aneta Harasimczuk, 
Aneta Jucejko-Pałęcka, 
Mariusz Laskowski, 
Agnieszka Mazurek, 
Wojciech Pałęcki, An-
drzej Perzyna, Wojciech 
Słupiński, Piotr Tworek 
Teatr Lalka w  Warszawie
www.teatrlalka.pl

Magiczna zima Muminków
To będzie wyjątkowa zima w świecie Muminków. Wyjątkowa, bo pierwsza. 
W śnieżnej, mroźnej Finlandii, którą zamieszkują, zazwyczaj zasypiają na zimę, 
by po obudzeniu powitać piękno wiosny i cieszyć się resztą roku. Czy Muminki 
będą niewyspane? Chyba nie, czeka je bowiem mnóstwo niespodzianek, a przede 
wszystkim pierwsze święta i magia gwiazdki.

Opowieść wigilijna
Spektakl przedstawia słynną Dickensowską opowieść o zatwardziałym skąpcu, którego 
w noc Bożego Narodzenia nawiedzają duchy doprowadzające do jego moralnej 
metamorfozy. Ta sentymentalna romantyczna historia rozegrana jest w konwencji, 
która łączy żywy plan aktorski z animacją marionetek, a ironiczny nastrój opowieści 
z optymizmem przesłania i pochwałą wrażliwości człowieka.

Info

Info

Info
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Bóg mordu
Prapremiera polskiej sztuki znakomitej francuskiej 
dramatopisarki Yasminy Rezy, znanej widzom w na-
szym kraju z wielu świetnie przyjętych inscenizacji 
jej wcześniejszych utworów („Sztuka”, „Życie: trzy 
wersje”). W 2011 miał premierę oparty na sztuce film 
fabularny „Rzeź” w reżyserii Romana Polańskiego. 
Główną przyczyną wielkiej popularności i sukcesów 
sztuki jest jej mistrzowsko skonstruowana fabuła 
– z pozoru niewinne spotkanie dwóch małżeństw 
w sprawie bójki ich synów stopniowo odsłania 
dramatyczne napięcia, przeradzając się w otwarty 
konflikt prowadzący do nieoczekiwanego finału. 
Sztuka stawia bardzo aktualne pytania o ukryte 
źródła agresji.

Reżyseria: 
Marek Gierszał,
Obsada:
Marta Waldera, Rafał 
Dziwisz, Marta Konarska, 
Marcin Kuźmiński/
Marcin Sianko,  
Teatr im. J. Słowackiego 
w Krakowie,
www.slowacki.
krakow.pl
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Budowanie relacji w firmie. 
Jak stworzyć zaangażowany  
i zadowolony zespół?

Nie od dziś wiadomo, że silne relacje międzyludzkie 
opierają się przede wszystkim na dobrej komunikacji. 
Nie inaczej jest w środowisku zawodowym. Atmosfera 
w miejscu pracy często przekłada się na wyniki i wizerunek 
firmy. 

Terry Bacon
Wydawnictwo GWP
39,90 zł

Przewodnik dla lidera.  
Budowanie zespołu XXI wieku

Autor w sposób ostateczny rozprawia się z przekona-
niem, że mężczyźni są lepszymi liderami niż kobiety; 
rozwiewa mit generacyjny, według którego nowe 
generacje Y, Z, C itp. są tak odmienne od pokoleń swoich 
rodziców i dziadków, że wywrócą świat do góry nogami.

Robert Grzybek
Wydawnictwo MT Biznes
39,90 zł

Praktyka strategii firmy. Jak 
zarządzać przeszłością, radzić 
sobie z teraźniejszością  
i tworzyć przyszłość 

Książka przedstawia wady i zalety zarówno najnowszych 
jak i klasycznych koncepcji strategii oraz praktyczny 
sposób myślenia o strategii nowoczesnej firmy na osi 
czasu przeszłość – teraźniejszość – przyszłość. 

Krzysztof Obłój
Wydawnictwo POLTEXT
44,90 zł

Książka ta została napisana dla tych, którzy poszukują większej satysfakcji w roli 
handlowca, szanują swój zawód i chcą być profesjonalistami. Jest to praktyczny 
poradnik dla wszystkich, którzy obsługują klienta i sprzedają produkty swojej firmy.
Handlowanie to sztuka zadowolenia klienta bez ulegania jego wygórowanym 
żądaniom. Do każdego klienta prowadzi jakaś droga, tylko nie zawsze handlowcy 
mają odwagę na nią wkroczyć.
Autorzy ukazują typowe zachowania klientów, jak również sposoby skutecznego 
radzenia sobie z nimi. Cennym uzupełnieniem materiału jest zaprezentowanie 
sposobów rozpoznawania podświadomych motywów klienta i jak tę wiedzę 
wykorzystać w praktyce.

Wojciech Haman, Jerzy Gut
Wydawnictwo Onepress
55 zł

HANDLOWANIE  
TO GRA

„Temu, 
kto lubi 
książki, 

nigdy 
nie za-
braknie 
wierne-
go przy-
jaciela.”
 Władysław 

Orkan



www.miesiecznik-benefit.pl 65

WARTO PRZECZYTAĆ/  miesięcznik Benefit / 12(69)/2017

Sztuka błądzenia 
O błędach pisze się tutaj na różne sposoby. Wszystko po to, żeby pokazać jak uczyć się 
na własnych błędach i przechodzić przez porażki. Żeby pokazać jak mylić się szybko, 
by poprawiać swoje działania oraz jak budować w sobie wytrwałość względem nie-
powodzeń. Okaże się też, że czasem warto zbłądzić, by dowiedzieć się czegoś o sobie. 

Rafał Żak
Wydawnictwo Myśl!
45,00 zł

Każdemu sprzedasz  
wszystko, co zechcesz

Joe Girard, którego Norman V. Peale nazwał mistrzem 
nr 1 pozytywnego myślenia, zadziwił Amerykę sprze-
dając w ciągu 15-letniej działalności niewiarygodną 
liczbę samochodów. Księga Rekordów Guinnessa 
uznała go 12-krotnie za najwybitniejszego sprzedawcę 
na świecie. 

Joe Girard, Stanley H. Brown
Wydawnictwo Studio EMKA
24,90 zł

Jak pisać, żeby chcieli czytać 
(i kupować).  
Copywriting & Webwriting

Teksty informacyjne i reklamowe rządzą się swoimi 
prawami. Większość zasad dotyczących stylu, które 
poznałeś w szkole, nie sprawdza się w komunikatach 
biznesowych. Dziś piszemy już inaczej, bo czytamy też 
inaczej. 

Artur Jabłoński
Wydawnictwo Onepress 
34,90 zł

Negocjuj,  jakby od tego 
zależało twoje życie.  
Nigdy nie idź na kompromis.

Chris Voss opisuje umiejętności i strategie negocja-
cyjne, które pomogły jemu i jego kolegom odnieść 
sukces w najtrudniejszych sytuacjach, gdy w grę 
wchodziło ratowanie ludzkiego życia. 

Chris Voss, Tahl Raz
Wydawnictwo MT Biznes
44,90 zł

Nie narzekaj! Pozytywne sposoby 
pozbycia się negatywnej energii  
w pracy 
Prawdziwa historia o tym, jak dzięki pozytywnemu nastawieniu można obrócić 
niezadowolenie w skuteczne działanie, innowacje i sukces. Każda skarga jest 
okazją, by przekuć coś negatywnego w coś pozytywnego. Czerpiąc z doświadczeń 
prawdziwej firmy, która opracowała i wdrożyła program zakazujący narzekania, 
Gordon snuje pasjonującą opowieść, naszpikowaną nowatorskimi pomysłami 
i praktycznymi strategiami, które kształtują pozytywnie nastawionych liderów, 
a co za tym idzie – pozytywnie nastawione zespoły i organizacje.

Jon Gordon
Wydawnictwo MT Biznes
34,50 zł
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MAREK
SKAŁA

MEGALIT  
Instytut Szkoleń

właściciel/trener
marek.skala@megalit.pl

Choć może bardziej wilkiem rozwojowym? Kto wie? W czasie VI Forum Dyrektorów HR (Blue Business 
Media) prowadziłem panel warsztatowy (z motywacją w tle) i wykład interaktywny (o rozwoju). Oba 
wywołały dyskusje w kuluarach oraz podczas obiadu – czasem nawet dość drastyczne. Ale po kolei.

Człowiek człowiekowi 
wilkiem. HR-owym

Wiodącym tematem wielu wystąpień szefów HR czy szko-
leń było pozyskiwanie i  przeszkolenie ludzi. Firmy me-
blarskie szukają tapicerów, samochodowe mechaników. 
Oczywiście na gwałt. Firmy budowlane uciekają w  kon-
trakty drogowe i kolejowe, bo tam więcej może zrobić ma-
szyna. Ludzi brakuje. Walka o nich toczy się i na studiach, 
i w szkołach. Pozostaje pytanie, o jakiego to człowieka wal-
ka, jak jest ukształtowany. I kto go tak właśnie ukształtował. 
Bo o młodych pracownikach i osobach ich kształtujących, 
głównie o nauczycielach, jest ten tekst. Przykłady z moich 
jesiennych wyjazdów szkoleniowych, z całej Polski. 
Na początek przykład pozytywny, żeby nie było, że nie 
dostrzegam. Hotel w Wiśle. Młody kelner, zapytany o śle-
dzia w stylu wiślańskim, wybrnął żartem – tajemnica szefa 
kuchni. Potem miał kłopot z nabiciem należności za zamó-
wienie na rachunek za pokój. Kiedy się przyznał, że to jego 
pierwszy dzień pracy, zapłaciliśmy gotówką i zostawiliśmy 
mu spory napiwek. Na dobry początek. Za uśmiech, za 
chęci, za zaangażowanie. Bardzo podobnie było na recepcji 
– mało wiedzy o hotelu, ale dużo starania się, by wszystko 
sprawnie załatwić. Chęci, dobry stosunek do świata – to 
ważne. Wiedza przyjdzie z czasem.
Inny hotel – pytam w  recepcji, czy możemy oddać pokój 
godzinę później. Kolejne odpowiedzi młodej recepcjonistki 
– (1) Doba trwa do 12.; (2) Za każdą rozpoczętą (!) godzinę 
20 zł; (3) Taka jest procedura. Pani się w końcu zgodziła, ale 
żeby nie było tak różowo – Proszę się nie przyzwyczajać! Na-
stępnym razem obciążymy! A na szefie firmy szkoleniowej 
hotelowi powinno raczej zależeć. Chyba.
I  hotel kolejny – basen otwarty od 6. – ogromny plus. 
Wracam z basenu ok. 7.20, w  szlafroku, nalewam sobie 
kubek kawy, by popracować w pokoju. Ale nie ma mleka. 
Pukam grzecznie w kelnerskie drzwi. Kolejne odpowiedzi 
– (1) Śniadanie jest od 8. (2) W zasadzie te drzwi powinny 
być zamknięte; (3) Nie wiem, czy powinnam. Ja z uporem 
maniaka – zdartą płytą – Oczywiście, wiem, rozumiem, 
ale proszę tylko o odrobinę mleka do kawy. Pojawia się 
druga kelnerka, podobnie jak poprzednia mniej więcej 
20-letnia, i powtarza się seans wzbraniania się przed na-
laniem mleka. W końcu mleko dostaję. Z  tekstem – ale 
jutro drzwi otworzymy dopiero o 8.! No!
Ktoś tych młodych ludzi tak ustawił, tak wychował. To 
efekt domu, środowiska, a  dziś także menedżerów tych 
hoteli. A wcześniej nauczycieli. Kolejny case ‒ „Nauczy-
ciele i gitara” ‒ dotyczy właśnie tej grupy zawodowej. I jest 

to case poważniejszy, niż mi się początkowo wydawało.
W kolejnym hotelu sobotnia atrakcja: koncert znakomite-
go gitarzysty. Repertuar: znane + ambitne, więc i poziom 
artystyczny wysoki i  atrakcyjność spora. Alternatywa? 
Piwo w barze, mecz lub film w pokoju, bo pogoda kosz-
marna. Goście z zewnątrz płacą, ale dla gości hotelowych 
koncert jest za free. W hotelu i na koncercie jest też grupa 
nauczycielek. Po 20‒30 minutach zaczynają gadać. Muzyk 
trochę żartuje, trochę prosi, w imieniu swoim, w imieniu 
innych gości. Pomaga słabo. W  końcu nie wytrzymuję 
i sam podchodzę do kilku stolików. Grzecznie, choć bar-
dzo stanowczo proszę o ciszę, bo to przeszkadza pozosta-
łym. Pomaga trochę, choć nie całkiem. Ale da się spokoj-
nie słuchać. Na Forum Dyrektorów HR podałem to jako 
przykład odwagi, jako ilustrację projektu „Hero” Philipa 
Zimbardo, który zresztą niedawno odebrał nagrodę Teo-
frasta w Warszawie. Na tym case miał się zakończyć. Po 
prostu przykład. Krótki. O tym, jak być odważnym w sy-
tuacji codziennej. Ale w  kuluarach rozpoczęła się dys-
kusja o  stanie rozwoju polskiej młodzieży w  kontekście 
tego, kto ich uczy. Oto punkty tej dyskusji. Nie dotyczy 
to oczywiście wszystkich nauczycieli, ale tylko grupy z X 
w   hotelu Z, w  miejscowości Y. Jednak zdaniem moich 
rozmówców z obszarów HR – mechanizm jest powszech-
ny. Oto swobodny zapis usłyszanych refleksji:
Nauczyciel to stan umysłu – dostaje świetny koncert gratis. 
Przychodzi. Bo grupa, bo gratis, bo nie ma co robić sam 
w  pokoju. Jednak dobra (ba, była znakomita!) muzyka go 
nie bierze. Nie jest w stanie zamilknąć nawet na czas utworu.
Opis zachowań z koncertu to jak scena pociągowa z „Dnia 
świra” – nie można 10 sekund bez gdakania. Czyli słyn-
ne „ijaijaija” oraz „imyimyimy”. Zerowy poziom empatii ‒ 
przecież inni chcieli słuchać, niektórzy nawet zapłacili. 
Brak szacunku dla artysty i sztuki wysokiej. W końcu to nie 
disco polo, pośpiewać się nie da.
Brak kultury osobistej (muzyk prosił) – tym bardziej że hol 
hotelu był otwarty, można było tam usiąść i słuchając kon-
certu, swobodnie rozmawiać.
Takie będą Rzeczypospolite, jakie młodzieży chowanie!
Jak już napisałem, nie dotyczy to oczywiście wszystkich na-
uczycieli. Jednak dyrektorzy HR wyraźnie powiedzieli, że 
postawy młodych ludzi, z którymi dość często rekrutacyj-
nie rozmawiają, są efektem opisanych wyżej zjawisk.
Wesołych Świąt! Dotyczy także nauczycieli, czyli nas 
wszystkich. A może przede wszystkim nas wszystkich?
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