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MARZENIA SAME  
SIĘ NIE SPEŁNIAJĄ
Odkładanie realizacji 
marzeń i celów na tzw. 
„jutro” sprawia, że życie 
bywa frustrujące.

PIĘĆ KROKÓW 
EWOLUCJI TRENERA
Zarządzanie rozwojem 
pracowników 
w organizacjach ciągle 
ewoluuje.
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Wytrwaj w noworocznych postanowieniach 
z kartą MultiSport. Poznaj zimowe atrakcje 
i sprawdź, co jeszcze mamy dla Ciebie na 
www.kartamultisport.pl. 

Program
MultiSport 
Zacznij rok w formie 
spełnionych marzeń!
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Na fali zmian

KATARZYNA PATALAN
REDAKTOR NACZELNA 

MIESIĘCZNIKA BENEFIT

–  Wykorzystuję zmiany i płynę na ich fali – przyznaje dziennikarka Dorota Wellman.  
– Myślenie w obliczu zmiany o tym, że sobie nie poradzę, to kolejna rzecz, która nas przed zmianą zamyka. 

Na zmiany trzeba się otworzyć, bo ten świat jest nieustanną zmianą.

Początek roku to zwykle czas, kiedy snujemy ambitne plany i wyznaczamy kolejne cele, ale też odczuwamy  
niepokój, oczekując na zmiany wraz z nadejściem nowego roku. Do rozmowy zaprosiłam Dorotę Wellman, 
świetną dziennikarkę i niesamowitą kobietę, której zmiana z pewnością nie jest obca.
– Sama sobie zawsze powtarzam, że bez zmiany nie ma rozwoju – podkreśla. – Świat nastawiony jest na 
pracownika, który jest po pierwsze wielofunkcyjny, po drugie otwarty na zmiany. Jeśli uzmysłowimy sobie, 
że jesteśmy zamknięci na zmiany, nie awansujemy, nie znajdziemy lepszej pracy, myślę, że będzie nam 
trudniej. 
Dziennikarka zwraca uwagę, że odwaga w  podejmowaniu wyzwań pozwala jej intensywnie poznawać 
świat, doświadczać nowych rzeczy. Według niej brak zmian i stabilizacja, chociaż przyjemna i bezpieczna, 
są jak „szpilka w d… motylka, daleko nie polecisz”. Zmiana jest szansą. 
W najbliższych miesiącach wielu z nas dołoży starań, by zrealizować postawione na początku roku cele, 
mniej lub bardziej ambitne, ale z pewnością prowadzące do zmiany. Jak wytrwać w noworocznych posta-
nowieniach, podpowiadają Magdalena Malicka i Maria Wawrzyniak. „Cel powinien być pozytywnie sfor-
mułowany, precyzyjny i prosty, powinien zawierać konkrety i być realistyczny oraz jasno osadzony w czasie, 
poddany kontroli, możliwy do specyfikacji zmysłowej i ekologiczny, tj. powinien dobrze służyć i wspierać 
relacje” – uzmysławia Magdalena Malicka. Maria Wawrzyniak z kolei podpowiada, co zrobić, by noworocz-
ne postanowienia nie pozostały tylko pustymi słowami, a kolejny okres noworoczny nie wzbudzał wiecznie 
poczucia porażki i braku skuteczności. 
Życzę Państwu miłej lektury i powodzenia we wdrażaniu zmian.

Wytrwaj w noworocznych postanowieniach 
z kartą MultiSport. Poznaj zimowe atrakcje 
i sprawdź, co jeszcze mamy dla Ciebie na 
www.kartamultisport.pl. 

Program
MultiSport 
Zacznij rok w formie 
spełnionych marzeń!
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Odwaga to przede wszystkim 
umiejętność działania pomimo 

odczuwanego strachu.
W korporacyjnym świecie osoba 

odważna nie boi się wyrażać 
własnego zdania na forum, 
przyznać do popełnionego
błędu, lecz robi to pomimo 

świadomości ewentualnych 
konsekwencji.
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WARTO TAM BYĆ

WYWIAD

HOLISTYCZNA AKADEMIA PRACOWNIKA

  Trzeba mówić głośno i odważnie

  Marzenia same się nie spełniają

2018
styczeń
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  Pracownicy w pięciu typach
  W kole konfliktu 
  Wewnętrzne JA
  Diabeł tkwi w szczegółach
  Odpowiedzialność jako pożądana cecha w biznesie
  Skuteczny networking

ZARZĄDZANIE 20

34 PRACA
  Kadra zarządzająca a zmiany w gospodarce
  „Mieć przechlapane” jak polski menedżer
  Postanowienia noworoczne
  Pięć kroków ewolucji trenera
  W biznesie wartości: odwaga
  Menedżer silny i odporny psychicznie
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54 STYL ŻYCIA
  Programy promujące zdrowie
  Sen to inwestycja

47 ROZWÓJ
  Ewaluacja szyta na miarę potrzeb

48 BENEFITY
  Motywacja a przesilenie jesienno-zimowe
  Wellness w firmie – wnioski z badań
  Nowoczesne rozwiązania w trosce o zdrowie pracownika

62 KINO/TEATR/KSIĄŻKA

66 FELIETON
  Nowy! HR-owy! 2018!

58 WYWIAD
  Praca daje poczucie sensu

60 PRAWO
  Dane kandydatów pod ochroną

16 PRZYWÓDZTWO
  Czego chcą milenialsi?

32 MÓZGOBRANIE
  Wypalenie zawodowe – jak się bronić
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II Kongres HR 
 
Wojna o talenty – o współczesnych wyzwaniach 
HR–owca.

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, Gór-
nośląska Wyższa Szkoła Handlowa 
w Katowicach
Informacje: www.kongreshr.eu 

STYCZEŃ 2018
3 5 74 6

8 10 12 149 11 13
15 17 19 2116 18 20
22 24 26 2823 25 27
29 3130

LUTY 2018
2 41 3

5 7 9 116 8 10
12 14 16 1813 15 17
19 21 23 2520 22 24
26 2827

21

RemaDays  
Remacongress 2018 
 
Podczas RemaDays Warsaw 2018 uczestnicy RemaCon-
gress będą mieli okazję uczestniczyć w wykładach 
prowadzonych przez zaproszonych gości. 
W najbliższej edycji będą to:
-  Robert Korzeniowski „Od zwycięstwa do mistrzostwa 
czyli o dylematach w drodze na Olimp”;
- gen. Mieczysław Bieniek „Budowanie silnej kultury 
organizacyjnej: misja, wizja i wartości firmy”;
- Wojciech Malajkat „Profesjonalne wystąpienia pu-
bliczne, techniki aktorskie oraz indywidualne podejście 
do różnych typów odbiorców”.

7–9 lutego 2018 – Nadarzyn
Organizator: GJC International
Informacje: www.remadays.com

CSR w praktyce,
czyli efektywne angażo-
wanie pracowników
 
CSR jest świetnym sposobem na zwiększenie zaanga-
żowania pracowników w miejscu pracy.
Program spotkania ma na uwadze przede wszystkim 
mierzalne przykłady zwiększenia efektywności 
pracowników w organizacji, projekty procesowa-
ne przez specjalistów z dużym zasobem wiedzy 
i doświadczeniem.
Pokazane zostanie ujęcie CSR jako motywatora 
i wyróżnika trafiającego do serca pracowników i anga-
żującego ich w akcje społeczne. Uczestnicy będą mogli 
zastanowić się ile to ma wspólnego z PR-em, a ile z EB 
oraz wymienienić się wiedzą na forum fachowców 
z różnych firm. 
Najnowszymi case study podzielą się przedstawiciele 
firm: BP Europe, Provident Polska, Leroy Merlin Polska, 
Poczta Polska, Budimex, Orbis/AccorHotels Eastern 
Europe, Grupa Żywiec, Credit Agricole.

14–15 lutego 2018 – Warszawa
Organizator: BMS Group
Informacje: www.bmspolska.pl

MARZEC 2018
2 41 3

5 7 9 116 8 10
12 14 16 1813 15 17
19 21 23 2520 22 24
26 2827 29 3130
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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
9 marca 2018 – Warszawa
Organizator: Studio Wiedzy
Informacje: www.hrnasniadanie.pl

Innowacje w HR  
Conference & Expo
 
Dwudniowe spotkanie dla pracowników, menedżerów 
i zarządzających w działach HR, którzy chcą poprawić 
jakość pracy w swoich działach w oparciu o nowe  
technologie i innowacyjne, sprawdzone rozwiązania. 
Wydarzenie jest idealnym rozwiązaniem dla osób, 
które chcą otrzymać gotowe rozwiązania - stworzone 
na przykładzie i doświadczeniach firm, które wprowa-
dziły już różnorakie innowacje w swoich działach HR. 
Podczas konferencji uczestnicy wezmą udział w in-
spirujących prelekcjach i praktycznych warsztatach, 
poznają nowe technologie w pigułce.
Formuła wydarzenia oparta jest o wiele przykładów 
z Polski, a także z Europy – gościem z zagranicy będzie 
Tom Haak, ekspert z Holandii, posiadający ogromne do-
świadczenie we wprowadzaniu innowacji w działach HR 
w największych firmach i korporacjach. Każdy uczestnik 
wydarzenia otrzyma materiały i prezentacje pokonferen-
cyjne oraz certyfikat potwierdzający uczestnictwo.
W programie uwzględniony jest również czas na sesje 
networkingowe, umożliwiające swobodną wymianę 
doświadczeń pomiędzy uczestnikami i prelegentami, 
a także zawarcie nowych znajomości.

28 lutego – 1 marca – Warszawa
Organizator: Skill Group
Informacje: www. innowacjewhr.pl

3 Forum Motywacja na 
produkcji
 
To międzybranżowe spotkanie top manage-
rów – praktyków, odpowiedzialnych za procesy 
produkcyjne w fabrykach, którzy zarządzają zespołami 
pracowników, mając bezpośredni wpływ na jakość 
i efektywność ich pracy. Celem spotkania jest wymiana 
najlepszych praktyk w obszarze skutecznego motywo-
wania i angażowania pracowników produkcyjnych do 
ciągłego udoskonalania procesów i swojego miejsca 
pracy, co w konsekwencji przekłada się na wyższą 
produktywność zakładu produkcyjnego. 
Poruszane zagadnienia:
– skuteczne angażowanie pracowników liniowych dla 
wyższej produkcyjności fabryki;
– gotowe rozwiązania sprawdzone w codziennej pracy 
przez praktyków produkcji;
– o motywowaniu pracowników produkcyjnych 
z punktu widzenia różnych sektorów, co gwarantuje 
świeże i nieszablonowe spojrzenie;
– tematy prelekcji zostały wskazane przez praktyków 
produkcji w ankietach i rozmowach.

22–23 marca 2018 – Warszawa 
Organizator: Blue Business Media
Informacje: www.motywuj-produk-
cje.pl
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Z Dorotą Wellman 
rozmawiała Katarzyna Patalan

TRZEBA MÓWIĆĆ  
głośno 

I ODWAŻNIE
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Dziennikarka telewizyj-
na, radiowa i prasowa. 
Razem z Marcinem 
Prokopem tworzy chary-
zmatyczny duet w pro-
gramie Dzień Dobry TVN. 
Felietonistka „Wysokich 
Obcasów". Nieobca jest 
jej także kariera filmowa 
w charakterze reżyserki, 
producentki i aktorki. 
W sferze radiowej 
współpracowała m.in. 
z Radio Solidarność, 
Radio Eska, Radio 
Zet i Tok FM. Według 
rankingów „Gazety 
Wyborczej” i „Wprost” 
jedna z najbardziej 
wpływowych kobiet  
w polskich mediach.

DOROTA 
WELLMAN

Od lat uprawia pani zawód, który 
wymaga dużo energii i poświę-
cenia. Tak intensywna praca 
to prosta droga do wypalenia 
zawodowego. Miewa pani chwile, 
gdy nie chce się wstać z łóżka? 

Nie miewam.

Nie miewam? Jak to się robi? 
Żyję intensywnie. Działam na wielu 
polach. Gdy dobiega końca „Dzień 
dobry TVN”, czyli o 11.30, kończymy 
kolegium do następnego wydania 
i zaczyna się druga część mojego dnia 
pracy. Praca, którą wykonuję, strasznie 
mnie kręci. To możliwe, gdy robi się to, 
co się naprawdę lubi, co jest jedno-
cześnie pracą i pasją. Choć fachowcy 
twierdzą, że należy oddzielać te dwie 
sfery, nie jestem do tego przekona-
na. Gdy praca to nasza pasja, nie ma 
problemu, by wstać o godz. 4.00 rano. 
Chce się zarywać noce, żeby przygo-
tować się do następnego wydania, 
chce się być w tej pracy perfekcyjnym 
i ciągle się rozwijać, i nieustannie 
szkolić. Jeżeli jest to praca wykonywa-
na na siłę, z trudem, tylko po to, żeby 
ją odbębnić i zarobić pieniądze, wtedy 
nie ma tej siły napędowej, jaką jest 
miłość do pracy, którą się wykonuje. 

Zdaje się, że pani tej siły napę-
dowej nigdy nie brakuje.

Wydaje mi się, że moja praca jest nie-
zwykle różnorodna. Codziennie spo-
tykam się z innymi ludźmi, codzien-
nie mam sto innych tematów, które 
muszę omówić z gośćmi. To powo-
duje, że nie ma nudy. W mojej pracy 
nie ma mechanicznego wykonywania 
określonych działań, w programie na 
żywo nie mogę sobie na to pozwolić. 
Tam ciągle może się coś zdarzyć, dzia-
ła zaskoczenie, wpadkę trzeba prze-
kuć w zwycięstwo. W związku z tym 
nie można się taką pracą nudzić, bo 
ona dostarcza rozmaitych doznań. 
Gdybym musiała pracować w biurze, 
w którym przyjmowałabym klientów 
od godz. 8.00 do 16.00, myślę, że po 
tygodniu wyskoczyłabym przez okno. 
Lubię zmienność w pracy. 

W pracy dziennikarza nie ma 
mowy o powtarzalności?

Każdy dzień oferuje nowe doznania. 
Odpalenie komputera o poranku 

i przegląd serwisów przynosi nowe 
tematy. Każda gazeta, którą czytam 
o godz. 6.00 rano, to są nowe inspira-
cje, więc nie ma szans, żeby odczu-
wać nudę. A poza tym nieustannie 
musimy się rozwijać, więc jeśli czytasz 
maleńki artykuł w gazecie i myślisz: 
kurczę, to jest fajny temat do progra-
mu, to okazuje się, że wszystko może 
się stać reportażem, treścią rozmowy, 
impulsem do spotkania w studiu. 
Jadę pociągiem, rozmawiam z kimś 
i myślę sobie: poproszę o wizytówkę, 
bo to może być ciekawy gość do pro-
gramu. Pracujemy więc nieustannie, 
ale nigdy nie ma nudy.

Zdaję sobie z tego sprawę 
i śmieszą mnie wypowiedzi np. 
polityków, gdy przed wyartyku-
łowaniem opinii na jakiś temat 
poprzedzają to słowami: teraz 
mówię jako ojciec, jako mąż lub 
jako polityk. To mi zakrawa na ja-
kąś schizofrenię. Dziennikarzem 
się nie bywa, dziennikarzem się 
jest przez cały czas, i wciąż trzeba 
być – stand by, prawda?

To jest cecha charakterystyczna dla 
tego zawodu. Jeżeli widzisz, że coś się 
dzieje na świecie, to wiesz, że masz 
się pakować i jechać do redakcji, bo 
trzeba będzie zrobić coś, co jest zwią-
zane z aktualnymi wydarzeniami. Je-
śli czytasz ciekawą książkę, to myślisz 
sobie: trzeba by zaprosić tego autora 
i porozmawiać z nim o terroryzmie 
w Europie, bo jest świetnym fachow-
cem. Jeśli widzisz, że ktoś idzie z na-
przeciwka i ma dziwne zwierzątko ze 
sobą, to myślisz sobie: warto zrobić 
program o ludziach, którzy hodują 
dziwne zwierzęta w domu. Zawód 
dziennikarza polega na nieustannej 
ciekawości świata. Tę ciekawość za-
spokajamy, czerpiąc z różnych źródeł. 
To może być spotkanie z człowiekiem, 
to może być jedno zdanie w gazecie, 
które potem zmienia się w reportaż 
w telewizji.

Wspomniała pani, że pasja jest 
niezwykle ważna w pani pracy, 
ale dziennikarstwo to nie jedy-
na pasja?

Ba, jest ich wiele, co by tu wybrać? 
Jestem zakręcona na punkcie lotnic-
twa i od najmłodszych lat fascynuje 

mnie wszystko, co lata. Uważam, że 
takiego cudu jak samolot, ciężka, 
wielka maszyna, która połyka ludzi 
tutaj, a wypluwa w innym miejscu 
świata, nie ma. Lubię obserwować 
samoloty startujące i lądujące na 
lotniskach. Jestem człowiekiem, 
który zrobi wszystko, żeby przelecieć 
się czymś, czym jeszcze nie leciał. 
Moją wielką miłością są helikoptery. 
W związku z tym latałam wszystkimi 
helikopterami, jakie tylko istnieją. 
Do tego stopnia, że armia amerykań-
ska dopuściła mnie do szansy latania 
helikopterem najnowszej generacji. 
Mogłam zobaczyć, jak to jest. Uwiel-
biam stare samoloty. Latałam mały-
mi i wielkimi samolotami. Latałam 
także motolotnią, w każdym razie 
unoszenie się jak ptak nad ziemią 
jest dla mnie czymś fascynującym. 
Jest też formą odpoczynku. Popa-
trzenie na samoloty przy lotnisku, 
szukanie świetnego ujęcia do zrobie-
nia zdjęcia, spotkanie z pilotami ‒ to 
jest fantastyczna rzecz i kocham to. 
Nigdy nie miałam jakichś wielkich 
marzeń, że będę pilotować wspaniały 
samolot. To nie ta historia. 
Druga pasja to czytanie. Nieustannie 
czytam. Nie wyobrażam sobie życia 
bez książek. Najbardziej się martwię 
tym, że nie zdążę przeczytać wszyst-
kiego, co chciałabym w życiu przeczy-
tać. Jeśli na coś wydaję pieniądze, to 
właśnie na książki, a nie na ciuchy. 
Czytam rzeczy bardzo różne: od bio-
grafii, autobiografii, przez literaturę 
klasyczną, po współczesną. Ostatnio 
byłam z synem w księgarni i zapy-
tał mnie: „Boże, mamo, po co ci ta 
książka?”. A była to książka o historii 
opium. No a po to, że nic o opium nie 
wiem, poza podstawowymi informa-
cjami. Okazuje się, że historia świata 
jest też historią narkotyków, m.in. 
opium. Opium było powodem wojen, 
ale też sposobem uśmierzania bólu. 
W czasach starożytnych kobiety koiły 
ból porodowy za pomocą opium, bo 
działa łagodząco na skurcze poro-
dowe. Dowiedziałam się tego dzięki 
temu, że taką dziwną książkę prze-
czytałam. Co ja jeszcze lubię? 
Kocham kwiaty. Mam kota na tym 
punkcie. Kwiaty mam oczywiście 
żywe w ogrodzie. Bardzo określone, 
bo od wielu lat sadzę wyłącznie 
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rośliny miododajne. Uważam, że 
moim obowiązkiem, jako obywatela 
tego świata, jest zapobieganie śmierci 
pszczół, a jedyną formą ich obrony, 
jaką mogę zastosować, jest sadzenie 
roślin, które są źródłem pokarmu 
dla wszystkich zapylaczy. W związku 
z tym w moim ogrodzie wiosną i latem 
aż huczy, jakby wszyscy się nagle 
zlecieli do mojego ogrodu. Robię to ce-
lowo, dobieram rośliny, czytam o nich, 
żeby chociaż w miniogrodzie, jaki 
mam na wsi pod Warszawą, pszczoły 
miały taką przystań. Pozakładałam też 
domy dla owadów, które są dla nich 
schronieniem na zimę.
Kocham też kwiaty cięte i od wielu, 
wielu lat, chyba ponad dwudzie-
stu, jeżdżę na giełdy kwiatowe, 
gdzie znam wszystkich hodowców 
kwiatów w Polsce. Wiem, kto ma 
najlepsze tulipany i u kogo kupić 
róże o pięknej nazwie Whisky, które 
stoją w wazonie ponad dwa tygo-
dnie. Warto wspierać polskich pro-
ducentów, którzy hodują niezwykłe 
odmiany kwiatów. 
Mam tysiąc różnych pasji, które pozwa-

lają mi odpocząć od pracy, od codzien-
ności, ale też każdą tę pasję traktuję 
jako formę zdobywania wiedzy. 
Wszystko więc znowu łączy się i wraca 
do zawodu, czy tego chcemy, czy nie. 

Jest pani bardzo energiczna. 
Zawsze tak było?

Tak. Jestem taka od dzieciństwa. 
I myślę, że wyniosłam to z domu. 
Moja mama była osobą niezwykle 
energetyczną. To była taka mała, 
śliczna, drobna osoba, która non 
stop biegała gdzieś nie wiadomo 
po co, a potem okazywało się, że 
wiadomo. Miała tysiąc zajęć. Rów-
nież lubiła nie mieć wolnego czasu, 
tak samo jak ja. Myślę, że mam to 
w genach. Tak jak i wiele innych 
rzeczy, które wyniosłam z domu, 
takich jak: zasady moralne, który-
mi się kieruję, czy chęć pomagania 
innym. Nie odziedziczyłam zamku 
po rodzicach czy rozległych hekta-
rów, ale z domu wyniosłam właśnie 
takie pozytywne cechy, które pielę-
gnuję w sobie i uważam, że to jest 
najlepsze dziedzictwo. 

Bez wątpienia praca bardzo 
panią absorbuje, ale w wielu 
rozmowach podkreśla pani, że 
udaje się pani osiągnąć work-
-life balance. W jaki sposób?

Jestem dobrze zorganizowana. Uwa-
żam, że to jest podstawa. W chaosie 
i bałaganie nie wygospodarujemy 
czasu dla siebie. Wiem, kiedy jest 
czas pracy, a kiedy jest czas odpo-
czynku, czas zabawy i czas dla siebie. 
Wiem, kiedy trzeba wyłączyć telefon 
i że świat się od tego nie zawali. 
Daję sobie post od komputera, od 
telefonu w godzinach, które są cza-
sem spotkania z bliskimi, i umiem 
to zrobić bez żadnego problemu. To 
mnie wcale nie boli. Dlaczego mówię 
o dobrej organizacji? Dlatego, że jeśli 
chaotycznie zarządzamy czasem, 
będziemy mieli problem z tym, żeby 
mieć piątek wolny albo sobotę wol-
ną, jeśli mamy to zaplanowane. Na 
początku każdego tygodnia, a wła-
ściwie w weekend przed, planuję 
bardzo dokładnie następny tydzień. 
Układam go w ten sposób, żeby móc 
chodzić na ćwiczenia, na rehabili-
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tację, by mieć czas dla syna, który 
mieszka osobno. To są rzeczy święte. 
Nie odkładam zadań „na potem”, 
jestem człowiekiem, który działa 
tu i teraz. Gdy mam coś do zrobie-
nia, to nie postępuję tak: kanapka, 
pooglądam coś, zadzwonię, bo nie 
dzwoniłam dawno, a praca leży i się 
odkłada. Ja nie umiem tak działać. 
Najpierw zrobię, co mam zrobić, 
a potem zyskuję ten czas, kiedy będę 
mogła odpocząć. 
W ogóle myślę, że my, Polacy, mamy 
problem z planowaniem i zarządza-
niem czasem, który poświęcamy 
pracy. Bardzo często nasze życie to 
puste godziny, które do niczego nie 
prowadzą. Ja takich godzin nie mam. 
I czasami jest tak, że popracuję rano 
przez dwie godziny, napiszę teksty, 
które mam do napisania, a potem 
mam czas dla siebie. Gdybym to 
przekładała, przeciągała przez cały 
dzień i myślała, a napiszę je po 
południu albo wieczorem, to jestem 
przekonana, że pisałabym nocą lub 
następnego dnia. Nie pozwalam so-
bie na takie marnotrawstwo właśnie 
po to, żeby wygospodarować czas na 
rzeczy, które kocham. 

Nie ma pani problemu z tzw. 
rozpraszaczami?

Nie, i można to sobie wypracować, 
można się tego nauczyć, to kwestia 
organizacji. Rozplanowanie tygodnia 
jest dosyć proste. Jeśli patrzymy na 
kalendarz, w którym mamy rozpi-
sany cały tydzień, to wiemy, kiedy 
możemy wygospodarować dla siebie 
trochę czasu, a kiedy nam się 
to nie uda. Zyskujemy kontrolę nad 
tym, co nas czeka, planujemy, czy 
możemy np. liczyć na wolną sobotę. 
W naszym zawodzie jest to bardzo 
ważne, czy mamy wolną sobotę, czy 
niedzielę. 
Jeśli naszym towarzyszem jest 
telewizor, Facebook czy inne media 
społecznościowe i co pięć minut 
będziemy sprawdzać, co się tam wy-
darzyło, a nic się tam nie wydarzyło, 
to powiedzmy sobie od razu: będzie 
nam dużo trudniej skupić się na tym, 
co mamy zrobić. Myślę, że rozpra-
szacze trzeba wyłączyć. Odciąć się 
od nich. Zrobić robotę, a potem już 
można bujać po Facebooku i Insta-
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gramie ile wlezie. Tylko czasami za-
daję sobie pytanie: po co? Co z tego 
wynika? Ile cennych chwil tracimy 
przez media społecznościowe. Mam 
świadomość, że można je pięknie wy-
korzystać zawodowo i prywatnie, ale 
myślę, że jednak są one pożeraczami 
naszego czasu. Warto sobie policzyć 
w tygodniu, ile życia im poświęcamy, 
bo może się okazać, że w tym czasie 
moglibyśmy być w kinie, przeczytać 
coś fajnego albo po prostu pójść na 
spacer. Jest to dużo korzystniejsze 
niż wrzucanie kolejnego zdjęcia 
jedzenia, żeby świat zobaczył, jak 
wygląda jajecznica. A ja np. wiem, 
jak wygląda jajecznica.

Zdaję sobie sprawę, że plano-
wanie jest ważne, ale powiedz-
my sobie szczerze, że w pracy 
dziennikarza to trudne, tym 
bardziej w programie na żywo. 
Jak poradzić sobie ze zmianą, 
która nas zaskoczy, nie tylko 
w pracy, ale też w życiu? 

Sama sobie zawsze powtarzam, że 
bez zmiany nie ma rozwoju. Jeśli to 
zaakceptujemy, to pogodzimy się 
z tym, że przed zmianą nie uciek-
niemy. Świat nastawiony jest na 
pracownika, który jest po pierwsze 
wielofunkcyjny, po drugie otwarty na 
zmiany. Jeśli uzmysłowimy sobie, że 
jesteśmy zamknięci na zmiany, to nie 
awansujemy, nie znajdziemy lepszej 
pracy, myślę, że będzie nam trudniej. 
Pierwsza reakcja to strach, bo 
słowo zmiana ma dla nas najczęściej 
pejoratywne znaczenie, a w pracy 
najczęściej myślimy, że zmiana to 
utrata pracy. A to nieprawda. Myślę, 
że najważniejszą kwestią jest dobre 
nastawienie. W mojej korporacji, bo 
TVN jest korporacją, przeżyliśmy 
ostatnio dwie zmiany właścicieli. 
Jeśli myślałabym, że każda zmiana 
oznaczałaby dla mnie utratę pracy, 
w ogóle nie stanęłabym przed kame-
rą. W każdej zmianie dostrzegam dla 
siebie coś pozytywnego, np. więcej 
możliwości zawodowych. Mamy 
więcej kanałów, niż mieliśmy do tej 
pory, więcej wyzwań, więcej szkoleń. 
Znowu okazało się, że zmiana, 
mimo pewnych perturbacji i okresu 
rozchwiania na samym początku, 
przyniosła dużo dobrego. Nie ude-

rzyła też w nasz zespół, co jest dla 
nas najistotniejsze. 
Ja wykorzystuję zmiany i płynę na 
ich fali. Myślenie w obliczu zmiany 
o tym, że sobie nie poradzę, to ko-
lejna rzecz, która nas przed zmianą 
zamyka. Wiele zmieniłam w swoim 
życiu zawodowym, spróbowałam 
tylu rzeczy, których bym nigdy nie 
doświadczyła, gdybym myślała, że 
sobie nie poradzę. Gdybym bała się 
zmian, pewnie nie zagrałabym u An-
drzeja Wajdy (przyp. red.: Dorota 
Wellman wcieliła się w rolę Henryki 
Krzywonos w filmie pt. „Wałęsa. 
Człowiek z nadziei”), nie byłabym 
redaktor naczelną nowego pisma, 
które powstało z niczego. Wiele 
rzeczy by mnie ominęło, gdybym 
myślała, że jestem stara i sobie już 
nie poradzę. A ja zawsze powtarzam 
– na pewno sobie poradzę. To jest 
pierwsza myśl, a druga – jak nie 
spróbuję, to będę żałować. Zmiana 
jest dla mnie fajnym wyzwaniem. 
Myślę, że brak zmian to jest dopiero 
tragedia. Jeśli myślimy o zmianie 
w kategoriach: najlepiej by było, żeby 
nie nastąpiła, żebyśmy nie zmieniali 
pracy, nie zmieniali mieszkania, nie 
zmieniali stanowiska, nie szukali 
czegokolwiek nowego, to daleko nie 
polecimy, bo brak zmian i stabiliza-
cja, chociaż przyjemna i bezpieczna, 
jest jak szpilka w d… motylka, daleko 
nie polecisz. Zmiana jest szansą. 
Proszę sobie wyobrazić, że np. przy-
chodzimy rano do studia, a w nocy 
coś się wydarzyło i wszystko jest 

inaczej, niż było zaplanowane w sce-
nariuszu... Gdybyśmy mieli obawiać 
się zmian, w ogóle by tego programu 
nie było. Sztuką jest wykorzystać 
zmianę. Jeśli nagle okazuje się, że 
jeden z gości nie dotrze do studia, 
wszystko nam się poprzesuwało 
i mamy czas dla siebie, to my z Mar-
cinem Prokopem potrafimy z tego 
zrobić mikroshow. A jeśli po drodze 
do nas pani na obcasach złamie ob-
cas, nie będziemy udawać, że to się 
nie wydarzyło, a wręcz przeciwnie, 
zrobimy z tego użytek, żeby program 
pokazywał ludziom, że i takie rzeczy 
nam się zdarzają. Na zmiany trzeba 
się otworzyć, bo ten świat jest nie-
ustanną zmianą. A myślenie o tym, 
że się nic nie zmieni i będzie tak faj-
nie, jak jest, prowadzi nas donikąd. 

Stabilizacja motylka to szpilka 
– mawia Jacek Walkiewicz, ale 
pani szpilka nie grozi, bo pani 
uwielbia latać…

Szpilka nie wchodzi w grę (śmiech). 
Weźmy choćby banalny przykład: czy 
naprawdę jest tak fajnie całe życie 
nie zmienić mieszkania? Przecież 
chcemy poszerzyć naszą przestrzeń, 
może zamieszkać pod miastem. Albo 
czy jeżdżenie wiecznie do jednego 
miejsca na wakacje nie jest dla nas 
rodzajem śmierci? Nie poznamy 
niczego innego, nie posmakujemy 
innej wody, innego powietrza, inne-
go jedzenia. Zmiany są konieczne! 
Dlatego człowiek musi się otwierać 
na zmiany. 

Często w publicznych wypo-
wiedziach czy też publikacjach 
staje pani po stronie kobiet. 
Wierzy pani w ich siłę, w to, że 
Polki coraz odważniej sięgają 
„po swoje”? 

Myślę, że niestety jeszcze się boją 
i czasami potrzebują ambasadora, 
żeby przemówił w ich imieniu. Myślę 
też, że siła w kobietach jest ogrom-
na! Kiedy patrzymy na wielozada-
niowość kobiet, ich umiejętność 
łączenia obowiązków zawodowych 
i rodzinnych, kiedy patrzymy na 
kobiety, które osiągnęły sukces 
w mikro- i makrobiznesie, kiedy 
oglądamy kobiety, które są społecz-
nymi działaczkami i robią rzeczy 

W każdej 
zmianie 

dostrzegam 
dla siebie coś 
pozytywnego, 

np. więcej 
możliwości 

zawodowych.
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niewiarygodne, jest to dla nas znak, 
że kobiety znakomicie sobie radzą 
we współczesnych czasach. Stanowią 
bardzo dużą siłę i konkurencję dla 
mężczyzn w każdej dziedzinie życia. 
Sądzę natomiast, że kuleje siostrza-
na solidarność. 

Nie ma solidarności wśród 
kobiet? 

Myślę, że nie ma jej, a powinna być. 
Kobieta powinna wspierać kobietę. 
Uwielbiam pracować z kobietami 
i lubię pracować z mężczyznami, 
ale my jesteśmy w naszym zespole 
siłą, bo jesteśmy kobietami, które 
się wzajemnie wspierają. W sferach 
zawodowych, ale także w sprawach 
prywatnych dostrzegamy to, co nas 
boli, i możemy sobie pomóc. Myślę, 
że często w firmach brakuje takich 
gestów i koleżankę z pracy traktu-
jemy albo jako kogoś, kto nas nie 
interesuje, albo jako konkurencję. 
A warto dostrzec, że stoimy po tej 
samej stronie. Myślę, że wzrosła 
ogromnie wśród kobiet świadomość 
praw, które nam się należą i o które 
się czasami musimy dopominać. 
Uważam to za plus, ale jeszcze jest 
grupa kobiet, która tych praw nie 
zna – zależy to w dużej mierze od 
ekonomii i od tego, że kobiety mniej 
zarabiają, albo mało zarabiają, albo 
są zależne od swoich partnerów 
i mężów, i w związku z tym nie mają 
wolności, niezależności, możliwości 
rozwoju. I o nie trzeba się upomnieć. 
O te, które są ofiarami przemocy do-
mowej, o te, które nie zarabiają tak 
samo jak mężczyźni na tych samych 
stanowiskach, a przecież nie różnią 
się kompetencjami, a może czasami 
różnią się na korzyść kobiet. Warto 
więc cały czas o tym przypominać, 
bo nie możemy liczyć na obronę 
naszych praw i przywilejów ze strony 
polityków ani ze strony Kościoła 
w Polsce, więc musimy same wywal-
czyć to, co nam się należy. 

Co kobiety powinny robić, żeby 
przebijać szklane sufity?

Trzeba spojrzeć na koleżankę 
z pracy, na sąsiadkę, popatrzeć na 
kobiety, które są obok nas, i je do-
strzegać. Podam przykład: przecież 
często pracujemy biurko w biurko 

z kimś, komu oddajemy papiery, ro-
bimy wspólnie projekty, pochylamy 
się nad nimi, a potem nagle jest taki 
moment, że widać, że coś się z tym 
człowiekiem dzieje. I teraz od nas 
zależy, czy koleżankę zapytamy: czy 
ci jakoś pomóc, czy czegoś potrzebu-
jesz, czy masz gorszy czas, czy może 
ja dzisiaj zrobię to, a ty wyjdziesz do 
domu? To się rzadko zdarza, a to taki 
prosty gest. 
Mieliśmy koleżankę, która zawalała 
pracę i najłatwiej byłoby ją po prostu 
ochrzanić, a po chwili wyrzucić. 
Chcieliśmy zrozumieć, jakie są 
powody nagłej zmiany kogoś, kto 
wcześniej był bardzo zaangażowany. 
Gdybyśmy nie popatrzyli na pracow-
nika siedzącego naprzeciwko jak na 
człowieka, to byśmy nie wiedzieli, że 
zmaga się z syndromem wypalenia 
zawodowego i chce skakać z dziewią-
tego piętra. Myślę, że w prostych, 
ludzkich relacjach najwięcej jest do 
zrobienia. Kobiety w pracy powinny 
stanąć po stronie drugiej kobiety, 
kiedy dzieje się jej krzywda, jest nie-
doceniana, źle traktowana, molesto-
wana. Dlaczego tak rzadko kobiety 
poprą koleżankę, która doświadcza 
przemocy w jakiejkolwiek formie, 
nawet słownej? Zazwyczaj udają, że 
tego nie widzą, zamiast odważnie 
stanąć po jej stronie. Pamiętajmy, że 
w grupie jesteśmy silniejsi. Gdyby-
śmy jako grupa powiedziały – nie 
życzymy sobie tego, myślę, że osoba, 
która jest poddawana takiej presji, 
miałaby za sobą siłę, która by spowo-
dowała to, że nie zostałaby zwolnio-
na z pracy. To są gesty najprostsze 
z możliwych. 
W korporacjach, w zakładach pracy 
warto tworzyć stowarzyszenia 
kobiet. Po co? Żeby się spotykać. 
Można się wspólnie dokształcać, 
można wspólnie przyjść na szko-
lenie wewnętrzne, chociażby na 
temat tego, jak niedrogo wykonać 
dekoracje świąteczne, albo po to, by 
podyskutować, jak jest w naszym 
przedsiębiorstwie, jak są trakto-
wane kobiety? Dlaczego warto? Bo 
to właśnie tworzy sieć solidarnych 
kobiet, które się znają i wzajemnie 
wspierają. 
Mamy taką grupę kobiet w TVN-ie. 
Spotykamy się przede wszystkim 

w celach szkoleniowych. Mam też do 
czynienia z takimi grupami w wielu 
miejscach pracy i uważam, że one ro-
bią bardzo dobrą robotę. Dzięki nim 
kobiety nie są dla siebie anonimowe. 
Możemy też podejmować wspólne 
inicjatywy. Nic tak człowieka nie 
łączy jak czynienie dobra. Taka grupa 
może wybrać sobie dom dziecka, 
dom opieki społecznej, jedną gorzej 
sytuowaną dziewczynę w pracy, któ-
rej można pomóc, tworząc fundusz, 
kupując coś na święta. To jest biznes 
odpowiedzialny społecznie, a można 
go idealnie realizować, kiedy jeste-
śmy w takiej grupie, która się zna. 
Często w ogromnych korporacjach 
mijamy się w windzie, mijamy się 
w barze, w ogóle się nie znamy. Takie 
stowarzyszenia są nierzadko bardzo 
dobrze tolerowane przez praco-
dawców, są sposobem na to, żeby 
tworzyć siostrzaną solidarność. 

Sztuka polega na tym, by umieć 
słuchać innych?

Tak. Słuchać, doceniać i widzieć. 
Naprawdę jest to istotne. Dotyczy 
to nie tylko relacji między kobieta-
mi, lecz także ogólnych stosunków 
w zespole, niezależnie od płci, 
traktowania siebie po przyjacielsku 
w pracy. Nie musimy się przyjaźnić, 
kolegować, latać na piwo, wino i wy-
jadać sobie z dzióbków, ale często 
obok nas w wielkim molochu w stylu 
open space jest mnóstwo bardzo 
fajnych ludzi, których warto poznać. 
Po prostu. A wtedy jest nam na-
prawdę zdecydowanie łatwiej i dużo 
przyjemniej pracować. Nie jesteśmy 
samodzielnie latającymi kosmitami, 
działamy w grupie. 

Cenię panią za to, że nie boi 
się pani wyrażać swoich myśli, 
opinii, choćby były mało popu-
larne lub kontrowersyjne. Czy 
czasem nie pomyśli sobie pani, 
że lepiej coś przemilczeć?

Nie. Po pierwsze, boję się tylko 
jednej rzeczy, czyli choroby moich 
bliskich. Innych rzeczy się nie boję. 
Nikt mi nic nie zrobi. Po drugie, my-
ślę, że spójność ze sobą samym jest 
bardzo ważna. Tchórzostwo uważam 
za coś obrzydliwego. Po trzecie 
myślę, że nawet jeśli się komuś nie 

Szanuję tych, którzy mają 
inne poglądy, inne opinie 
niż ja, ale to nie znaczy, że 
mają mi zamknąć usta. 



www.miesiecznik-benefit.pl 15

WYWIAD / miesięcznik Benefit / 01(70)/2018

podobają moje opinie, ma do tego 
pełne prawo. Na szczęście szanuję 
tych, którzy mają inne poglądy, inne 
opinie niż ja, ale to nie znaczy, że 
mają mi zamknąć usta. Dopóki będę 
mogła, będę te opinie wyrażała. Są 
one też przyczynkiem do dyskusji 
społecznej. Jako obywatel tego kraju 
mam prawo brać w niej udział, a że 
mam takie narzędzia i możliwości 
jak felieton, wypowiedź do gazety, 
wypowiedź w telewizji, to z tego 
prawa korzystam. Póki mogę i mam 
tę wolność. I póki ludzie słuchają 
i dyskutują. 
Myślę, że trzeba mówić głośno i od-
ważnie. Także w pracy. Nienawidzę 
plotkowania, którym można narobić 
bardzo dużo złych rzeczy. Jeśli coś 
mamy do powiedzenia, to trzeba 
stanąć i powiedzieć głośno. I tak 
właśnie robię, chociażby na firmo-
wych zebraniach głośno wyrażam 
swoje zdanie, choćby było odmienne. 
Dlaczego o tym mówię w kontekście 
zawodowym? Bo czasami coś nas 
uwiera w pracy i mówimy o tym 
między sobą w toalecie, na obiedzie, 
ale nigdy nie powiemy tego głośno, 
i to narasta, to jest jak wrzód na d…., 
który boli, kiedy się na nim siedzi, 
a kiedy pęknie, to z tego jest wielki 
smród. Szacunek zdobywa się też 
tym, że człowiek odważnie potrafi 
powiedzieć to, co myśli. 

We wrześniu ukazała się pani 
książka pt. „Jak być przyzwo-
itym człowiekiem?”. Co dla pani 
oznacza stwierdzenie – być 
przyzwoitym człowiekiem?

Według mnie ‒ odnosić się z szacun-
kiem do drugiego człowieka. Zacho-
wywać się wobec niego przyzwoicie, 
właśnie nie czyniąc mu krzywdy. Nie 
da się zawsze w życiu tego robić, ale 
trzeba się bardzo starać. I te wypo-
wiedzi, które zebrałam w książce, 
świadczą o tym, że ludzie właśnie 
tak tę przyzwoitość traktują. Jako 
trzymanie się własnych zasad, ale 
też szacunek dla drugiego człowieka, 
który uważam za najważniejszy. Jeśli 
go nie ma, nie będzie mowy o żadnej 
przyzwoitości. Możemy dziś zaob-
serwować, jak się ludzie zachowują, 
i ocenić, czy zachowują się przyzwo-
icie. I zdajemy sobie czasami sprawę, 

jak mówił profesor Władysław Barto-
szewski, że warto być przyzwoitym, 
choć nie zawsze się to opłaca, ale 
za to możemy popatrzeć spokojnie 
w lustro i nie czuć obrzydzenia na 
własny widok. Myślę, że to spojrze-
nie w lustro w Wigilię każdego roku 
jest niezwykle ważne. Szacunek do 
samego siebie jest istotną częścią 
także tej przyzwoitości. 

Rozpoczynamy nowy rok. Jakie 
ma pani plany zawodowe na 
najbliższe miesiące?

Moje pismo „Well”, które miało być 
jednorazowym wypadkiem, okazało 
się sukcesem i będzie miesięczni-
kiem. W związku z tym czeka mnie 
dużo więcej pracy. Co do programów, 
mam „Dzień dobry TVN” i zaczyna-
my emisję nowego programu ‒ „Seks 
w kinie”. Program jest opowieścią 
o istotnej części kina, czyli o miłości 
i seksie. Ważnym elementem tego 
projektu będą rozmowy z seksuolo-
giem Andrzejem Depko, ilustrowane 
bogatym materiałem filmowym. 
Myślę, że jest to ciekawe, oryginalne 
i inne niż tradycyjne podejście do 
sztuki filmowej. Te projekty mnie 
bardzo pochłaniają, ale nie tylko. 
Obecnie intensywnie przygotowuję 
się do pracy dziennikarskiej w in-
ternecie. To jest przyszłość telewizji 
i chciałabym zaznaczyć swoją obec-
ność w tym medium, zostawić w nim 
swój ślad. Czy to będzie samodzielny 
portal, czy kanał autorski na YouTu-
be, jeszcze tego nie wiem. Szukam 
pomysłu na siebie. Bardzo bym 

chciała spenetrować świat zapowia-
dający telewizję przyszłości, która się 
przeniesie do telefonów, smartfo-
nów, komputerów, i marzy mi się, by 
być tam wcześniej niż inni. Takie są 
moje plany dziennikarskie. 
Co do planów książkowych, wymy-
śliłam sobie książkę o przyjęciach, 
które często urządzam w domu, bo 
bardzo lubię spotkania towarzyskie. 
Chciałabym przygotować taką książ-
kę z przyjęciami dla tych, którzy 
tak jak ja lubią życie towarzyskie. 
To są pomysły na uczty kulinarne, 
pomysły na ich scenerię, czyli jak to 
zrobić, by uciec od sztampy siedzenia 
i żarcia przy stole. O tym, że ogród 
może być naszym salonem w lecie 
i możemy tam zrobić wspaniałe 
rzeczy: leżeć na trawie i pić wino, 
i że warto z takiego życia korzystać. 
A ponieważ nasz obecny świat wy-
gląda z reguły tak, że kiedy siedzimy 
przy stole, wszyscy mają pod ręką 
telefony, to chciałabym, żebyśmy 
wrócili do takiego świata, w którym 
się siedzi przy stole, rozmawia się, 
trochę się je, chętnie się coś pije, ale 
tak naprawdę rozmowa z ludźmi jest 
najistotniejszą częścią spotkania. 
Muszę jeszcze tę książkę zaprojekto-
wać, przygotować do niej fotografie 
i wydać ‒ to jest kolejne wyzwanie. 
Chodzi mi po głowie jeszcze jedna 
książka, więc planów mam dużo, 
byleby mi starczyło sił. 

Wypada mi życzyć, żeby się 
spełniło.

A ja nie dziękuję. Żeby się udało!

Jeśli nagle 
okazuje się,  
że jeden z gości 
nie dotrze do 
studia, wszystko 
nam się poprze-
suwało i mamy 
czas dla siebie, to 
my z Marcinem  
Prokopem potra-
fimy z tego zrobić 
mikroshow.
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Wynik ten nie jest zaskoczeniem, już w  poprzednich la-
tach w Polsce oscylował w zakresie kilkunastu procent. To 
co warte podkreślenia, to twarde wyliczenia ‒ najbardziej 
zaangażowani pracownicy są średnio o  17 proc. bardziej 
produktywni i  21 proc. bardziej dochodowi od tych naj-
bardziej niezaangażowanych. W obliczu tych danych trud-
no nie brać na poważnie miękkich aspektów zarządzania. 
To mocny argument za świadomym budowaniem postaw 
i dbaniem o morale zespołu. Jak jednak to robić? Jak w ob-
liczu wyzwań związanych z rynkiem pracownika sprawić, 
żeby nie tylko zatrudnić potrzebnych ludzi, lecz także stwo-
rzyć im warunki do aktywnego zaangażowania się w pracę? 
Niezmiennie będę trzymał się idei rozumnego przywódz-
twa ‒ kluczem jest świadoma kadra menedżerska, która 
rozumie potrzeby pracowników i potrafi je mądrze reali-
zować oraz łączyć z  nadrzędnymi celami biznesowymi. 
A jakie są te potrzeby? Ich zakres jest wręcz nieograniczo-
ny ‒ uważny menedżer musi mieć czas oraz umiejętności 
niezbędne do wnikliwej analizy oczekiwań współpracow-
ników. Im dłużej się znają, tym łatwiej wyciągać wnioski, 
nawet z prostych obserwacji nawyków i zachowań. Zwykle 
największym wyzwaniem jest młode pokolenie ‒ różnice 
w percepcji i priorytetach wyborów dają się we znaki nawet 
doświadczonym menedżerom. Co ważne, młodzi pracow-
nicy szybko wpływają na zastaną kulturę organizacyjną, za-
tem umiejętność właściwego zadbania o ich komfort staje 
się naprawdę ważna. Jak o nich zadbać?
Ciekawą podpowiedź znajdziemy w  innym raporcie Gal-
lupa How Millennials Want to Work and Live, w którym 
wymieniono sześć najważniejszych zmian w podejściu do 

Czego chcą  
milenialsi?

Według opublikowanego ostatnio raportu Gallupa State of the Global 
Workplace w  Europie Wschodniej średnio tylko 15 proc. pracowników 
jest zaangażowanych w swoją pracę. Dla porównania, w najbardziej efek-
tywnie zarządzanych organizacjach poziom ten osiąga nawet 70 proc. 
zatrudnionych, co pokazuje, jak wielkie szanse stoją przed europejskimi 
menedżerami. 

pracy młodego pokolenia. Wnioski sporządzono na pod-
stawie analizy danych z  rynku amerykańskiego, jednak 
pewne prawidłowości łatwo przenieść na grunt polskiego 
rynku pracy. Oto one:
Obok wynagrodzenia ważne jest poczucie sensu i celu ‒ coraz 
częściej spotykam młodych ludzi, którzy wybierają miejsce 
pracy, uwzględniając osobiste przekonania. Chcą brać udział 
w czymś ważnym i znaczącym, wykraczającym poza zwykłe 
cele biznesowe. Tego typu warunki powinny być uwzględnio-
ne nie tylko w formalnych dokumentach, takich jak misja czy 
wizja, lecz także być naturalną częścią codziennych działań 
menedżera ‒ w jego aktywnościach i komunikacji.
Obok satysfakcji z pracy ważna jest możliwość rozwoju ‒ 
tradycyjnie rozumiane docenianie wyników czy tworzenie 
przyjaznej przestrzeni do pracy nie wystarczą. Najbardziej 
ambitni szukają szans na rozwój i  doskonalenie. Przed-
stawiciele tego pokolenia oczekują szans na podnoszenie 
kwalifikacji, które pozwolą im realizować własną karierę. 
Trzeba pamiętać, że są przy tym również najmniej lojalni 
i słabo przywiązani do pracodawcy…
Szef powinien być przede wszystkim coachem ‒ w  rozu-
mieniu Y i Z, rolą szefa jest przede wszystkim wspieranie 
w rozwoju. To wyobrażenie jest prawdopodobnie skutkiem 
od lat lansowanej, wyidealizowanej wizji przywództwa, 
w której często pomija się twarde biznesowe realia. Chcąc 
budować zaangażowanie młodych, konieczne będzie więk-
sze eksponowanie i eksploatowanie roli coacha, a dopiero 
w dalszej kolejności funkcji nakazowo-kontrolnych. 
Oczekują ciągłej komunikacji ‒ zamiast kwartalnej/pół-
rocznej/rocznej rozmowy są nastawieni na ciągłe komuni-

Młodzi pra-
cownicy szybko 
wpływają na 
zastaną kulturę 
organizacyjną, 
zatem umiejęt-
ność właściwego 
zadbania o ich 
komfort staje 
się naprawdę 
ważna.
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kowanie, również przy użyciu mediów społecznościowych 
i mobilnych komunikatorów. Menedżerowie powinni uczyć 
się zatem nowych technologii i nabywać biegłości w wyko-
rzystywaniu alternatywnych kanałów komunikacji. 
Chcą doskonalenia i rozwoju opartego na ich mocnych stro-
nach ‒ generalizując, młode pokolenie akceptuje swoje słabe 
strony i nie chce ich zmieniać. Ujawnia się więc oczekiwanie, 
aby to organizacja dopasowała się do ich mocnych zasobów 
i tylko na nie zwracała uwagę. W obliczu wyzwań na rynku 
pracy coraz częściej będziemy musieli przymykać oczy nawet 
na istotne deficyty milenialsów, czerpiąc korzyści z wykorzy-
stania ich mocnych stron. Wśród polskich menedżerów słyszę 
o tym coraz częściej: Muszę godzić się na jej/jego fanaberie, bo 
nie znajdę nigdzie drugiego takiego specjalisty… Tu pewnie 
niebawem ujawni się siła bądź słabość menedżerskich charak-
terów: Jak wiele będę w stanie zaakceptować?
Praca to nie „tylko praca” ‒ to istotna część ich życia. Mło-
de pokolenie nauczyło się już, że jeśli w pracy ma spędzić 

połowę swojego życia, to chce, żeby była to dobrze przeżyta 
połowa. Oczekują szans na wykorzystywanie swoich moc-
nych stron, realne wnoszenie wartości i bycie docenionym. 
Przedstawiona przez Instytut Gallupa lista typowych ocze-
kiwań młodego pokolenia może wydawać się niektórym 
kompletną utopią. Z  całą pewnością zachowania te będą 
sporym wyzwaniem dla wielu doświadczonych menedże-
rów i próbą ich zdolności dopasowywania się do nowych 
realiów. Prawdopodobnie też spotykani przez nas mile-
nialsi w różnym stopniu przejawiać będą wybrane oczeki-
wania, a  stopień ich natężenia będzie zróżnicowany. Me-
nedżerowie muszą jednak zadać sobie pytanie, jak bardzo 
mogą się zmienić, aby podołać tym pokoleniowym wy-
zwaniom? O tym, czy warto, każdy zdecyduje sam. W tym 
miejscu przychodzi mi na myśl pewna anegdota: 
Dyrektor finansowy pyta prezesa: A co będzie, jeśli zainwe-
stujemy w rozwój tych młodych i oni od nas odejdą?
Prezes: A co będzie, jeśli nie zainwestujemy i u nas zostaną?
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Marzenia same 
się nie spełniają

To możliwość 
spełniania 
marzeń sprawia, 
że życie jest tak 
fascynujące.
Paulo Coelho

Samo założenie, że coś ma nam się udać lub nie, sprawia, 
że oddajemy odpowiedzialność za swoje życie jakimś oko-
licznościom zewnętrznym, na które możemy zwalić winę, 
gdy przy pierwszym niepowodzeniu poddamy się lub zre-
zygnujemy z  dalszych działań. Marzenia się nie spełniają 
same. Marzenie się spełnia: zaplanowaną, cierpliwą i kon-
sekwentną pracą. Sama intencja nie wystarczy. Zweryfikuj-
my więc na starcie samo założenie i powiedzmy sobie: Tym 
razem zrobię to planowo i do końca, i odniosę sukces! Takie 
nastawienie wskazuje jednoznacznie, na kim spoczywa od-
powiedzialność za realizację zakładanych celów.

PLANOWANIE
Czym jest owo „to”? Ludzie często mylą cel z  efektami. 
Bywa, że efekt może być tożsamy z celem, ale brak jasno 
sprecyzowanych efektów sprawia, że ludzie realizują swoje 
marzenia i są często rozczarowani: Jak to? To jest to? A mia-
ło być inaczej…
Warto więc odpowiedzieć sobie na pytanie, co będziesz 
widzieć, słyszeć i  czuć, gdy osiągniesz swój cel? Po czym 
poznasz, że odniosłeś sukces?
Zdarza się, że cel jest błędnie sformułowany, np.  
Zrzucę 15kg! zamiast: Osiągnę moją idealną wagę X, lub za 
mało konkretnie: Awansuję zamiast: Zostanę kierownikiem 
działu sprzedaży w firmie Y.
Nie są osadzone w czasie, dlatego odkładamy je na „wiecz-
ne nigdy”. Zostanę kierownikiem sprzedaży w firmie Y pod 

koniec grudnia 2018 r. – jest jasną instrukcją, do czego dą-
żymy i w jakim czasie mamy tam dojść.
Dobrze byłoby, gdyby nasze cele były realistyczne. Jeśli 
chcemy być lżejsi o 15 kg w ciągu dwóch miesięcy, w trak-
cie których są święta Bożego Narodzenia i sylwester, to jeśli 
nie wyjedziemy na detoks do ciepłych krajów, nasza fru-
stracja może sięgnąć zenitu, gdy zamiast spadku odczyta-
my po miesiącu na wadze plus 3 kg…
Wreszcie należy sobie odpowiedzieć na pytanie, jak i kiedy 
kontroluję realizację celu. Niby brzmi banalnie. Ale jeśli za 
cel obierzemy sobie zadanie: W tym roku zmienię swojego 
faceta – i  bynajmniej nie chodzi tu o  zmianę na nowszy 
model, ale o to, by pod naszym czarodziejskim wpływem 
ten obecny stał się inny – to, niestety, to marzenie jest poza 
naszą kontrolą i wpływem.
Cel powinien być pozytywnie sformułowany, precyzyjny 
i prosty, powinien zawierać konkrety i być realistyczny oraz 
jasno osadzony w  czasie, poddany kontroli, możliwy do 
specyfikacji zmysłowej i  ekologiczny, tj. powinien dobrze 
służyć i wspierać relacje.

PRZESZKODY
Proponowane przeze mnie powyżej planowanie brzmi 
pewnie znajomo dla tych, którzy znają metodę S.M.A.R.T. 
Pewnego razu, prowadząc warsztaty, zapytałam 100 osób 
z biznesu siedzących na sali, komu znana jest ta koncepcja. 
Prawie wszyscy podnieśli do góry rękę. Gdy padło kolejne 

Nowy Rok to tradycyjnie czas, kiedy większość z nas podejmuje tzw. no-
woroczne postanowienia. Dotyczą one zwykle mniejszych lub większych 
zmian życiowych i zawodowych, często realizacji marzeń właśnie: W tym 
roku, tym razem to się uda! – powtarzamy, ba, nawet zapisujemy swoje 
obietnice. A po kilku miesiącach zaledwie kilka procent ludzi dotrzymuje 
danego sobie słowa i z sukcesem realizuje grudniowo-styczniowe plany. 
Dlaczego tak się dzieje?
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pytanie: A kto chociaż raz zastosował tę metodę w praktyce, 
wyznaczając w ten sposób cele biznesowe lub osobiste?, w gó-
rze pojawiły się nieśmiało dwie ręce. 
Gdy zaczynamy analizować drogę do realizacji marzeń 
i krok po kroku wypisujemy środki, zasoby i działania oraz 
terminy poszczególnych etapów, tworząc diagram Ishika-
wy, okazuje się często, że aby zrealizować nasz główny cel, 
musimy po drodze zmierzyć się z  kilkoma innymi, które 
warunkują nasze główne marzenie. Albo okazuje się, że cel, 
o  którym myślimy tygodniami i  miesiącami, w  ogóle nie 
jest naszym celem na dzisiaj, że marzymy zupełnie o czymś 
innym, co nie tylko zmienia kierunek naszych działań, ale 
często nawet kierunek życia. Można to przyrównać do zja-
wiska precesji – gdy nagle pod wpływem sił zewnętrznych 
kierunek ruchu osi wirującego ciała planetarnego staje się 
inny niż kierunek jego osi obrotu.
Dobrze jest przy planowaniu celu przewidzieć to, kto lub co 
może stanowić przeszkodę do jego realizacji: znajomi, ro-
dzina, poczucie winy lub strach, brak pewności siebie, czy 
może konflikt wartości, który odbiera radość z tego, co ro-
bimy. Może trzeba będzie popracować nad zbudowaniem 
spójnej hierarchii wartości, zanim zrobimy pierwszy lub 
kolejny krok na naszej wytyczonej drodze do spełnienia. 
Często barierą mogą być stare nawyki lub ograniczające 
przyzwyczajenia bądź przekonania. Nawyków nie można 
się pozbyć, ale nie muszą być one naszym przeznaczeniem. 
O tym, jak je zmieniać, by nie być ofiarą swojej biografii, 
a zostać bohaterem swojego życia, już w kolejnym odcinku 
Holistycznej Akademii Pracownika.

WYTRWAŁOŚĆ I KONSEKWENCJA
Cele średnio- i długoterminowe mają odroczoną gratyfikację. 
Dlatego ważne jest, by podgrzewać naszą wewnętrzną mo-
tywację, jak najczęściej wizualizując oczekiwane efekty. Gdy 
zmęczenie daje o sobie znać, a oczekiwane wyniki są jeszcze 
daleko, należy świadomie świętować i nagradzać się za małe 
sukcesy, cieszyć się z każdego kolejnego kroku na drodze do 
zwycięstwa. A porażki traktować jak lekcje, a nie powód do 
zaniechania celu i wytłumaczenia, że znowu się nie udało. 
Tak więc sposób na spełnianie marzeń to: odważne po-
dejmowanie decyzji, umiejętności, konsekwencja i  odpo-
wiednie myślenie, które pomoże wytrwać w długotrwałym 
i konsekwentnym działaniu.

1.  Odzyskam zgrabną sylwetkę

2. Zmienię pracę na ciekawszą i lepiej płatną

3. Zakocham się :)

4. Przestanę palić

5. Pojadę w podróż mojego życia

6. Będę cieszyć się życiem
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PRACOWNIKÓW MOŻEMY PODZIELIĆ NA PIĘĆ 
TYPÓW1:
TYP 0 (Zero): To osoba, która zawsze ma złe intencje. 
Chce zniszczyć ludzi i doprowadzić firmę do upadku. Po-
wodów takiego zachowania można doszukiwać się z  róż-
nych stron. Czasem jest to kwestia wychowania, czasem 
egocentryzmu, a czasem też manipulacji, która ma być dla 
niego źródłem władzy i pieniędzy.
TYP D: To osoba, która może nie ma złych intencji, ale za 
to zawsze chce iść na łatwiznę. Często w  ten typ wpisują 
się osoby, które zawsze dostawały to, czego chciały. Nie wi-
dzą sensu w podejmowaniu wysiłku. Ich podejście można 
streścić w jednym zdaniu: „Jeśli nie ta praca, to inna”. Naj-
ważniejszy dla nich jest spokój ducha i często, niestety, zbyt 
duży dystans.
TYP C: To osoba pracowita i lojalna. Jeśli tylko istnieje taka 
potrzeba, potrafi poświęcić firmie cały swój czas. Ma tylko 
jedną wadę: nie umie wykazywać się inicjatywą. To nie jest 
osoba, która będzie wyprzedzać powierzane jej polecenia 
czy próbować wdrażać jakieś innowacyjne rozwiązania. 
Typ ten może przechodzić zarówno w typ D czy Zero, ale 
może też stać się pracownikiem typu B czy A. Wszystko 
zależy od jego osobowości, doświadczeń, ale też – co naj-
ważniejsze – od tego, jak się go pokieruje.
TYP B: Pracownik z dobrą intencją. Pracowity, dojrzały, o sze-
rokich horyzontach. Bierze odpowiedzialność, wykazuje ini-
cjatywę, nie szuka wymówek, ale zdarza się, że popełnia błędy. 
Wolno się uczy. Nie jest jeszcze gotowy na bycie liderem pro-
jektu, na własny zespół, ale wystarczy wesprzeć go pod kątem 
wiedzy i mentalności, a wzniesie się wysoko. 
TYP A: Samodzielny i kreatywny. Z inicjatywą tworzy roz-
wiązania, wyprzedza potrzeby szefa, sam projektuje. Myśli 

Pracownicy  
w pięciu typach

Efektywny, pomysłowy, staranny – każdy szef czy menedżer chciałby mieć 
takiego pracownika, ale czy łatwo go znaleźć? A może wcale nie trzeba 
szukać? Może wystarczy, by cech tych nauczyć zespół, który już istnieje. 
Zmienić ich sposób myślenia, odblokować obawy i zahamowania. 

jednocześnie startupowo i dojrzale. Szuka pomysłów. Chce 
zmieniać firmę, a nawet świat. Ceni work-life balance. Pra-
gnie rozwijać się osobiście, biznesowo, zdrowotnie, życio-
wo i duchowo ‒ po prostu we wszystkich obszarach.
WAŻNE: Mówi się, że pokolenie Y i Z, czyli ludzie do 30. 
roku życia, składa się wyłącznie z  typu A. To nieprawda. 
Wśród nich znajdą się osoby reprezentujące każdy z wy-
mienionych typów i powszechny dostęp do wiedzy czy no-
woczesny styl życia nie zawsze mają na to wpływ.

CO ROBIĆ Z KAŻDYM TYPEM?
Jak sprawić, by każdy z nich stał się typem A? Czy w ogóle 
jest na to szansa? Odpowiedź nie zawsze jest jednoznaczna…
Z TYPEM 0 (Zero): Niekiedy taki „przypadek” może być 
na tyle „niereformowalny”, że nie pozostaje nic innego, jak 
zwolnić takiego pracownika. Można ewentualnie dać mu 
tę jedną i naprawdę ostatnią szansę na poprawę. Decyzja 
zależy od ciebie i od twojego indywidualnego rozeznania 
sytuacji.
Z TYPEM D: Jeśli pracownik ten posiada rozległą wiedzę 
bądź jakiś inny potencjał, należy zacząć wychowywać go 
jak dziecko. Uczyć całkiem nowych wartości. Jeśli nie sta-
niesz się po części jego „rodzicem”, mentorem i nauczycie-
lem, będziesz miał z nim ciągłe problemy. Pamiętaj jedynie, 
by w przypadku gdy ktoś taki zacznie cię szantażować czy 
tobą manipulować, pożegnaj się z nim. Nie pozwól, by inni 
przejęli od niego taką postawę.
Z  TYPEM C: Zlecaj mu projekty dopasowane do jego 
możliwości. Ucz, wspieraj, wysyłaj na szkolenia, zachęcaj 
do własnej pracy. Ale nie oczekuj od niego inicjatywy. Brak 
mu do tego wystarczającej wiedzy oraz predyspozycji biz-
nesowych. Ten pracownik ma też wiele obaw i niskie po-

Mówi się, że pokolenie  
Y i Z, czyli ludzie do 30. roku 
życia, składa się wyłącznie 
z typu A. To nieprawda. 
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czucie wartości. Zbuduje je dzięki odniesionym sukcesom, 
zdobytej wiedzy, docenieniu i  wierze w  jego możliwości. 
To długi proces, w którego trakcie spotkasz się z wieloma 
wymówkami, spadkiem motywacji i narzekaniem. To nie 
powinno cię zniechęcić.
Z  TYPEM B: Bądź dla niego doradcą, coachem, mento-
rem. Dawaj mu dużo przestrzeni. Więcej pytaj, niż zlecaj. 
Niech to, co mu przekazujesz, będzie nauką, a nie rozka-
zem. Stawiaj mu cele albo wypracowuj je wspólnie. Licz się 
z  jego zdaniem, a  być może kiedyś stanie się najlepszym 
pracownikiem w firmie.
Z  TYPEM A: To biznesowy partner. Dawaj mu prze-
strzeń i wspieraj w tym, czego będzie potrzebował. Bądź-
cie biznesowymi kumplami, a zajdziecie bardzo daleko. 
To człowiek, który nie ma oporów ani obaw. Nawet jeśli 
jednak się pojawią, sam szybko je rozwiązuje albo przy-
chodzi do ciebie i stara się je wspólnie przedyskutować.
W  firmach najczęściej spotkasz się z  pracownikami  
TYPU C. Ludźmi uczciwymi i  inteligentnymi, jednak 

z wieloma brakami w wiedzy, z obawami i niedojrzałością 
biznesową. Grupa ta liczy nawet do 90 proc., więc oczywi-
ste jest, że trzeba zrozumieć ich sposób myślenia, a także 
wiedzieć, jak należy z nimi postępować. 
Oto 14 źródeł OWO (Obaw, Wątpliwości, Obiekcji) pra-
cownika o TYPIE C i kilka wskazówek według CVP.
Pracowniku! Nawet jeśli nie aspirujesz na stanowisko dy-
rektora czy prezesa, z pewnością chciałbyś osiągnąć finan-
sowy sukces, a jednocześnie zapewnić sobie spokój na lata. 
Do tego potrzebny jest ci odpowiedni rozwój, praca nad 
sobą, a  także uwolnienie od wszystkich wymienionych 
w tabeli OWO. Miej świadomość, że jeśli tego nie zrobisz, 
możesz doprowadzić szefa i firmę do grobu, a siebie – do 
utraty pracy.
Szefie! Naucz się zarządzać zmianą w wersji 3.0, aby radzić 
sobie ze wszystkimi powyższymi OWO.

Przypis:
1 Opracowanie: Change Valiue Process.

OWO CO ROBIĆ?

Nie rozumie, czym jest  
odpowiedzialność.

Ma wrażenie, że będzie  
musiał kogoś grać lub coś udawać.

Uważa, że im wyżej, tym  
więcej pracy, a mniej życia  
prywatnego. Nie chce zatracić  
się w biznesowym świecie.  
Ceni rodzinę i życie prywatne.

Boi się oceny innych.

Samodzielna praca oznacza  
dla niego błędy, za które  
będzie karany.

Większość ludzi nie rozumie, co to znaczy brać odpowiedzialność. Musisz ich tego nauczyć. Wyja-
śnić na konkretnych przykładach mówiących o tym, kto i w jaki sposób bierze odpowiedzialność. 
Pracownicy często mylą je z braniem całej winy za przeszłe i przyszłe błędy na siebie, nawet jeśli 
nie zrobili nic złego. Wyjaśnij, że branie odpowiedzialności oznacza przede wszystkim szukanie 
rozwiązań i  podejmowanie wysiłku. To pilnowanie projektu, koordynowanie działań innych 
i odpowiedzialność za błędy niepolegająca na zwalnianiu ludzi, którzy go popełnili, ale na wspól-
nym omawianiu scenariusza rozwiązania.

Pracownik uważa, że rozwojowe i  przedsiębiorcze podejście do biznesu to cwaniactwo, polityka 
i jak to nazywamy w CVP, KorpoGry. Niestety, faktycznie wiele firm działa w ten sposób, dlatego 
nie można się dziwić, że pracownik nie chce wykazywać cech menedżerskich, kreatywności, unika 
ambitnych wyzwań. Woli siedzieć cicho, niż być wciąganym w KorpoGry. Ważne jest, byś pokazał, 
że w twojej firmie jest inaczej, że  kreatywne rozwijanie firmy jest celem samym w sobie, który ma 
prowadzić do realizacji twoich celów i marzeń, a nie do jakichkolwiek gier.

Ma rację, lecz musi mieć też świadomość, że jeśli ktoś będący na wysokim stanowisku ceni sobie 
życie prywatne, bez problemu potrafi znaleźć na nie czas. Może wręcz mieć go więcej, niż kiedy 
zajmował niższe stanowisko.

Pokaż, że żadnych kar nie doświadczy. Przeciwnie – będzie chwalony i nagradzany, jeśli tylko będzie 
się starać i szukać rozwiązań.

Musi nauczyć się bycia odpornym na opinie innych. Pomoże mu w tym pewność siebie, poczu-
cie wartości i odwaga. Bez niej osoba bardzo szybko doznaje wypalenia, a nawet depresji. Dlatego 
zacznij doceniać swojego pracownika. Nie chwalić, ale szczerze doceniać. Dawać systematycznie 
coraz większe projekty, które pozwolą mu przyzwyczaić się do odpowiedzialności. Możesz zrobić 
to samemu, a możesz też wynająć pracownikowi doradcę, coacha lub zakupić dla niego szkolenie 
otwarte czy na żywo.

Oto kilka  źródeł OWO (Obaw, Wątpliwości, Obiekcji) pracownika o TYPIE C i kilka wskazówek według CVP.
Fragment tabeli pochodzi ze skryptu warsztatu.
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W kole  
konfliktu

Konflikty w firmie to codzienność. Czy wiesz, w  jaki sposób je diagno-
zować? Dlaczego powstały i jak konstruktywnie je rozwiązywać, zgodnie 
z kołem konfliktu Christophera Moore’a?

Christopher Moore, amerykański guru mediacji, wyróżnił 
pięć typów konfliktu: interesów, danych, relacji, struktu-
ralny oraz wartości, które wspólnie tworzą koło konfliktu. 
Rozpoznając, z jakim typem konfliktu mamy do czynienia, 
znacznie łatwiej jest go rozwiązać.

KONFLIKT INTERESÓW
Pracownik przychodzi do pracodawcy z zapytaniem o moż-
liwość podwyższenia swojego wynagrodzenia. Niedawno 
zakończył z  sukcesem istotny dla firmy projekt. Wszystkie 
założone wcześniej cele zostały przez niego osiągnięte. Do-
datkowo poinformował, iż nie otrzymał żadnej podwyżki 
od ponad trzech lat. Ponadto wzrost wynagrodzenia jest 
pracownikowi potrzebny jak nigdy dotąd ‒ stara się o kre-
dyt na zakup mieszkania. Wyższa pensja zwiększyłaby jego 
zdolność kredytową. I choć ostatni argument niekoniecznie 
może pracodawcę interesować, jest realną i  najważniejszą 
potrzebą pracownika. Pracodawca z  kolei z  jednej strony 
chciałby docenić pracownika i  utrzymać tym samym jego 
motywację do pracy oraz przywiązanie do firmy, z drugiej 
zaś jest ograniczony budżetem, jaki został przeznaczony na 
wynagrodzenia w  jego dziale. Pomiędzy szefem a pracow-
nikiem jest konflikt interesów. Dotyczy on bowiem rzeczy-
wistych potrzeb obu stron. Ten rodzaj konfliktu wywołuje 
rywalizacja o  rzeczywiste interesy, potrzeby proceduralne 
i psychologiczne. Jest to optymalny rodzaj konfliktu, który 
pozwala na prowadzenie skutecznych rozmów, których wy-
nikiem może być rozwiązanie konfliktu przy zadowoleniu 
obydwu stron. Jak mógłby potoczyć się dalej? Szef chciałby 
dać pracownikowi taką podwyżkę, jakiej ten oczekuje, jed-
nak nie może, bo jest ograniczony określonym budżetem. 
Wiedząc, że pracownikowi zależy na podwyżce, ale jeszcze 
bardziej na uzyskaniu kredytu, podnosi mu pensję jedynie 
niewiele, ale udziela mu wcześniej premii, którą zamierzał 
dać na koniec roku. Pracownik dzięki temu zwiększył po-
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ziom swoich dochodów, który przedstawi w  banku, i  nie 
będzie spodziewał się premii rocznej na zakończenie roku. 
Pracodawca ma poczucie, że pracownik jest zadowolony 
i wdzięczny za takie rozwiązanie, co z pewnością zaowocuje 
wzrostem jego lojalności względem firmy.

KONFLIKT STRUKTURALNY
O  protestach nauczycieli, górników, taksówkarzy i  innych 
grup zawodowych, których wynagrodzenie czy też przywileje 
zawodowe są zależne od rządu, mamy okazję często słyszeć, 
szczególnie niedługo przed wyborami nowej kadencji rządu.
Konflikty między rządem a  związkami zawodowymi to 
zwykle konflikty strukturalne. Czynniki zewnętrzne spra-
wiają, że jedna ze stron lub też obie postrzegają partnerów 
w rozmowach za stronę silniejszą i uprzywilejowaną, nie-
zależnie od stanu faktycznego. Niby rząd decyduje o pod-
wyżkach dla nauczycieli, ale liczna grupa zawodowa może 
znacząco wpłynąć na pozycję rządu w sondażach. Innym 
przykładem konfliktu strukturalnego może być sytuacja 
rodzinna polegająca na negocjacjach rodziców z  nasto-
latkiem, który chce zrobić sobie tatuaż. Jak można inter-
weniować w  konfliktach strukturalnych? Należy przede 
wszystkim zastępować destrukcyjne wzory zachowania. 
Warto precyzować i zmieniać role stron oraz wprowadzić 
uczciwy i akceptowalny przez wszystkie strony sporu pro-
ces podejmowania decyzji. Należy zmienić charakter ne-
gocjacji z pozycyjnych na problemowe. Warto zmodyfiko-
wać sposób wpływu na drugą stronę ‒ zamiast wymuszeń 
zastosować przyzwolenie oraz przyjrzeć się zewnętrznej 
presji na strony i w miarę możliwości przekształcić ją lub 
odciąć od istoty konfliktu.

KONFLIKT WARTOŚCI
W  jednym pomieszczeniu pracuje czworo pracowników. 
Jeden z  nich przynosi do pracy obiady o  intensywnym 

Rozpoznając, 
z jakim typem 
konfliktu mamy 
do czynienia, 
znacznie łatwiej 
jest go rozwiązać.
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zapachu i  spo-
żywa je we 
wspólnym poko-
ju, drugi najlepiej 
skupia się na pra-
cy, gdy w  tle słychać 
jego ulubioną muzy-
kę, trzeci bardzo głośno 
rozmawia przez telefon, 
również w  sprawach prywat-
nych, a  czwarty ma wiecznie nie-
uporządkowane biurko i nie mogąc nic 
znaleźć, dopytuje pozostałych, czy nie widzie-
li dokumentu, który jest mu akurat niezbędny. Mamy tu 
do czynienia z konfliktem wartości, który polega na tym, 
że strony wykazują różnicę na poziomie wartości, zasad, 
religii, światopoglądów. Przedstawione konflikty dotyczą 
po prostu wartości dnia codziennego. Wartości (szczegól-
nie dotyczące religii, światopoglądu) często nie podlegają 
negocjacjom, gdyż są podstawą identyfikacji osobowej. 
Atakowanie czyichś wartości powoduje olbrzymi dyskom-
fort i  silną obronę, co nie sprzyja rozwiązaniu konfliktu 
i współpracy. Szukając rozwiązania sporu, nie należy defi-
niować problemu poprzez wartości oraz pozwolić stronom 
na otwarte zgadzanie się lub sprzeciw. Takie konflikty są 
niezwykle trudne do rozwiązania. Warto poszukiwać celu 
nadrzędnego dla wszystkich stron. We wspomnianym wy-
żej przypadku może być to wspólna efektywna praca.

KONFLIKT DANYCH
Jest to kluczowy dla firmy projekt, który angażuje do współ-
pracy wiele działów. Istotna jest w  tym projekcie współ-
praca działu IT z pozostałymi sektorami. I oto kierownicy 
dwóch działów spierają się, czyj zespół jako pierwszy powi-
nien otrzymać wsparcie IT. Ten zaś ma ograniczone zasoby 
i nie może wykonać pracy na rzecz obydwu działów naraz. 
Jeśli sporne strony odmiennie interpretują plan projektu 
lub posiadają złe dane, w wyniku czego nie wiedzą, który 
dział jako pierwszy powinien mieć wykonaną usługę przez 
dział IT, mamy do czynienia z konfliktem danych. Innym 
przykładem może być konflikt o wypłacenie odprawy po 
rozwiązaniu umowy o pracę, jeśli dotyczy np. odmiennej 
interpretacji przepisów prawnych mówiących o tymże wy-

n a g r o -
d z e n i u . 

T a k i e 
k o n f l i k -

ty często 
opierają się 

na posiadaniu 
złych informacji, 

niedoinformowaniu 
lub odmiennej interpre-

tacji czy różnych punktów 
widzenia. Konflikty te często 

opierają się na przeciwstawnych wyni-
kach badań lub plotkach. Jednym ze sposobów poszu-

kiwania drogi do rozwiązania jest ujednolicenie danych 
i wykluczenie tych niewłaściwych. Czasami strony powin-
ny osiągnąć zgodę w  wyborze, które dane będą dla nich 
istotne, lub zgodę co do procesu zbierania danych. Niekie-
dy niezbędne jest stworzenie wspólnych kryteriów oceny 
danych czy też zasięgnięcie opinii ekspertów.

KONFLIKT RELACJI
Długotrwały i wieloletni konflikt między dyrektorem marke-
tingu a dyrektorem handlowym już nie raz doprowadził do 
utrudnienia pracy wielu innych pracowników firmy. Tak na-
prawdę już nikt nie pamięta, od czego ten konflikt się zaczął. 
Obaj dyrektorzy robią sobie na złość przy każdej możliwej 
okazji i  czują się pokrzywdzeni przez drugą stronę. Mamy 
tutaj do czynienia z przeniesieniem konfliktu z poziomu inte-
resów na poziom osobisty. Konflikt relacji to jeden z najtrud-
niejszych rodzajów konfliktów do rozwiązania. Strony nie 
są w stanie porozumieć się przez niewłaściwą komunikację, 
nastawioną na karanie drugiej strony oraz złośliwe zacho-
wania odwetowe. Skupiają się na stereotypach i  osobistych 
animozjach. Pomagając stronom rozwiązać konflikt relacji, 
należy kontrolować emocje poprzez tworzenie procedur i za-
sad. Należy jednak pamiętać, że strony mają prawo do po-
siadania emocji i mogą dać im upust np. podczas spotkania 
na osobności z mediatorem. Należy popracować ze stronami 
nad oczyszczeniem sposobu postrzegania strony przeciwnej 
i  budowaniem pozytywnego wizerunku, a  także blokować 
powtarzające się złe zachowania i zachęcać do pozytywnego 
podejścia do problemu.

Atakowanie czyichś 
wartości powoduje 
olbrzymi dyskomfort 
i silną obronę, co nie 
sprzyja rozwiązaniu 
konfliktu i współpracy.
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Wielokrotnie każdy z nas na pewno zastanawiał się, dla-
czego w konkretnym przypadku doszło do kłótni i poja-
wiły się silne emocje, skoro każdy z adwersarzy wyrażał 
tylko własny punkt widzenia. Często wiele osób zadaje 
sobie również pytanie, dlaczego po rozmowie z  bliską 
osobą czuje się brak zrozumienia z jej strony i co jest po-
wodem tego, że z jedną osobą można się wspaniale poro-
zumieć, a w przypadku drugiej pojawia się już problem. 
Na te i inne pytania można uzyskać odpowiedź, poznając 
analizę transakcyjną Erica Berne’a.
Eric Berne wyróżnił trzy stany naszego „ja”, którymi posłu-
gujemy się w kontaktach z innymi ludźmi: Rodzic, Dziec-
ko i Dorosły. By zrozumieć relacje i  zachowania podczas 
rozmowy z innymi osobami, a także uniknąć w przyszłości 
konwersacji prowadzących do konfliktu, należy poznać te 
trzy stany „ja”. 

RODZIC
Rodzic to stan „ja” stanowiący zbór norm i zasad wpaja-
nych nam przez rodziców od najmłodszych lat. To regu-
ły, mówiące np. o  tym: jak zachowywać się wśród dzie-
ci w  piaskownicy, jak obchodzić się ze sprzętami AGD 
w kuchni czy też w jaki sposób podawać dłoń przy powi-
taniu. Instrukcje zostały wgrane w nasze umysły na stałe, 
dzięki czemu ułatwiały one funkcjonowanie, a z czasem 
ich działanie stało się automatyczne. Były one wywoły-
wane w  konkretnych momentach (np. przy niesubordy-
nacji), i z czasem Rodzic zaczął podsuwać naszemu „ja” 
schematyczne, tendencyjne rozwiązania, zwalniając przy 
tym wewnętrznego Dorosłego od ciężkiej pracy związa-
nej z analizą sytuacji i podejmowaniem drobnych decy-
zji. Aby rozpoznać podczas rozmowy, że u naszego roz-
mówcy dominuje wewnętrzny Rodzic, należy wsłuchać 
się w  jego słowa, ponieważ najczęściej posługuje się on 
takimi zwrotami, jak: „zawsze” i „nigdy”, a także sugeruje, 
jak być powinno lub czego nie wolno. Jego komunikaty są 
pełne nakazów oraz osądów wartościujących.

Wewnętrzne JA
Komunikacja to sposób porozumiewania się dwóch lub większej liczby 
osób za pomocą wypowiadanych słów oraz z  wykorzystaniem określo-
nych zachowań. Wbrew pozorom nie jest ona procesem tak prostym, jak 
się wydaje. 

DZIECKO
Spontaniczność, nowe doświadczenia, radość, szaleństwo 
– tak można określić wewnętrzne dziecko, które jest zbio-
rem wszystkich emocji, zarówno zdrowych pragnień, jak 
i negatywnych przeżyć wyniesionych z dzieciństwa. Zwroty 
charakterystyczne z pozycji dziecka to m.in.: „nienawidzę”, 
„chcę” oraz „uwielbiam”. To też takie zachowania, jak: dąsy, 
marudzenie i płacz, ale z drugiej strony – ogromna radość, 
śmiech i  podskoki. Spora dawka emocji, które przynosi 
ten stan, może jednak prowadzić do zatracenia się, dlatego 
warto kontrolować wewnętrzne dziecko, pozwalając sobie 
na zabawę i szaleństwo tylko w niektórych sytuacjach.

DOROSŁY
Dorosły jest niczym komputer, który zbiera dane, analizuje 
je i wykonuje odpowiednie działania. Rolą Dorosłego jest 
znalezienie równowagi między regułami Rodzica a potrze-
bami Dziecka. Jego zadanie polega również na sprawdza-
niu tego, co dzieje się wewnątrz, tj. na wykorzystaniu rady 
wewnętrznego Rodzica i wysłuchaniu potrzeb oraz reakcji 
Dziecka. Posiadając dane dotyczące świata wewnętrznego 
oraz zewnętrznego, Dorosły jest w stanie przewidzieć kon-
sekwencje pewnych zachowań i podjąć najlepsze w danym 
momencie decyzje.

POPRAWNA KOMUNIKACJA
Optymalną formą komunikacji jest wychodzenie z  pozy-
cji Dorosłego, który po przeanalizowaniu sytuacji odnosi 
się do faktów, rozsądnie argumentując swoje stanowisko. 
Stanowi to opozycję do zachowań Rodzica, którego twarde 
zasady mogą pogorszyć sytuację, oraz Dziecka reagujące-
go zbyt emocjonalnie i  spontanicznie. Warto jest zatem 
wzmocnić swoje „ja” Dorosłego, bo to właśnie on sprowa-
dza rozmowę na odpowiedni tor. Najprościej rzecz ujmu-
jąc, do niczego dobrego nie doprowadzi sytuacja, kiedy to 
osobie przyjmującej stanowisko Dziecka będą wysyłane 
komunikaty jak do Rodzica. Jednak nie zawsze Dorosły jest 
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odpowiednią rolą, którą należy przyjmować w komunika-
cji. Istotną zasadą analizy transakcyjnej jest komunikacja 
komplementarna. To oznacza, że najlepiej się rozmawia, 
będąc na tej samej pozycji co nasz rozmówca, czyli np. 
Dziecko z Dzieckiem, a Rodzic z Rodzicem. Inną, popraw-
ną konfiguracją jest zapewnienie odbiorcy komunikacji 
z pozycji Rodzica, kiedy ten oczekuje z pozycji Dziecka, że 
otrzyma odpowiednią opiekę i w ten sposób zostaną opa-
nowane jego emocje.
Aby móc właściwie zarządzać swoimi wewnętrznymi sta-
nami, należy w pierwszej kolejności dokładnie obserwować 
siebie i inne osoby. Kolejnym krokiem jest uświadomienie 
sobie i  swojemu rozmówcy stanów „ja” biorących udział 
w  komunikacji. Ważnym elementem jest również ochro-
na wewnętrznego dziecka, by uniknąć zranienia i wdania 
w  niepotrzebne „przekomarzanie się”. Istotne jest oprócz 
tego wysłuchanie głosu zarówno wewnętrznego Rodzica, 
jak i Dziecka. Jednocześnie należy pamiętać o tym, by na 
problemy odpowiadać zawsze z pozycji Dorosłego, ponie-
waż chroni to przed konfliktem. 

Bibliografia:
– Matthew McKay, Martha Davis, Patrick Fanning, „Sztuka 
skutecznego porozumiewania się”, GWP 2007.
– Eric Berne, „W co grają ludzie. Psychologia stosunków mię-
dzyludzkich”, PWN 2011.
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Zjawisko to zostało szczegółowo przeanalizowane przez 
Kurta Lewina w  bestsellerze pod tytułem „Rozbite okna, 
rozbita firma” wydanym w Polsce w 2005 r. Temat, chociaż 
wydaje się mało poważny, zaprezentujemy na przykładzie 
zarządzania aquaparkiem.
Dobór miejsca na zobrazowanie problemu nie jest przy-
padkowy. Po pierwsze, miejsce takie kojarzone jest przez 
klientów z  relaksem, odpoczynkiem i  przyjemnością, po 
drugie, temat zarządzania takimi obiektami nie był do-
tychczas opisany w literaturze. Klient oczekuje wysokiego 
standardu obsługi, co stoi w  sprzeczności z  pewnymi re-
strykcjami, jakie nakłada na niego regulamin. Wymaga on 
pełnego podporządkowania się w zakresie ubioru, zacho-
wania, higieny osobistej oraz stanu własnej trzeźwości, co 
nie jest takie oczywiste dla wszystkich klientów.
Obsługa klienta w aquaparku, spa, ośrodku sportowym czy 
po prostu na basenie nie jest wcale prostą sprawą. I w tych 
miejscach spotkać się możemy z  tzw. „trudnym” klientem. 
Choć według mnie klient nie jest „trudny”. Może być zmę-
czony, sfrustrowany, zdenerwowany, ze zbyt dużymi oczeki-
waniami, ale czy od razu „trudny”? Pojawia się tu kwestia – 
jak „etykietowanie” klienta wpływa na nastawienie do niego 
i finalnie na sposób naszej obsługi? Skutki błędów w obsłu-
dze klienta mogą być katastrofalne dla całej organizacji. 
Jak podaje Heiko van Eckert w książce „Sprzedaż i dystry-
bucja”, o sukcesie firm decyduje nie zysk czy obrót, a wize-
runek, jaki buduje wśród swoich klientów i interesariuszy. 
Rzecz oczywista w innych branżach czy obszarach gospo-
darki to wypracowane i opisane standardy obsługi klienta. 
Ponieważ aquaparki są w Polsce dość nowym „zjawiskiem”, 
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Temat dbałości o wysokie standardy obsługi klienta został już wielokrot-
nie przeanalizowany w  literaturze w  wielu obszarach. Świadomość za-
równo managementu, jak i personelu w tym zakresie jest wysoka. Jednak 
niewiele osób zdaje sobie sprawę, jak ogromny wpływ na zysk i postrze-
ganie firmy ma dbałość o drobne procesy zachodzące w każdej organizacji. 

nie mamy własnych standardów ani obsługi klienta, ani 
szkoleń pozwalających na sprawne wdrożenie pracowni-
ków w wykonywanie swoich obowiązków.
Praca na stanowisku recepcyjnym, w kasie, w szatni, jako 
ratownik niesie za sobą liczne wyzwania. Na tych stano-
wiskach pracujemy w  usługach. Naszą rolą jest szybkie, 
sprawne i  uprzejme obsłużenie klienta, z  zachowaniem 
zasad bezpieczeństwa i z poszanowaniem obowiązujących 
regulaminów. Tym samym krzyżuje się tu kilka obszarów 
– niezbędne czynności do wykonania, sposób ich wyko-
nania, obowiązujące w obiekcie zasady i co najtrudniejsze, 
ludzkie emocje, czasami wyostrzone przez nietrzeźwość.
Pomocne mogą się tu okazać przemyślane szkolenia po-
łączone ze wzmacnianiem transferu wiedzy przez kie-
rowników podczas szkoleń stanowiskowych. Nasze do-
świadczenia w  tym obszarze jednoznacznie pokazują, że 
jakiekolwiek rutynowe podejście do tematu szkolenia pra-
cowników skazane jest na porażkę. Tylko staranne bada-
nie potrzeb szkoleniowych w obszarze trójki szkoleniowej 
(uczestnik, przełożony, szkoleniowiec) pozwala na zebra-
nie informacji pozwalających na dopasowanie szkolenia do 
potrzeb organizacji i uczestników. 
Od czego powinniśmy zacząć porządkowanie naszej wie-
dzy i zdobywanie nowej? Od odpowiedzi na kilka kluczo-
wych pytań:
Jaki jest cel mojej pracy? 
Jaki jest zakres moich obowiązków? 
Po co i dlaczego ludzie przychodzą na basen?
Jaki jest mój klient? 
Jakie trudności najczęściej napotykam w swojej pracy?
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Co mogłoby ułatwić mi wykonywanie pracy?
Jak powinienem reagować na obiekcje i krytykę ze strony 
klientów?
Co jest jej najczęstszą przyczyną? 
Na co mam wpływ, a na co wpływu nie mam?
Rzetelna analiza przyniesie nam pełne i rzeczowe odpowie-
dzi na pytania. Te zaś dostarczą wiedzy i wyznaczą drogę 
postępowania na dziś i  na przyszłość. Pozwoli to też na 
opracowanie standardowych procedur zachowania, zdań 
„wytrychów”, a przede wszystkim uświadomi potencjalne 
sytuacje konfliktowe i trudne. 
Poziom obsługi to nie tylko uśmiech i pozytywne nastawie-
nie do klienta, lecz także świadomość, że to właśnie do nas, 
jako obsługi, należy zapewnienie mu bezpieczeństwa zarów-
no w zakresie korzystania z  infrastruktury, jak i względem 
innych korzystających. Kontrowersyjne i  niezwykle nie-
zręczne sytuacje, jak wpuszczenie na basen osoby niezacho-
wującej zasad higieny osobistej, z objawami tzw. „kaca”, czy 
też zwyczajne zwrócenie uwagi rodzicom niezajmującym się 
własnymi dziećmi to dość trudne sytuacje, z którymi jednak 
osoby pracujące w obsłudze klienta muszą sobie poradzić. 
Bez szkoleń i  modelowania zachowań pracowników przez 
kierownictwo, połączonego z  pracą coachingową nad po-
stawą, wzbudzenie autentycznych zmian w  pracownikach 
będzie niemożliwe. Dodatkowo poziom trudności podnosi 
zjawisko rotacji pracowników często wywołane rekrutacją 
pracowników z pominięciem procesu selekcji. Dlatego waż-
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ne, aby oprócz szkoleń dla personelu mieć pewność, że ka-
dra kierownicza również otrzymała wsparcie merytoryczne 
i pozwolono jej podczas zajęć o charakterze warsztatowym 
na wypracowanie dobrych praktyk.
Wszystkie powyżej omówione obszary stanowią o sukce-
sie firmy, o jej pozycji na rynku, ocenie w oczach branży, 
konkurencji i  klientów. Pamiętajmy, że każdy klient ma 
licznych znajomych, z którymi szybko podzieli się infor-
macjami na temat negatywnych doświadczeń z  obsługi 
klienta, dając upust swojej frustracji. W  konsekwencji 
może to doprowadzić do wyczuwalnego spadku sprzeda-
ży, cięć budżetowych, do spadku motywacji pracowników 
wzmagającego konfliktowe sytuacje z udziałem klientów. 
Błędne koło się napędza, prowadząc do zatrzymania ca-
łego systemu. 
Kompetencje, wysoka kultura osobista, uprzejmość i uśmiech, 
a także asertywność to podstawowy zestaw skutecznej i satys-
fakcjonującej obsługi każdego klienta. Nie tylko „trudnego”. 
Kurt Lewin w swojej książce podkreśla, że choćby drobne od-
stąpienie od zasad niesie ryzyko „reakcji łańcuchowej” prowa-
dzącej nawet do upadku firm. Dlatego warto dbać o regularne 
mycie podłóg na obiekcie, nawet gdy pozornie wyglądają na 
czyste.

Bibliografia:
– M. Lavine, „Rozbite okna, rozbita firma”, Warszawa 2005.
– H. Eckert, „Sprzedaż i dystrybucja”, Warszawa 2010.
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Odpowiedzialność 
jako pożądana 
cecha w biznesie

Pracownik samodzielnie podejmujący decyzje to marzenie każdego szefa. 
Jeśli do tego jest to osoba, która potrafi wziąć odpowiedzialność za po-
wierzone zadanie od początku do końca, ponosząc konsekwencje ewen-
tualnego niepowodzenia, to praca dla menedżera staje się prawdziwą 
przyjemnością. Niestety, coraz częściej można spotkać w firmach pracow-
ników, którzy boją się samodzielności. 

Przerzucają oni odpowiedzialność za podjęcie określo-
nych decyzji na innych współpracowników lub co gorsza 
na szefa, do którego kierują różne zapytania. Drugą stroną 
medalu jest szef, który tak bardzo kontroluje swoich pod-
władnych i decyduje za nich w najdrobniejszych kwestiach, 
że pracownik nie ma przestrzeni, w  której mógłby choć 
w części wziąć odpowiedzialność za to, co robi.

BRAK ODPOWIEDZIALNOŚCI I JEGO KONSEKWENCJE
Z  czego może wynikać zachowanie pracownika, który za-
miast sięgnąć do regulaminu i sprawdzić informacje, o które 
pyta klient, podchodzi za każdym razem do swojego prze-
łożonego? Dlaczego podczas kluczowych negocjacji z klien-
tem handlowiec nie finalizuje warunków zaproponowanych 
klientowi, tylko przerywa rozmowę, by porozmawiać z prze-
łożonym i zapytać, czy to mu się kalkuluje? Czemu pracow-
nicy nie wychodzą z inicjatywą, by usprawnić obecne stan-
dardy i wyniki? Być może jest to związane z lenistwem lub 
z wygodnictwem, a może po prostu nauczył ich tego szef. 
Plusem tego typu zachowań ze strony pracowników jest 
oczywiście zmniejszone ryzyko popełnienia błędu naraża-
jącego firmę na straty, ponieważ na każdym etapie udział 

w  podejmowaniu decyzji ma przełożony. Zagrożeniem 
w momencie, w którym szef szczegółowo zajmuje się zada-
niami innych osób, jest utrata przez niego cennego czasu, 
który mógłby być wykorzystany na efektywną pracę. Tym-
czasem cała energia menedżera skupiona jest wokół niesa-
modzielnych pracowników, którzy w ciągu dnia wykonują 
do niego wycieczki, zadając liczne pytania.
Innym zachowaniem świadczącym o  ucieczce od odpo-
wiedzialności jest zrzucanie winy na współpracowników 
w chwili, gdy projekt legnie w gruzach. Z reguły poszukiwa-
na jest wówczas inna osoba odpowiedzialna za porażkę. To 
w głównej mierze wynika ze strachu przed konsekwencjami 
w związku z nieudanym projektem lub z odrzuceniem bądź 
skrytykowaniem przez współpracowników i szefa.

JAK ZMIENIĆ ZŁE NAWYKI?
W kwestii zmiany złych nawyków u pracowników podsta-
wowym zadaniem szefa jest zadbanie o nich przez zmianę 
sposobu podejścia do tematu odpowiedzialności. W pierw-
szej kolejności należy skupić się na odpowiedniej komunika-
cji. Pracownik musi wiedzieć, w jakich obszarach może sa-
modzielnie podejmować decyzję (będzie za nie rozliczany), 
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a także otrzymać informację, że ponoszenie odpowiedzial-
ności za swoje czyny nie będzie karane i nic takiego mu nie 
grozi z tego tytułu, a wręcz odwrotnie – taka samodzielność 
to ogromny atut i powód do dumy. Kolejnym elementem 
jest zezwolenie pracownikom na samodzielność i  odpo-
wiedzialność. Ważne jest to, by przełożony nie tylko mówił 
o odpowiedzialności, lecz także na nią pozwolił, podkreśla-
jąc oczywiście fakt, że na pewnych etapach zadania mogą 
pojawić się momenty, gdy będzie musiał pomóc w podję-
ciu najlepszej decyzji, ale z reguły to będą pojedyncze przy-
padki. Pracownikowi należy stopniowo powierzać coraz 
trudniejsze zadania, za które będzie odpowiedzialny oraz 
wspierać go przez informację zwrotną. Należy pamiętać 
o tym, by nie wykonywać zadania za niego, gdy nie wie co 
zrobić, tylko pokazywać mu różne opcje, zachęcając do ich 
omówienia i pozwalając na to, by podwładny wybrał naj-
lepszą opcję bez zbędnych sugestii. 

ZALETY SAMODZIELNOŚCI PRACOWNIKA
Pracownik, który potrafi wziąć odpowiedzialność 
za powierzone mu zadania, jest bardziej efektywny. 

Przede wszystkim chętniej angażuje się on w  zadanie, 
wiedząc, że tylko od niego zależy to, co się w rezultacie 
wydarzy. Dzięki temu głębiej analizuje on problem, nad 
którym pracuje, jest dokładniejszy i  skłonny do więk-
szych poświęceń. Ponadto efektem dobrze wykonanego 
w samodzielny sposób zadania będzie dużo większa sa-
tysfakcja pracownika z sukcesu niż w sytuacji, gdy ktoś 
ingerował w nie na dowolnej płaszczyźnie. Jeśli zaś coś 
pójdzie nie tak, jest to idealna okazja do uczenia się 
przez pracownika. Zdobywa on w ten sposób doświad-
czenie. Silniejszym bodźcem będzie klęska, za którą 
odpowiedzialności nie można zrzucić na kogoś innego. 
Pozwoli ona wyciągnąć wnioski na przyszłość, dzięki 
czemu pracownik ma szansę nieustannie udoskonalać 
swoje umiejętności.

Bibliografia:
– https://www.hbrp.pl/b/to-nie-ja---to-on-jak-uczyc-
odpowiedzialnosci-w-pracy/PkBwVJRoW
– http://konteksthr.pl/osiem-wskazowek-do-samodzielnosci-
-zespolu/

Pracownikowi 
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powierzać coraz 

trudniejsze 
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które będzie 

odpowiedzialny 
oraz wspierać go 
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Skoro jest to umiejętność, można się jej nauczyć dzięki za-
stosowaniu sześciu kroków:

SKUPIENIE NA CELU
Osoba, która chce być efektywnym networkerem – chce 
budować nowe relacje oraz nawiązywać nowe kontakty – 
przede wszystkim powinna skupić się na celu. Spotkania 
z innymi ludźmi mogą odbywać się w celu rozrywkowym, 
biznesowym i wielu innych. Nieumiejętne określenie celu 
spotkania, brak wiedzy o tym, co jest w nim ważne, jakie 
są potrzeby i założenia, skutkuje tym, że tracony jest tylko 
czas, ponieważ nie jest jasne, z jakiej perspektywy warto się 
pokazać innym osobom. Gdy nie wiadomo, jak się zapre-
zentować, najczęściej eksponowane jest nie to, co powinno, 
np. zamiast odpowiedzialnego przedsiębiorcy – imprezowy 
zawadiaka. Ludzie, którzy tak postępują, często nie zapada-
ją w pamięć innym albo zostają zapamiętani „w jakiś spo-
sób”, niekoniecznie taki, jaki chciałaby tego ta osoba. 

OKREŚLENIE OSÓB, KTÓRE WARTO POZNAĆ
Poznawanie wielu osób jednocześnie i  rozdawanie wszę-
dzie swoich wizytówek nie jest zagraniem strategicznym.  
Networker nie zapadnie w pamięć i nie pozna właściwych 
osób. Zbieranie wizytówek od wszystkich też nie jest do-
brym rozwiązaniem, ponieważ nie pozwoli to na nawiązanie 
prawdziwych relacji. Ważniejsze jest to, żeby precyzyjnie wy-
brać osobę, z którą chce się nawiązać relacje, podejść do niej 
i zacząć z nią rozmawiać. Jeżeli okaże się, że osoba została 
źle wybrana, warto oczywiście elegancko zmienić rozmów-
cę. Ważne, by zapamiętać, że networking to nie jest szalone 
bieganie po eventach i  zbieranie wizytówek od wszystkich 
uczestników albo rozkładanie wszędzie swoich ulotek.

Skuteczny  
networking

Networking jest w  dzisiejszych czasach umiejętnością niezbędną – to 
dzięki niemu możliwe jest poznanie partnerów biznesowych, którzy mogą 
wesprzeć rozwój firmy, oraz pozyskiwanie nowych klientów. Jest to także 
sposób na znalezienie osób, które staną się istotne w życiu prywatnym.

ZADBANIE O PIERWSZE WRAŻENIE
Bardzo ważne są szczegóły – kontakt wzrokowy, mimi-
ka twarzy, sposób podawania dłoni, postawa ciała, tembr 
głosu, ubiór – warto o takie rzeczy zadbać. Zupełnie inne 
wrażenie wywoła ktoś, kto mówi cicho i  niewyraźnie, 
patrzy w  podłogę i  podaje ulegle rękę, niż osoba, która 
podchodzi do nas energicznie, uśmiecha się i promienie-
je pewnością siebie. Wszelkie zasady mówią: pierwszego 
wrażenia nie da się zrobić po raz drugi, warto więc wyko-
rzystać pierwsze spotkanie do jak najlepszego zaprezen-
towania się. 

ZNALEZIENIE WSPÓLNEGO GRUNTU
Relacje najłatwiej nawiązywać poprzez poszukiwanie 
wspólnych punktów. Pozornie wydaje się to trudne, ale 
wszyscy znajdują się na tej samej konferencji, szkoleniu, 
evencie, stoją w  tej samej kolejce do baru czy bufetu – 
to ich łączy. Pierwszy kontakt powinien wyglądać w ten 
sposób, że szukane są między uczestnikami spotkania 
jakieś podobieństwa, np.: „Cześć, widziałem, że przy-
szedłeś na szkolenie sporo przed czasem, to tak jak ja. 
Nie lubię się spóźniać. Co ci się najbardziej spodobało?”, 
„Jesteś pierwszy raz?”, „Znasz prowadzącego?”, „Często 
bywasz na takich wydarzeniach?”, „Ja jestem po raz ko-
lejny, a ty?” – to tylko przykładowe pytania, jakie moż-
na zadać w  podobnej sytuacji, by rozpocząć rozmowę. 
Z takiej wymiany zdań wyłoni się informacja, czy warto 
z tą osobą dalej rozmawiać. Jeżeli jest otwarta, przyjem-
nie się z nią spędza czas, warto kontynuować rozmowę, 
zadając kolejne pytania: „A  czym się zajmujesz?”, „Co 
robisz?”, „Jak tu trafiłeś? Kto cię zaprosił?” – w zależno-
ści od sytuacji. 
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WŁĄCZENIE CIEKAWOŚCI
W rozmowie warto skupić się na rozmówcy – oczywiście 
dobrze jest powiedzieć też coś o  sobie, ale należy zaraz 
wrócić do głównego bohatera konwersacji – swojego ad-
wersarza. Ważne jest, by uzyskać od niego jak najwięcej in-
formacji, być autentycznie ciekawym (ale nie ciekawskim) 
i zainteresowanym drugim człowiekiem. W ten sposób ro-
dzi się nić sympatii i zaufania.

PODTRZYMANIE KONTAKTU
W celu podtrzymania znajomości należy w ciągu 24 godzin 
od ostatniego spotkania nawiązać krótki kontakt – napisać 
maila, a  najlepiej zadzwonić, np.: „Cześć, poznaliśmy się 
na spotkaniu XYZ, miło byłoby ten kontakt kontynuować. 
Co sądzisz o tym, abyśmy w najbliższy czwartek napili się 
kawy w restauracji XYZ?”.
Jest to bardzo ważne, ponieważ tylko wtedy jest szansa na 
skorzystanie z  tej relacji. Przeprowadzono wiele badań, 
które mówią, że im później nastąpi kontakt, tym mniejsze 
prawdopodobieństwo, że networker zostanie zapamiętany. 
Najlepiej więc bezpośrednio po spotkaniu lub maksymal-
nie w ciągu 24 godzin umówić się z tą osobą. W ten sposób 
klamra zostaje domknięta. 
Podsumowując: skuteczny networker nie poznaje wszystkich 
na jednym wydarzeniu, ma swój cel, jest pewny siebie i cieka-
wy rozmówcy oraz zacieśnia relacje w jak najkrótszym czasie. Fo
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Oprócz czynników, które łatwo nazwać i  zauważyć, pomi-
jany jest najważniejszy z nich. Jest nim wykonywanie pracy 
źle dopasowanej do predyspozycji, z którymi się rodzimy. To 
tak, jakby kazać rybie skakać po drzewach, a małpie pływać. 

JAK ZAPOBIEGAĆ?
Energia do pracy jest o wiele większa, gdy wykonujemy czyn-
ności zgodne z naszą naturą i w środowisku, które nam odpo-
wiada. Kiedy pracujemy w odosobnieniu przed komputerem, 
analizując dane lub przygotowując raporty, podczas gdy najle-
piej czujemy się z ludźmi, męczymy się znacznie szybciej. Po-
dobnie gdy jesteśmy introwertykami, potrzebującymi spokoju 
i skupienia, a pracujemy w dziale obsługi klienta, czujemy się 
pod koniec dnia wyczerpani, a  po paru miesiącach mamy 
dość naszej pracy. Osoby, u których nie dochodzi do zjawiska 
wypalenia zawodowego, to ludzie, którzy dobrze znają siebie 
i wiedzą, jaka praca sprawia im największą przyjemność. Ma-
jąc świadomość, że nie akceptują ingerencji zwierzchników, 
stają się swoimi własnymi szefami i zakładają firmy. Jeśli kon-
takt z ludźmi wyczerpuje ich wszelkie zasoby energii, podej-
mują pracę zdalną. Jeżeli w grupie osiągają lepsze rezultaty, 
angażują się w projekty grupowe. Ich druga ważna cecha to 
odwaga. Sprawia ona, że szukają swojego miejsca w świecie 
biznesu i na rynku pracy dopóty, dopóki w danym miejscu 
nie poczują się jak ryba w wodzie.

SKĄD MOTYWACJA?
Przedsiębiorcy, którzy biorą na siebie wszystkie zadania 
związane z prowadzeniem firmy, bardzo szybko tracą grunt 

Wypalenie  
zawodowe  
– jak się bronić  

ANNA 
URBAŃSKA

Master Trener  
STRUCTOGRAM®Polska, 
Neurocoach,
anna@3kolorymozgu.pl

Wypalenie zawodowe to nic innego jak chroniczne zmęczenie pracą. Do 
jego powstania dochodzi w wyniku wielu czynników, takich jak konku-
rencyjny rynek, brak możliwości rozwoju w pracy, pracoholizm czy dąże-
nie do perfekcjonizmu. Dlaczego to zjawisko dotyka tak wielu? 

pod nogami, jeżeli nie oddelegują części zadań pierwsze-
mu i kolejnemu pracownikowi. Warto zadać sobie pytanie 
– jaka osoba mogłaby zająć się zadaniami, których szefowie 
nie są w stanie wykonywać, chcąc skupić się na rzeczach 
kluczowych. Dzięki temu unikną wypalenia zawodowego.
Rozwijają się biznesy przedsiębiorców, którzy mają 
w swoim zespole osoby zaangażowane i zmotywowane. 
Pozostali patrzą na nich z zazdrością, jednocześnie nie 
robiąc niczego, aby lepiej poznać swoich pracowników. 
Dobrze dobrane zadania i  funkcje w  firmie powodują, 
że ludzie chętnie przychodzą do pracy, z radością ją wy-
konują, zachowując odpowiedni poziom energii i zaan-
gażowania. 

CO WARTO ZROBIĆ?
Warto doskonale znać siebie. Znajomość tego, co sprawia 
nam radość i przyjemność, złagodzi trudy związane z pra-
cą. Stanie się ona miejscem, do którego chodzimy zmoty-
wowani i w którym dobrze się czujemy.
Byłoby doskonale, gdyby przedsiębiorcy zostali eksper-
tami w  zakresie wiedzy na temat swoich pracowników 
– jakie mają naturalne predyspozycje, co ich cieszy, w ja-
kiej pracy czują się dobrze. Czy będzie to praca z ludźmi? 
A może potrzebują osobnego pokoju? Komu zlecić przy-
gotowanie długofalowych strategii i  projektów? Wszyst-
kie te predyspozycje ulokowane są w  naszym mózgu. 
Wiedza o indywidualnej strukturze mózgu ludzi w zespo-
le pomaga uniknąć nieporozumień i zapobiec wypaleniu 
zawodowemu. I nie tylko temu.

MÓZGOBRANIE/ miesięcznik Benefit / 01(70)/2018
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Aby przedsiębiorstwa mogły skutecznie wdrożyć zmiany 
z tym związane, potrzeba wykształconej kadry zarządzającej 
w  zakresie reorganizacji pozyskiwania, produkcji i  dystry-
bucji towarów oraz usług z modelu linearnego na cyrkular-
ny. Takie kompetencje będą wkrótce bardzo cenne na rynku 
pracy. W  obecnym modelu gospodarczym produkuje się 
tanio i na masową skalę. Powoduje to ogromne ilości odpa-
dów, z którymi zmaga się rynek – sama Unia Europejska wy-
twarza ich ok. 2,6 mld ton rocznie1. Głównym wyzwaniem 
jest jednak malejąca ilość zasobów naturalnych. Skłania to 
nowoczesne społeczeństwa do zmiany systemu na cyrku-
lacyjny, w którym nic nie ginie, a każda rzecz może zostać 
wykorzystana kilka razy. W związku z tym przedsiębiorstwa 
będą musiały wdrożyć zielone modele biznesowe. Nie będzie 
to możliwe bez wsparcia kompetentnej kadry zarządzającej, 
która tak pokieruje zespołem i procesami, aby przeobrażenie 
stało się faktem. Warto już teraz zadbać o wiedzę menedże-
rów w tym zakresie, aby potrafili zarządzać firmą pod kątem 
ekoinnowacji czy przeprowadzać przeglądy środowiskowe 
oraz identyfikować i wdrażać usprawnienia redukujące ne-
gatywne oddziaływanie jej na środowisko.

WIELOKROTNE PRZETWARZANIE
Podstawą systemu o  obiegu zamkniętym jest ponowne 
wykorzystanie surowców – poprzez naprawę, odzysk czy 

Kadra zarządzająca 
a zmiany  
w gospodarce

MONIKA 
ŻOCHOWSKA

doradca edukacyjny, 
Akademia Leona 
Koźmińskiego, Koźmiński 
Executive Business School, 
mzochowska@kozminski.
edu.pl

W tej chwili globalna gospodarka opiera się na mocno konsumpcyjnym 
podejściu, zgodnym z zasadą „weź, wytwórz, wyrzuć”. Jednak w związ-
ku z deficytem surowców naturalnych jedynym sposobem na rozwiąza-
nie problemu ich marnotrawienia jest przejście na ekonomię obiegu za-
mkniętego, co postuluje Unia Europejska. 

recycling. Można to porównać do segregacji śmieci na 
masową skalę – oddzielamy te wpływające naturalnie na 
środowisko (np. odpady organiczne) od tych, które da się 
przetworzyć ponownie. Tryb cyrkulacyjny ma też wpływ 
na socjalizowanie populacji. – Model recyrkulacji zakłada 
również współdzielenie przedmiotów przez społeczeństwo 
w celu maksymalizacji eksploatowania bądź przedłużenia 
cyklu życia wyrobu. Dla przykładu wiertarkę, która jest 
prawie w każdym gospodarstwie domowym, wykorzystu-
jemy zazwyczaj zaledwie kilka razy w roku, a więc nie po-
trzebujemy jej na własność, może być np. dobrem wspól-
nym jakiejś społeczności. 
– Ta zmiana podejścia wywoła rewolucję w  przemyśle na 
niespotykaną skalę. Futuryści zapowiadają nawet walkę 
o surowce, które dotychczas były wyrzucane lub utylizowane 
za dopłatą – tłumaczy dr Katarzyna Michniewska, koordy-
nator studiów podyplomowych „Zarządzanie w gospodarce 
o obiegu zamkniętym” w Akademii Leona Koźmińskiego.
Obieg zamknięty niesie ze sobą wiele korzyści, które do 
tej pory nie były zauważalne – oszczędności ekonomiczne, 
energetyczne i zasobowe. Łagodzi też zmiany klimatyczne 
ze względu na niską emisyjność, ma dobry wpływ na zdro-
wie i integrację społeczną. 
– Gospodarki, które dbają o środowisko naturalne, odno-
towują wzrost gospodarczy, a społeczeństwom tam miesz-
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kającym żyje się dostatnio i przyjemnie – dodaje ekspertka. 
Trudno się z tym nie zgodzić, wystarczy spojrzeć na Norwe-
gię, która politykę zrównoważonego rozwoju stosuje od lat.

SPECJALISTA NA WAGĘ ZŁOTA
Podejście współczesnego społeczeństwa do gospodarki 
musi zostać zmienione. Jak zauważa ekspertka, wiele zależy 
także od koncernów. 
– Firmy muszą opracować nowe modele biznesowe two-
rzenia wartości dodanej w  łańcuchu dostaw, bez genero-
wania negatywnego wpływu na środowisko, natomiast 
konsumenci – zwracać większą uwagę na to, co kupują 
i jak konsumują. Trzeba zadbać o świadomość ekologiczną 
ludzi, która jest podstawowym kryterium dalszego 
funkcjonowania społeczeństw nastawionych na zrówno-
ważony rozwój, dbających o bezpieczeństwo w perspekty-
wie długofalowej – wyjaśnia dr Katarzyna Michniewska. 
Dodaje również, że w  takich wypadkach wymagana jest 

wiedza z  wielu obszarów. – Należy poznać kluczowe za-
gadnienia na temat gospodarki w obiegu zamkniętym oraz 
korzystania ze środowiska, przepisy krajowe i unijne w tym 
zakresie, zasady strategii zrównoważonego rozwoju w bizne-
sie, zagadnienia z zakresu logistyki odzysku, podstawy recy-
klingu czy założenia zielonych modeli biznesowych.
Unowocześniając swoją spółkę, należy zadbać o  wiedzę 
pracowników, którzy będą potrafili realizować cele zgodne 
z  cyrkulacyjnym systemem gospodarczym. Wszystko idzie 
z duchem czasu, a zrównoważony rozwój przyniesie korzy-
ści na wszystkich polach działalności człowieka. Firmy, które 
już teraz dostosują swoją ofertę do nowego systemu, zyskają 
wartość konkurencyjną na rynku. 

Przypisy:
1 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/
File:Waste_generation,_2014_(thousand_tonnes)_YB16.
png#filelinks
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Patrząc na dane, które wyłaniają się z tegorocznego raportu, 
możemy jednak powiedzieć, że polski menedżer znajduje 
się obecnie w  trudnej sytuacji pomiędzy przysłowiowym 
młotem a  kowadłem. Z  jednej strony musi sprostać wy-
znaczonym przez zarząd celom, który naciska na realizację 
planów i dobre wyniki finansowe, z drugiej strony mierząc 
się z oczekiwaniami zespołu, który jasno wyraża swoje wy-
magania i potrzeby ‒ niejednokrotnie coraz większe, szcze-
gólnie jeśli mamy w zespole pokolenie bardzo świadomych 
millenialsów. Skuteczny lider w dzisiejszych czasach to taki 
menedżer, który jednocześnie potrafi realizować cele biz-
nesowe oraz dbać o motywację i zaangażowanie pracowni-
ków. Tymczasem zajmując pozycję „pośrodku”, menedże-
rowie są coraz bardziej osamotnieni w swojej misji i spada 
ich zaangażowanie (4 p.p. w stosunku do roku 2016). Wy-
sokie oczekiwania i odpowiedzialność związana z pełnioną 
funkcją sprawiają, że na rynku pracy jest coraz mniej chęt-
nych osób na kierownicze stanowiska, a firmy borykają się 
z zatrudnieniem odpowiednio wykwalifikowanych szefów. 

PRACODAWCO, SPÓJRZ NA SWOJEGO MENEDŻERA!
Brak kierowniczych rąk do pracy to też efekt polityki sto-
sowanej obecnie przez wiele firm, a mianowicie podwyż-
szania wynagrodzenia pracownikom na niższych stano-
wiskach przy pominięciu szefów kierujących zespołami. 

„Mieć przechlapane” 
jak polski  
menedżer

Najnowsze wyniki przeprowadzonego przez Aon badania zaangażowania 
w pracę pokazują, że zaangażowanie pracowników w ogromnym stopniu  
(59 proc.) zależy od tego, czy zaangażowany jest ich szef. Od jakości rela-
cji z bezpośrednim przełożonym zależy również, jak postrzegają całe śro-
dowisko pracy – od kwestii zaufania do zarządu do oceny atrakcyjności 
wynagrodzenia.

Mamy rynek pracownika i taka sytuacja sprawia, że może-
my przebierać w ofertach, co oczywiście jest bardzo pozy-
tywnym efektem dużego spadku bezrobocia. Firmy muszą 
się starać, by zatrzymać w  organizacji swoich pracowni-
ków, i mówimy tu nie tylko o wynagrodzeniu pieniężnym, 
lecz także o czynnikach pozafinansowych. Presja związana 
z podwyższaniem wynagrodzeń powoduje, że zarządy firm 
często inwestują w  pracowników liniowych, na niższych 
szczeblach, a tym samym w podwyżki dla menedżerów po 
prostu brakuje pieniędzy w budżecie. 
Jeśli umożliwimy naszym szefom efektywną pracę i zadba-
my o  ich zaangażowanie – oni pociągną swoich pracow-
ników. Spójrzmy zatem, z  jakimi wyzwaniami mierzą się 
polscy menedżerowie? 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 i  jest to jedna z  największych bolączek tej 
grupy. Menedżerowie narzekają również na brak efektyw-
nej współpracy pomiędzy jednostkami w organizacji, taką 
odpowiedź wskazało 68 proc. respondentów. Natomiast 
65 proc. uważa, że nie jest wynagradzana adekwatnie do 
wkładu pracy. Tutaj odnotowaliśmy wzrost niezadowolenia 
o 5 p.p. w stosunku do roku poprzedniego. Menedżerowie 
uważają też, że firma nie jest w stanie zatrzymać u siebie 
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pracowników, którzy są dla niej ważni. Taką odpowiedź 
podało aż 69 proc. respondentów na stanowiskach kierow-
niczych. Dla porównania wskaźnik ten w  roku 2016 wy-
nosił 63 proc. Jednocześnie 64 proc. menedżerów uważa, 
że organizacja, w której pracuje, nie zatrudnia wystarczają-
cej liczby pracowników, aby móc realizować stojące przed 
nią cele. Zatem ‒ zanim zaczniemy mówić o angażującym 
przywództwie, zadbajmy o zaangażowanie samych liderów.

LICZY SIĘ CZŁOWIEK
Organizacje często skupiają się na budowaniu wizerunku 
własnego przedsiębiorstwa na zewnątrz jako przyjaznego 
miejsca do pracy. Wraz ze zmieniającym się rynkiem pracy 
i trudnościami w pozyskaniu pracowników firmy wydają na 
to mnóstwo pieniędzy. Zapominają jednak, że sam marketing 
się nie uda, jeżeli pracownicy, którzy każdy dzień spędzają 
w biurze, nie będą zadowoleni z panującej tam atmosfery ani 
dostatecznie zmotywowani. Brak spójności między wizerun-
kiem zewnętrznym firmy a realiami pracy w niej skutecznie 
niszczy zaangażowanie już w  pierwszych miesiącach pracy. 
W tym kontekście duże znaczenie mają odpowiednie osoby 
na kierowniczych stanowiskach. Nawet dodatkowe benefity 
nie są w stanie zrekompensować pracownikom porozumie-
nia z  szefem. Organizacje często zapewniają pracownikom 
dzień spa czy abonament na obiady, modne jest też ostatnio 
dostarczanie do biura świeżych owoców i warzyw. Także same 
przestrzenie biurowe przechodzą rewolucje tak, by zapewnić 
jak największy komfort pracy. I bardzo dobrze. Jednak żaden 
z tych czynników nie zatrzyma pracownika w firmie, jeśli jego 
bezpośredni przełożony nie będzie dostępnym, inspirującym 
i  po prostu fajnym szefem. Pamiętajmy, że na rynku pracy 
dominuje obecnie pokolenie millenialsów, które ma większe 
potrzeby interpersonalne niż starsi pracownicy. Pracodawcy 
często odbierają to jako wygórowane wymagania młodego 

pokolenia. Musimy jednak zrozumieć, że czasy niedostępne-
go, groźnego wręcz szefa minęły. Aby odnieść sukces, należy 
postawić na dobrego menedżera i odpowiednio zadbać o jego 
rozwój i satysfakcję z wykonywanej pracy, a zyskamy zespół 
lojalnych, zaangażowanych pracowników. 

MENEDŻER NIEDOCENIONY?
Docenianie – również to pozafinansowe ‒ to jeden z głów-
nych czynników angażujących Polaków. Tymczasem nasze 
badania pokazują, że już sami menedżerowie nie czują się 
dostatecznie docenieni. Wśród polskich menedżerów spa-
da przekonanie, że zarządy firm dzielą się z nimi swoimi 
sukcesami. Tylko 40 proc. badanych kierowników wska-
zało, że czuje się odpowiednio doceniona pozafinansowo 
przez zarząd. W  poprzednim roku wskaźnik ten wynosił 
45 proc. Bardzo niepokojący jest fakt, że aż o 8 p.p. spadło 
wśród menedżerów postrzeganie swojej firmy jako jednego 
z najlepszych miejsc do pracy dla osób o podobnych umie-
jętnościach i  doświadczeniu jak ich. W  tym roku tylko  
40 proc. szefów uważa, że ich organizacja jest dobrym miej-
scem do pracy na stanowiskach menedżerskich. Spójrzmy 
na najlepszych pracodawców ‒ oni potrafią wynagrodzić 
dobrą pracę. Dzięki temu 67 proc. badanych czuje się doce-
nionych i ma poczucie sensu swojej pracy, a co za tym idzie 
‒ chętniej angażuje się w wykonywane obowiązki. Co ma 
zatem największy wpływ na zaangażowanie menedżerów? 
Podsumowując, menedżer musi przede wszystkim czuć się 
doceniony i szanowany, a także mieć przekonanie, że pra-
cuje dla firmy o dobrej reputacji i jasnej wizji przyszłości. 

Źródło:
– Badanie dotyczące zaangażowania polskich pracowni-
ków przeprowadzone zostało na grupie blisko 72 tysięcy 
respondentów z 119 polskich firm. 
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Okres sylwestrowo-noworoczny to zwykle czas podsu-
mowań, a jego konsekwencją są powszechnie znane po-
stanowienia noworoczne. Ich wypowiadanie jest zwykle 
proste, a  nawet przyjemne. Jednak gdy przychodzi do 
ich realizacji, pojawiają się liczne wymówki, że może 
teraz nie jest dobry moment, że może trzeba z  czymś 
poczekać, że czegoś nie ma czy że teraz jest coś ważniej-
szego do zrobienia. Jednak za chwilę okazuje się, że jest 
już następny rok, a nam znów nie udało się zrealizować 
naszych noworocznych postanowień. Jednak dlaczego 
tak się dzieje? Można powiedzieć, iż jest kilka przyczyn 
niskiej skuteczności noworocznych zamierzeń.

NIEPRZEMYŚLANE 
Niejednokrotnie sami doświadczyliśmy tego, że nie po-
trafimy zrealizować noworocznych zamierzeń. Jest tak 
zwykle dlatego, że nie są one świadome, przemyślane 
i  podjęte odpowiedzialnie, gdyż to, co wypowiadamy 
w czasie składania innym i sobie życzeń noworocznych, 
odbywa się w chwili egzaltacji i wielkich emocji, z po-
wodu kończącego się starego roku i  rozpoczynającego 
się nowego, który zawsze na początku wydaje się, że 
będzie dużo lepszy niż ten, który właśnie mija. Nasze 
zamierzenia wypowiadane w  trakcie chwilowego unie-
sienia czy pod wpływem swoistego obyczaju panującego 
w czasie noworocznym nie mają też trwałych podstaw, 
gdyż im łatwiejsze są do wykonania, tym motywacja 
do ich realizacji jest proporcjonalnie mniejsza. Zwykle 
bardzo łatwo się o nich zapomina, a w chwili podsumo-
wań na koniec roku te niezrealizowane postanowienia są 
przyczyną frustracji i niskiej samooceny. 

Postanowienia 
noworoczne

Przełom starego i nowego roku to czas, gdy postanawiamy zmienić swoje 
życie i zrealizować wszystko to, o czym od dawna marzymy, począwszy 
od zrzucenia paru nadmiarowych kilogramów, przez zmianę na lepszą 
obecnej pracy, po wybudowanie domu czy podróż dookoła świata. 

ZA DUŻO
Rozpoczynając rok, zwykle zakładamy, że tym razem zre-
alizujemy wszystko, o czym kiedykolwiek marzyliśmy, a że 
marzeń jest zazwyczaj mnóstwo, mamy też wiele postano-
wień noworocznych. Jednak ich zbyt duża ilość przyczynia 
się do tego, że nie można skupić się na jednym konkret-
nym, a dodatkowo noworoczny zapał działa tak, że wszyst-
kie chcemy zrealizować w  jednym czasie i  na początku 
roku, i bardzo w to wierzymy. Jednak wraz z upływem cza-
su różnie z nimi bywa. 

POBIEŻNOŚĆ
Wznosząc kolejne toasty, postanawiamy zmienić na lepsze 
całe swoje życie, jednak zwykle nie robimy tego precyzyj-
nie, nie ma w nich konkretów, które zamierzamy uzyskać. 
Mówiąc „schudnę!”, nie precyzujemy jednak, o ile kilogra-
mów, w jakim ma to się odbyć czasie ani też w jaki sposób 
zamierzamy osiągnąć postawiony cel. 

PRZESZKODY
Stawiane sobie wraz z nowym rokiem postanowienia, czę-
sto bardzo ambitne, zwykle wymagają czasu, pewnego na-
kładu sił, środków, a także motywacji. Właśnie z powodu 
wysokiego poziomu ambicji i  pragnienia natychmiasto-
wości ich realizacji stają się niemożliwe do osiągnięcia. Po 
prostu przerastają nas, gdyż dla ich zaprzepaszczenia wy-
starczy nawet niewielki wykręt czy chwilowy brak czasu 
spowodowany większą ilością zajęć w pracy lub w domu.
Co jednak można zrobić, by tym razem udało się z sukce-
sem wprowadzić w życie wszystkie zaplanowane zmiany?
Postanowienia zamieńmy na plany, im będą one bardziej 

Stawiane sobie wraz 
z nowym rokiem 
postanowienia, często 
bardzo ambitne, zwykle 
wymagają czasu, pewnego 
nakładu sił, środków, 
a także motywacji.
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szczegółowe, konkretne, osadzone w czasie, tym łatwiej bę-
dzie je realizować, gdyż ogólniki takie jak „schudnę”, „wezmę 
się za siebie”, „zmienię życie na lepsze” nigdy nie dadzą ocze-
kiwanego efektu.
Planując, zastosujmy metodę małych kroków, gdy trudne 
cele rozłożymy na mniejsze, łatwiej osiągalne, prościej bę-
dzie zrealizować ten nawet najbardziej ambitny. 
W  danym czasie skupiajmy się tylko na jednej zmianie, 
nawet gdy ich większa ilość ma być wprowadzona w życie. 
Wdrażane pojedynczo pozwolą na wypracowanie systema-
tyczności, a gdy pierwsza z nich „wejdzie w krew”, wdrożenie 
następnych nie będzie w żaden sposób uciążliwe.
Wprowadzane w  życie postanowienia nie powinny kolido-
wać z codziennymi obowiązkami, to do nich dopasujmy no-
woroczne postanowienia, wiadomo bowiem, że niczyja doba 
nie ma więcej jak 24 godziny, a uwagi wymagają wszystkie 
nasze aktywności.
Działajmy stopniowo, ale z planem podwyższania wymagań, 
łatwiej też będzie zastosować się jednorazowo do małych 
zmian niż do ogromnych, gdyż zwykle nie damy rady uczyć 
się angielskiego po 4 godziny dziennie przez 5 dni w tygodniu, 
ale 30 minut każdego dnia przeznaczone na naukę języka ob-

cego nie będzie aż tak uciążliwe, ale za to jak efektywne. 
Prowadźmy rzetelną obserwację, ale i  opis swoich postę-
pów, to, że pamiętamy, iż jeszcze miesiąc temu marynarka 
była zbyt obcisła, nie daje takich efektów, jak opis wymia-
rów i ilość kilogramów przed i po zmianie. To zawsze robi 
wrażenie, mało tego, jest olbrzymią motywacją.
Działajmy z przyjemnością. Nasze postanowienia, gdy będą 
przyjęte na siłę i wbrew naszej woli, zawsze będą udręką, 
a my znajdziemy sto powodów, by ich nie dotrzymać, dlate-
go nauczmy się zauważać i nagradzać się za osiągnięty cel. 
Szukajmy wsparcia wśród bliskich i  przyjaciół, to dobra 
metoda szczególnie dla tych, którzy łatwo odpuszczają, 
a dodatkowa motywacja i wsparcie w chwilach zwątpienia 
nigdy nikomu nie zaszkodziły. 
Oto kilka metod, by tym razem noworoczne postanowienia 
nie pozostały tylko pustymi słowami, a kolejny okres nowo-
roczny nie wzbudzał w nas wiecznie poczucia porażki i braku 
skuteczności. Zamiast rozpoczynać wszystko naraz, pracujmy 
systematycznie, twórzmy szczegółowe plany działania, a wtedy 
noworoczne postanowienia będą dla nas powodem samoza-
dowolenia i satysfakcji z osiągniętych celów, a także przyczynią 
się do podejmowania nowych, bardziej ambitnych wyzwań. 
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Aby ogólnie scharakteryzować proces rynkowej transfor-
macji, można by powiedzieć, że wymagania idą w stronę 
partnerstwa biznesowego między klientem kupującym 
usługi szkoleniowo-rozwojowe dla swoich pracowników 
i wykonawcą tych usług.
Scharakteryzowane poniżej etapy zaawansowania meto-
dologii pracy trenera biznesu w pewnym sensie mogą też 
obrazować kroki ewolucyjne zachodzącej przemiany na 
rynku szkoleniowym. Poszczególne wymiary opisywanych 
tu praktyk z pewnością współistnieją na rynku równolegle 
i wszystkie będą jeszcze długo widoczne i dostępne, ale jed-
nak biorąc pod uwagę wypowiedzi specjalistów z obszaru 
HR, szefów firm szkoleniowych, liczne artykuły czy nawet 
sygnały płynące z  badań rynkowych, zauważymy, że wy-
raźnie zarysowuje się ewolucyjna zmiana proporcji. 

POZIOM TRENERA „WYKONAWCY”
To wersja sukcesywnie marginalizowana, choć wciąż szero-
ko występująca. Trener „Wykonawca” to wciąż najbardziej 
typowy przedstawiciel zawodu. Jest profesjonalistą i  stara 
się realizować szkolenia z zachowaniem jak najwyższej ja-
kości warsztatu trenerskiego na tyle, na ile pozwalają mu 
zdobyte wcześniej doświadczenia. W swojej pracy skupia 
się przede wszystkim na efektywnym uczeniu i uzyskaniu 
dobrej opinii od uczestników w stosunku do swojej pracy. 
Zdarza się, że nie dysponuje własnym bagażem stażu za-
wodowego, czy jako menedżer, czy jako specjalista w danej 
dziedzinie. Przykładowo warsztat z  negocjacji prowadzi 
psycholog, który nigdy nie negocjował kontraktów w żad-

Pięć kroków 
ewolucji trenera

Zarządzanie rozwojem pracowników w organizacjach ciągle ewoluuje. Przed-
siębiorstwa nie tylko wprowadzają nowe narzędzia i  koncepcje zadbania 
o ten niezwykle ważny dla konkurencyjności na rynku obszar, lecz także co-
raz mocniej zmieniają podejście na poziomie strategicznym. To oczywiście 
powoduje również impuls do zmian dla wszystkich kooperantów, czyli w tym 
przypadku przede wszystkim firm szkoleniowych i trenerów. 

nej branży w ramach swoich podstawowych zadań. Zna się 
za to doskonale na psychologii procesów negocjacyjnych. 
Jego percepcja odpowiedzialności zazwyczaj ogranicza się 
do sali szkoleniowej i tzw. „tu i teraz”.

POZIOM TRENERA „DORADCY”
Ta wersja jest poszukiwana ze względu na silną presję na 
potrzebę praktyczności szkoleń. Trener „Doradca” posiada 
własne doświadczenie zawodowe, z  którego mocno czerpie 
w swojej pracy trenerskiej. Akcent zajęć przenosi się na szuka-
nie rozwiązań, operowanie realnymi przykładami zdarzeń czy 
rozwiązań. Poza dbaniem o dobrą opinię wśród uczestników 
skupia się również na spełnieniu oczekiwań ich przełożonych. 
Dość często stosuje na swoich zajęciach Plany Działań Wdro-
żeniowych (Action Plan), zwracając organizacji pracowników, 
posiadających własne pomysły na wykorzystanie w  pracy 
określonych elementów z warsztatu. Dość często kontraktuje 
z  klientem tzw. działania poszkoleniowe (Follow up), w  ra-
mach których wspiera dodatkowo etap wdrażania nowych 
kompetencji w codziennych zadaniach. Jego percepcja odpo-
wiedzialności często przesuwa się w stronę tego, co zmieniło 
się w pracy ludzi po powrocie ze szkolenia.

POZIOM TRENERA „INTEGRATORA”
To wersja pożądana u klientów, którzy chcą mieć z trenerem 
bardziej długoterminowe relacje. Trener „Integrator” stara się 
patrzeć na szkolenie w sposób bardziej całościowy. Dość czę-
sto akcentuje fakt, że zmiana u ludzi zaczyna się jeszcze przed 
zajęciami szkoleniowymi i jest silnie warunkowana ich moty-

Trener „Wykonawca” to 
wciąż najbardziej typowy 
przedstawiciel zawodu.
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wacją, powiązaną ze środowiskiem pracy. Na sali dość często 
wykorzystuje elementy moderowania, a nawet coachingu, by 
najpierw wykorzystać to, co stanowi już o potencjale samych 
uczestników, zanim podzieli się swoim doświadczeniem. 
W procesie szkoleniowym dość często stara się zadbać o tzw. 
„odprawę przedszkoleniową”. Jego percepcja odpowiedzialno-
ści polega na uzyskaniu trwałego efektu zmiany w pracy ludzi.

POZIOM PARTNERA ROZWOJOWEGO
Ta wersja rzadko występująca na rynku. Partner Rozwojowy 
podchodzi do szkolenia wyłącznie jak do złożonego proce-
su zmiany, którym zarządza się projektowo. Dba w związku 
z  tym dość często o  dokumentację i  narzędzia budowania 
koalicji na rzecz zmiany i  komunikacji między jej człon-
kami. Sytuacją naturalną dla niego jest rozpoczynanie 
współpracy od analizy potrzeby szkoleniowej, w której ma 
aktywny wpływ na kierunek i warunki szkolenia. W cało-
ści swoich działań troszczy się o jak najpełniejszą spójność 
między poszczególnymi etapami procesu zmiany, zarówno 
przedszkoleniowymi, jak i poszkoleniowymi. Jego percepcja 
odpowiedzialności jest zorientowana na sukces całego pro-
jektu widziany z perspektywy organizacji klienta.

POZIOM PARTNERA BIZNESOWEGO
Ten model to powoli pojawiający się nowy trend, wciąż 
stanowiący elitę społeczności trenerskiej. Partner Bizne-
sowy kontraktuje cele biznesowe projektu szkoleniowe-
go i  wspiera określenie wartości dodanej dla organiza-
cji oraz korzyści dla uczestników zmiany szkoleniowej. 
Jest otwarty na rozliczanie się uzależnione od zysku ze 
szkolenia (umowy typu success fee). Dysponuje często 
doświadczeniem biznesowym, operuje sprawnie licz-
bami, statystyką, rozumie wymiar wpływu projektów 
rozwojowych na rezultaty organizacji i potrafi to wiary-
godnie pokazać. Jego koncentracja jest zorientowana na 
uzyskanie wartości dodanej i celów biznesowych całego 
projektu w najszerszej z możliwych perspektyw. Jest wy-
godnym partnerem dla menedżerów wyższego szczebla, 
bo mówi ich językiem i  z  reguły dobrze zna specyfikę 
branży i biznesu klienta.
Powyższe poziomy ewolucyjne są tutaj określone dość 
ogólnie i nie są wymiarami rozłącznymi klasyfikującymi 
trenerów. Artykuł ma na celu jedynie zarysować rynkowy 
trend przez pryzmat konkretnych cech warsztatu i nasta-
wienia trenerskiego.

Zarządzanie rozwojem 
pracowników 

w organizacjach ciągle 
ewoluuje. Przedsiębiorstwa 

wprowadzają nowe narzędzia 
i koncepcje zadbania o ten 
niezwykle ważny obszar.
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EWA 
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trener efektywności, 
mówca, konsultant ds. 
budowania i rozwoju marki,
kontakt@brands-secret.pl

To właśnie odwaga często przesądza o  sukcesie, dopro-
wadzaniu spraw do końca i osiąganiu założonych rezulta-
tów. Osoby, u których występują takie cechy jak śmiałość 
i odwaga, znacznie szybciej osiągają zamierzone cele. Nie 
boją się zapytać o drogę, poprosić o udzielenie rady czy po-
dzielenie się wiedzą, śmiało komunikują się z nieznanymi 
osobami i łatwiej im opuścić własną strefę komfortu. Wie-
rząc w swoje siły, chętniej aplikują na wysokie stanowiska, 
biorą udział w konkursie i potrafią zademonstrować swoje 
umiejętności. To przekłada się na wygrane w konkursach 
i plebiscytach, docenienie ze strony przełożonych i łatwość 
w nawiązywaniu kontaktów. 
Niektórzy definiują odwagę jako brak strachu, tymczasem 
brak strachu może być wyrazem naiwności, niewiedzy lub 
nieświadomości zagrożenia. Odwaga to przede wszystkim 
umiejętność działania pomimo odczuwanego strachu. 
W korporacyjnym świecie osoba odważna nie boi się wy-
rażać własnego zdania na forum, przyznać do popełnione-
go błędu, lecz robi to pomimo świadomości ewentualnych 
konsekwencji. 
Wyrażanie własnych opinii, próśb, zabieganie o własne in-
teresy wymaga często odwagi i nie zrażania się porażkami. 
W firmowych misjach i dekalogach wartości rzadko moż-
na przeczytać o  odwadze wśród pracowników. Znacznie 
częściej stawia się bowiem na lojalność, uczciwość i praw-
domówność. Promowanie w  organizacji wartości odwa-
gi przekłada się na szereg korzyści dla całej firmy i poje-

W biznesie  
wartości: odwaga

Nowy rok to dla wielu zawsze nowy początek, moment, kiedy zapomina-
my o porażkach i błędach przeszłości, a na nowych kartach zapisujemy 
postanowienia i cele na najbliższy rok. Niektórzy będą mieli odwagę, by 
wysoko podnieść poprzeczkę i rzucić sobie wyzwanie. Najwięcej jednak 
osiągną ci, którym wystarczy odwagi zarówno na etapie stawiania celów, 
jak i ich realizacji. Podczas szkoleń i spotkań motywacyjnych często mo-
żemy usłyszeć, że każdy ma to, na co się odważy. 

dynczych pracowników. Pracownicy odważni z większym 
prawdopodobieństwem zgłoszą nadmiar obowiązków, 
z którym nie dają sobie rady na czas, zamiast działać na siłę, 
a tym samym zaniżać jakość wykonywanych prac i narażać 
firmę na straty z powodu popełnionych pomyłek lub błę-
dów. Odwaga pozwoli także pracownikom zwrócić uwagę 
pracodawcy na uchybienia lub niezaspokajanie oczekiwań 
klientów. W wielu firmach dużym problemem jest rotacja 
pracowników, część z nich pracuje w nieodpowiadających 
im warunkach, wykonuje obowiązki niezgodne z ich prefe-
rencjami, są to nierzadko niewielkie mankamenty warun-
ków pracy, o których pracownik nie ma odwagi powiedzieć 
przełożonemu. W ten sposób dusi w sobie różne pretensje 
i żale, a kiedy nie wytrzymuje ‒ wypowiada umowę i od-
chodzi. Odwaga pracowników przekłada się także na ich 
umiejętności negocjowania, podejmowania próby sprze-
daży lub podpisania umowy nawet w najsłabiej rokujących 
sytuacjach. Osoby odważne potrafią bronić interesów wła-
snych, ale także zatroszczyć się o zespół albo firmę, w któ-
rej pracują. 
W jaki sposób budować odważne zespoły i komunikować 
w firmie wartość odwagi?
Już na etapie rekrutacji warto do procesu wdrożyć takie 
elementy selekcji, które pozwolą ocenić, czy mamy do czy-
nienia z osobą odważną. Podczas rozmowy rekrutacyjnej 
warto zadać pytania o  to, czy dana osoba trenuje sporty 
walki, jest miłośnikiem sportów ekstremalnych, ale także 

Odwaga to przede  
wszystkim umiejętność 
działania pomimo odczu-
wanego strachu. 
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jakie dostrzega słabe strony firmy, w której chce pracować. 
W ten sposób możemy sprawdzić, na ile skrupulatnie kan-
dydat zapoznał się z historią i pozycją w branży danej firmy, 
ale także na ile odważny i konstruktywny jest w wyrażaniu 
krytyki. Jeśli organizowane imprezy integracyjne, wyjaz-
dy firmowe obfitują w  ekstremalne rozrywki i  atrakcje, 
współpracownicy mogą w  pozazawodowych warunkach 
wykazać się odwagą i  zaistnieć w  zespole. Jedną z  form 
wyrażania wartości odwagi w  firmie jest stworzenie listy 
odważnych zachowań, jakich oczekuje się od pracowników 
w firmie wraz z dostosowaniem do specyfiki poszczegól-
nych stanowisk, i  przedstawienie ich pracownikom. Nie 
ulega wątpliwości, że tak samo jak w  przypadku innych 
wartości najlepiej działa przykład dawany pracownikom 
z  góry. Jeśli zrozumieją, że odważne i  śmiałe działanie 
przynosi wymierne korzyści zarówno im, jak i całej firmie, 
jeśli zaobserwują odwagę w  działaniu wśród kierownic-
twa i menedżerów, łatwiej im będzie naśladować odważne 
zachowania. Trzeba pamiętać, że wiele osób ma poważny 
problem z pewnością siebie i śmiałością, np. podczas roz-
mów z nieznajomymi, prezentacji i wystąpień publicznych. 
Takim osobom warto zaoferować w firmie pomoc coacha 
lub trenera wystąpień, który pomoże im wzmocnić pew-
ność siebie, śmiałość i odwagę. 

Wyrażanie własnych 
opinii, próśb, zabieganie 

o własne interesy 
wymaga często 

odwagi i nie zrażania 
się porażkami. 
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rzadko można 
przeczytać o odwadze 
wśród pracowników. 
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Twórcą koncepcji odporności psychicznej oraz mo-
delu 4C opisującego jej cztery elementy jest profesor 
Peter Clough z  Uniwersytetu Manchester Metropoli-
tan w  Wielkiej Brytanii. W  swoich badaniach profesor 
Clough udowodnił wysoki współczynnik korelacji po-
między odpornością psychiczną a  efektywnością, osią-
ganiem celów, determinacją do działania oraz pozytyw-
nym nastawieniem do życia. Co więcej podając definicję 
odporności psychicznej w  swojej książce pt. Odpor-
ność psychiczna, Peter Clough wraz ze współautorem 
Dougiem Strycharczykiem wskazują na okoliczności, 
w  których odporność psychiczna jest wyjątkowo przy-
datna. Są to wyzwania, presja i stres: 
„Odporność psychiczna stanowi cechę osobowości, deter-
minującą w znacznym stopniu sposób, w jaki ludzie reagu-
ją na wyzwania, stres i presję, niezależnie od okoliczności” 
(Clough, Strycharczyk, 2012).
Jeżeli weźmiemy pod uwagę specyfikę pracy menedżera 
w  obecnych czasach, to te czynniki wydają się być wpi-
sane w  ten zawód. A  jeśli jeszcze popatrzymy dokład-
niej na model odporności psychicznej stworzony przez  
 prof. Clougha, to okaże się, że rzeczywiście mamy do czy-
nienia z koncepcją, której trudno nie brać pod uwagę, kie-

Menedżer silny  
i odporny  
psychicznie

Odporność psychiczna jest koncepcją, która w  świetle ostatnich badań 
zyskuje coraz większe uznanie jako jeden z  kluczowych czynników od-
powiadających za skuteczność i efektywność liderów organizacji. Czym  
w takim razie jest odporność psychiczna i co takiego mają osoby odporne 
psychicznie? 

dy jest mowa o przywództwie i zarządzaniu w XXI w.
Model 4C opisujący odporność psychiczną wskazuje na 
cztery elementy, które wspólnie budują naszą psychiczną 
siłę. Są to: kontrola, zaangażowanie, wyzwania oraz pew-
ność siebie.

WYSOKA ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA MENEDŻERA
W  świetle przytoczonej koncepcji odporny psychicznie 
menedżer wydaje się być odpowiedzią na potrzeby ota-
czającego nas świata. I rzeczywiście, jak pokazują badania 
nad odpornością psychiczną przy użyciu kwestionariusza 
MTQ48 w  kontekście zajmowania stanowisk menedżer-
skich (David Marchant, Peter Clough), im wyżej w  hie-
rarchii organizacji, tym odporność psychiczna menedżera 
rośnie we wszystkich obszarach opisanych w modelu 4C. 
Menedżer cechujący się wysokim poczuciem wpływu bę-
dzie przekonany, że kształtuje obraz organizacji, wpływa na 
podejmowane decyzje. Będzie też reagował adekwatnie do 
sytuacji, nie załamie się w obliczu kryzysu.
Wysokie wyniki na skali zaangażowania oznaczają deter-
minację i konsekwencję w działaniu, sprawne wyznaczanie 
celów i planowanie działań swoich i swoich podwładnych.
Wyzwania oznaczają, że menedżer będzie chętnie podejmo-

SYLWIA 
RYBAK

konsultant, trener, coach, 
AQR Business Development 
Partner,
sylwia@aqr.co.uk

Pewność siebie menedżera 
oznacza z jednej strony 
przekonanie o posiadanych 
kompetencjach, umiejęt-
ność czerpania z zasobów, 
dzielenie się wiedzą, 
a z drugiej odwagę do 
zabierania głosu, łatwość 
w budowaniu relacji, 
umiejętność wywierania 
wpływu na innych.
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wał się trudnych zadań, będzie testował nowe rozwiązania, 
nie będzie miał obaw przed podejmowaniem decyzji i będzie 
wyciągał wnioski ze swoich działań, pracując jednocześnie 
nad usprawnieniami i podniesieniem własnej skuteczności.
Pewność siebie menedżera oznacza z jednej strony przeko-
nanie o posiadanych kompetencjach, umiejętność czerpa-
nia z zasobów, dzielenie się wiedzą, a z drugiej odwagę do 
zabierania głosu, łatwość w budowaniu relacji, umiejętność 
wywierania wpływu na innych.
Badania nad przywództwem przeprowadzone w  2007 r. 
przez AQR i Institute of Leadership and Management (Wiel-
ka Brytania) potwierdziły, że pracownicy wolą pracować dla 
silnych liderów, zarządzających przez wymagania i  takich, 
którzy osiągają wyniki, niż dla delikatnych przywódców, któ-
rzy tracą grunt pod nogami w momencie kryzysu. Odporni 
psychicznie przywódcy cechują się wyjątkową nieugiętością 
w obliczu kryzysu i umiejętnością przedefiniowania proble-
mów w możliwości, umiejętnie wybierając i stosując odpo-
wiadający sytuacji styl przywództwa. Jim Collins w książce 
„Od dobrego do wielkiego” podkreśla znaczenie pokory 
i determinacji w przewodzeniu organizacją. Menedżerowie 
o największej sile oddziaływania to osoby, których charakter 
stanowi paradoksalną mieszaninę osobistej skromności i za-
wodowej determinacji.
Ale jak reszta pracowników, odporny psychicznie przy-
wódca również potrzebuje pracy nad samym sobą. Nie 
działamy w odosobnieniu, ale istniejemy w społeczeństwie. 
Nasze zachowania wpływają na innych, i to zarówno pozy-
tywnie, jak i negatywnie.

ZAGROŻENIA 
O  ile koncepcja odporności psychicznej uważana jest za 
podejście pozytywne, wspierające, o tyle w określonych sy-
tuacjach, np. w korelacji z innymi cechami osobowości czy 
warunkami środowiskowymi, może mieć też negatywny 
wpływ na otoczenie i na samych menedżerów.
Silni psychicznie przywódcy mogą mieć skłonność do cze-
goś, co psycholodzy nazywają „przeładowanie inicjatywą”. 
Mogą podejmować się zbyt wielu zadań naraz, zatracając 
kierunek i  cel organizacji. Ich pracownicy mogą tracić 
orientację, na których zadaniach się skupić, mogą też się 
wypalać zawodowo i odczuwać związaną z tym długotrwa-
łą presją. Przywódcy tacy powoli tracą wsparcie podwład-
nych, co z kolei wpływa na spowolnienie efektywności pra-
cy i obniżenie osiągnięć organizacji.
Kolejnym ryzykiem dla menedżerów bardzo silnych psy-
chicznie jest tendencja do mikrozarządzania, determinowa-
na wysoką potrzebą kontroli i  wpływu. Zbyt duża kontrola 
emocji sprawia, że mogą być odbierani jako nieautentyczni 
i stojący z boku. 

POMIĘDZY ODPORNOŚCIĄ A WRAŻLIWOŚCIĄ
Badania prowadzone przez profesora Clougha oraz jego 
zespół pokazują, że odporność psychiczna nie jest poję-
ciem zero-jedynkowym ‒ albo ją mamy, albo nie. Po dru-
giej stronie odporności psychicznej mamy bowiem wrażli-
wość psychiczną. Co to oznacza?
Osoby odporne psychicznie zdecydowanie lepiej radzą sobie Fo
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w trudnych okolicznościach, nie przejmują się, nie ponoszą 
dużych kosztów emocjonalnych związanych z daną sytuacją 
czy decyzją. Osoby wrażliwe natomiast wykazują sporą po-
datność na stres oraz okoliczności. Zdecydowanie trudniej 
radzą sobie w  sytuacjach stresujących, można powiedzieć, 
że „odchorowują” trudne decyzje czy sytuacje, więcej czasu 
zajmuje im podniesienie się po porażce. Jednocześnie oso-
by wrażliwe psychicznie posiadają wiele umiejętności, które 
również są pożądane w miejscu pracy i w naszym społeczeń-
stwie. Istotą jest zrozumienie różnicy w zachowaniu się osób 
odpornych i wrażliwych psychicznie.
W  przypadku pozycji menedżera duża wrażliwość może 
wiązać się z obniżoną decyzyjnością, unikaniem odpowie-
dzialności, trudnościami w finalizacji zadań, tak w odniesie-
niu do zadań indywidualnych, jak i celów podległego zespo-
łu. Efektem mogą być: unikanie ryzyka i podejmowania się 
nowych, trudniejszych zadań, jak również brak umiejętności 
wyciągania wniosków z porażek i uczenia się na błędach. 

POTĘGA WRAŻLIWOŚCI
Trudno wyobrazić sobie świat złożony tylko z osób 
odpornych psychicznie. Zróżnicowanie jest wartością, 
a  wrażliwość psychiczna może nieść ze sobą również 
pożądane w organizacji kompetencje. Psychiczna wraż-
liwość daje menedżerowi dostęp do takich zasobów, 
jak empatia, współczucie, kreatywność czy relacyjność. 
Wrażliwszych menedżerów cechuje też większa otwar-
tość na potrzeby pracowników, dbałość szczególnie 
o  nowych i  młodych pracowników. Wrażliwi potra-
fią wczuć się w  sytuację podwładnego, zrozumieć go, 
szczególnie jeśli też jest wrażliwy oraz potrzebuje uwagi 
i wsparcia przełożonego.

ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA
Oczywiście odporność psychiczna jest niezwykle ważna 
w kluczowych obszarach biznesu, tj. w kształtowaniu wizji 
firmy, wyznaczaniu celów, rozwoju pracowników itp. Or-
ganizacje muszą mieć na uwadze poziom odporności psy-
chicznej zarówno kadry zarządzającej, jak i zespołów i pra-
cowników, ponieważ ma to przełożenie na działania i sukces 
organizacji. Równie istotnym elementem, który warto brać 
pod uwagę przy budowaniu odporności psychicznej w or-
ganizacji, jest jej specyfika, rodzaj realizowanych zadań oraz 
kultura organizacji. Inaczej będziemy patrzeć na firmy pro-
dukcyjne, inaczej na agencje kreatywne, a jeszcze inaczej na 
biznes związany z samopomocą czy rozwojem. 
Różne organizacje będą mieć różne proporcje odpornych 
i wrażliwych psychicznie pracowników. Główną zasadą jest 
posiadanie różnorodnych typów osobowości w  miejscu 
pracy, tak aby korzystać z zasobów, jakie oferują nam oso-
by z różnymi kompetencjami i umiejętnościami. Tworzy się 
wówczas środowisko kreatywności, wdrażania i uzyskiwania 
wyników w oparciu o model współpracy, a nie konkurencji.
 
ROZWIJANIE ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ
Na koniec pozostaje najważniejsze pytanie – czy możemy 
rozwijać odporność psychiczną menedżerów? I czy warto 
to robić?

Odpowiedź na oba pytania jest twierdząca. Możemy rozwi-
jać odporność psychiczną i są na to potwierdzone sposoby, 
a w świetle przytoczonych powyżej argumentów zdecydo-
wanie warto wzmacniać odporność psychiczną tak mene-
dżerów, jak i  ich podwładnych. Można to zrobić na dwa 
sposoby – albo przez próbę stania się bardziej odpornym 
psychicznie (tu pomocny może być coaching, mentoring 
czy nawet elementy terapii), albo przez naukę konkretnych 
zachowań typowych dla osób odpornych psychicznie w sy-
tuacjach presji i stresu. Co ciekawe, wyuczone zachowanie 
bardzo często staje się nawykiem i  zakorzenia się w  nas, 
podnosząc tym samym naszą odporność psychiczną.
Istnieją dowody, że trenowanie naszego umysłu przynosi 
pozytywne efekty. Większość z efektywnych technik inter-
wencyjnych zawiera się w następujących obszarach:
• Pozytywne myślenie (psychologia pozytywna).
• Praca z wizją, wizualizacja.
• Kontrola lęków, praca z nawykami.
• Kontrola uwagi, uważność.
• Ustalanie celów.
• Praca z  samoświadomością (praca nad rozwijaniem sa-
moświadomości).
Można również skorzystać z  rekomendacji Amerykań-
skiego Towarzystwo Psychologicznego (APA 2000), które 
wypracowało wskazówki dla osób pragnących wzmocnić 
swoją odporność psychiczną w oparciu m.in. o prace Mar-
tina Seligmana, propagatora psychologii pozytywnej:
• Utrzymywanie dobrych relacji z bliskimi.
• Unikać widzenia kryzysów lub stresujących wydarzeń 
jako problemów nie do przezwyciężenia.
• Akceptowanie okoliczności, na które nie mamy wpływu.
• Opracowanie realnych celów i dążenie do nich.
• Podejmowanie działań w  sytuacjach trudnych, koncen-
trowanie się na zadaniach.
• Samoświadomość siebie, swoich mocnych i słabych stron.
• Budowanie pozytywnego obrazu samego siebie.
• Zachowywanie odpowiedniej perspektywy, nierozpamię-
tywanie zdarzeń.
• Budowanie optymistycznego nastawienia.
• Dbanie o siebie.
Okazuje się, że odporność psychiczna jest wartością na 
miarę XXI w. i wcale nie jest trudna do zdobycia czy wy-
pracowania. Na pewno punktem wyjścia jest samoświa-
domość, tu można posłużyć się albo autorefleksją, albo 
narzędziami diagnostycznymi, np. formularzem MTQ48, 
a w dalszej kolejności pracą nas sobą i konkretnymi obsza-
rami naszej odporności psychicznej. 
Przyniesie to korzyść zarówno menedżerowi, jak i  jego 
podwładnym, a w konsekwencji całej organizacji.

Trudno wyobrazić 
sobie świat złożony 

tylko z osób odpornych 
psychicznie. 
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W ślad za upowszechnianiem się prowadzenia badań ewa-
luacyjnych szkoleń i  innych form doskonalenia na rynku 
pojawiło się wiele poradników i  gotowych pakietów uni-
wersalnych narzędzi ewaluacyjnych. Wspomniane porad-
niki oferują głównie najróżniejsze szablony ankiet, sce-
nariuszy wywiadów, a  czasem nawet arkusze do analizy 
dokumentów. Ich pozyskanie lub zakupienie daje poczucie, 
że nie będzie trzeba tracić czasu na żmudne przygotowania 
własnych narzędzi badawczych. Jednak próba ich wykorzy-
stania w prawdziwym badaniu prowadzonym na potrzeby 
własnej instytucji często kończy się rozczarowaniem.
Wynika to z  mylnego poczucia uniwersalności goto-
wych ankiet (czy innych narzędzi badawczych), które 
dają pozór, że pasują do wszystkich szkoleń i  typów in-
stytucji. Niestety obietnica uniwersalności w  rzeczywi-
stości mści się tym, że tak naprawdę nie pasują one do 
żadnego szkolenia i nie uwzględniają specyfiki instytucji. 
Takie narzędzia zazwyczaj zawierają ogólne pytania. Re-
zultat jest taki, że otrzymujemy bardzo ogólne odpowie-
dzi, z  których uzyskujemy niewiele nowych informacji. 
Efekt jest taki, że nasza ewaluacja nie ma zakorzenienia 
w rzeczywistych potrzebach informacyjnych dotyczących 
konkretnego szkolenia czy instytucji. Badamy jakiś pro-
blem czy zagadnienie, dlatego że mamy do niego gotowe 
narzędzie. Pomijane są tematy, które wymagają objaśnie-
nia i zrozumienia, ponieważ praca nad przygotowaniem 
badania tych zagadnień wydaje się nam zbyt trudna lub 
niewspółmierna do korzyści, które moglibyśmy odnieść. 
Od wielu lat zajmuję się ewaluacją i zawsze zachęcam do 
wypracowywania własnych systemów. Takie ewaluacje za-

Ewaluacja szyta  
na miarę potrzeb
Ewaluacja zaczyna być stałym elementem codziennej praktyki dzia-
łania w  organizacji i  integralnym składnikiem każdego projektu, 
a szczególnie projektu szkoleniowego. Obecnie trudno znaleźć szko-
lenie, które nie kończy się ewaluacją, najczęściej prowadzoną w for-
mie ankiety poszkoleniowej. 
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kładają, że cały jej proces – od początku do końca (a więc 
również zastosowane narzędzia badawcze) – jest w  pełni 
autorski i „szyty na miarę” własnej instytucji. Możliwe do 
zastosowania we własnych strategiach metody badawcze 
nie wymagają pogłębionej i popartej wieloletnimi studiami 
wiedzy metodologicznej – wystarczy zachowanie otwarto-
ści na informacje (nawet zaskakujące i niezgodne z naszy-
mi oczekiwaniami) oraz rzetelność i  uczciwość w  braniu 
ich pod uwagę w procesie zmiany. 
Dobrym źródłem informacji na temat ewaluacji projek-
tów, w  tym skupionych przede wszystkim na edukacji 
dorosłych, jest Elektroniczna Platforma na rzecz osób do-
rosłych w Europie EPALE. Jest to utworzona z inicjatywy 
Komisji Europejskiej wielojęzyczna i bezpłatna witryna in-
ternetowa, na której można znaleźć i publikować wszelkie 
informacje związane z  szeroko rozumianą edukacją osób 
dorosłych. Ciekawym rozwiązaniem zastosowanym na 
platformie EPALE są „społeczności praktyków”, czyli gru-
py skupiające zainteresowanych poszczególnymi zagadnie-
niami, w tym również ewaluacją („Ewaluacja zorientowana 
na użyteczność”). Można tam zapoznać się z materiałami 
i  publikacjami, dzielić się własnymi doświadczeniami, 
znaleźć praktyczne wskazówki, m.in jak projektować ewa-
luację „szytą na miarę potrzeb”, jak dbać o jakość procesu 
ewaluacji i jej użyteczność oraz jakie metody gromadzenia 
danych warto stosować. Jako autorka wielu materiałów po-
święconych ewaluacji zamieszczonych na EPALE i  osoba 
mocno zaangażowana w rozwój Platformy serdecznie za-
praszam wszystkich, którzy chcą doskonalić swoje umiejęt-
ności ewaluacyjne do korzystania z tych materiałów. 

ewaluator, specjalistka 
ds. badań jakościowych 
i analiz eksperckich, Polskie 
Towarzystwo Ewaluacyjne, 
ambasadorka EPALE
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GRAŻYNA 
KACZMAREK

psycholog, Centrum  
Medyczne Falck  
w  Warszawie

Motywacja  
a przesilenie  
jesienno-zimowe

Szacuje się, że przesilenia jesienno-zimowego doświadcza nawet od 10 
do 20 proc. osób w okresie jesienno-zimowym. Dlaczego akurat wtedy? 
Dokładna przyczyna nie jest znana, podejrzewa się jednak, że uwarun-
kowanie to odziedziczyliśmy po naszych przodkach. To, co kiedyś było 
dostosowaniem się do warunków, teraz często utrudnia nam życie. Ist-
nieją jednak metody, które pozwalają na poradzenie sobie z tym stanem. 
Sprawdź, jak radzą sobie najlepsze firmy!

Przed laty za tryb życia odpowiedzialna była natura i do-
stęp do światła słonecznego. Ciepłe miesiące ludzie po-
święcali na zdobywanie pożywienia, uprawę roli, podróże 
i  ogólnie wzmożoną aktywność. Okres jesienno-zimowy 
za to był czasem o wiele spokojniejszym. Ilość pracy była 
ograniczona, a  czas spędzany był w  gronie najbliższych 
osób. W związku ze spowolnieniem tempa życia naturalnie 
zwalniał również organizm. 

DLACZEGO MAMY MNIEJ ENERGII?
Za regulację nastroju, snu i  równowagi hormonalnej od-
powiada nasz zegar biologiczny. Jego prawidłowa praca 
zależy m.in. od ilości naturalnego światła w  ciągu dnia. 
Niedobór światła zakłóca naturalny rytm snu i czuwania. 
Efektem zbyt małego dopływu światła dziennego są objawy 
w  różnym stopniu utrudniające codzienne funkcjonowa-
nie, a przede wszystkim skuteczną pracę. Twoim pracowni-
kom może często towarzyszyć smutek, w ciągu dnia szybko 
spada ich poziom energii i motywacji do pracy, mają pro-
blemy z koncentracją. Rano jest im ciężko wstać z  łóżka, 
najchętniej spaliby cały dzień, jedzą coraz więcej, co koń-

czy się spożywaniem fast foodów i niezdrowych posiłków, 
a w efekcie przybraniem na wadze. Te objawy zwykle mi-
jają wraz z nastaniem wiosny. Czasem niestety początkowo 
łagodne symptomy przekształcają się w  pełnoobjawową 
depresję sezonową, trwającą w  trakcie okresu jesienno-
-zimowego. Dotyka ona szacunkowo 2–5 proc. osób na 
świecie, przede wszystkim na północy i w środkowych sze-
rokościach geograficznych, głównie kobiety i osoby młode.

JAK POMÓC SWOIM PRACOWNIKOM?
Od pracowników oczekuje się kreatywności i skuteczności 
w  rozwiązywaniu problemów, terminowości i  zaangażo-
wania w  wykonywane zadanie. Jest to niezwykle trudne, 
gdy przez cały dzień brakuje motywacji i  energii, odczu-
wa się zmęczenie, niewyspanie i problemy z koncentracją. 
W efekcie samopoczucie osób w firmie jest ważne również 
dla ciebie i twojego przedsiębiorstwa. To ludzie tworzą fir-
mę, a ich kondycja odbije się na kondycji firmy. Dbaj o ich 
samopoczucie, zwłaszcza w  ciężkim okresie jesienno-zi-
mowym. Sprawdź kilka proponowanych przez nas metod 
i  przekonaj się, jakich sposobów używają inne przedsię-
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biorstwa, m.in. liderzy, do motywowania pracowników.
Zachęcaj do wysiłku fizycznego. Podczas wysiłku wydziela-
ne są endorfiny, które odpowiadają za lepsze samopoczucie 
i nastrój. Dawka ruchu, nawet intensywny spacer, w znacz-
nym stopniu poprawia humor. W nietypowy sposób roz-
wiązała to firma Chesapeake Energy Corporation, która 
swoim pracownikom funduje lekcje nurkowania w basenie 
olimpijskim. Poza wynajęciem basenu finansuje również 
pracę instruktora oraz niezbędne wyposażenie. 
Wspieraj w zdrowym odżywianiu. Uzupełnieniem ruchu 
powinna być prawidłowa dieta, bogata w zdrowe tłuszcze 
i witaminy. Ciężkie jedzenie, które często towarzyszy nam 
podczas zimy, obciąża organizm, pogarsza samopoczucie 
i powoduje tycie. Natomiast połączenie wysiłku fizyczne-
go i prawidłowej diety nie tylko poprawi nastrój, lecz tak-
że pozwoli na zachowanie formy i sylwetki. Kupuj świeże 
owoce i  warzywa do biura zamiast ciastek. Google idzie 
nawet o krok dalej i opłaca pracownikom darmowe lunche 
i obiady, które przygotowują szefowie kuchni.
Umożliwiaj odpoczynek. Bez odpowiedniej dawki odpo-
czynku niemożliwa jest efektywna praca. Wyczerpany or-
ganizm przestaje być produktywny. Co ważne, mowa tutaj 
nie tylko o zmęczeniu fizycznym, lecz także psychicznym. 
Dlatego ważne jest zapewnienie możliwości odpoczyn-
ku zarówno w  formie kilkunastominutowej drzemki, jak 
i chwili wytchnienia od natłoku zadań. Firma eBay zachęca 
do relaksu w specjalnie przygotowanych pokojach do mo-
tywacji. W  nowojorskiej firmie Pontiflex przekształcono 
serwerownię w pokój do drzemki. Za inicjatywę odpowie-
dzialny jest sam prezes firmy, ogromny zwolennik drze-
mek, przekonany o  ich właściwościach regeneracyjnych 
i pobudzających kreatywność. 
Angażuj w  kreatywne czynności. Nie ukrywajmy – nie 
wszystkie zadania, które pracownicy wykonują w  pracy, 
są pasjonujące. Część obowiązków jest nużąca, choć ko-
nieczna. Dlaczego by nie urozmaicić godzin spędzonych 
w miejscu pracy? Eric Ryan, założyciel firmy Method w San 
Francisco, uważa, że odrobina dziwaczności w  kulturze 
organizacyjnej jest inspirująca dla pracowników. W prze-
szłości zdarzało mu się przychodzić do pracy w przebraniu 
wiewiórki, puszczać piosenkę Eye of the Tiger w windzie 
czy organizować flash moby w swoich biurach. Wszystko 
po to, by rozbudzić kreatywność w swoim zespole. Za to 
właściciel firmy Eactive raz w  miesiącu organizuje prze-
bierane piątki. Chętne osoby zmieniają tradycyjny strój 
biurowy na kostium związany z  tematem przewodnim 
wybranym przez jednego z  uczestników. Inicjatywy te są 
szczególnie istotne, gdy jesienna i zimowa pogoda nie na-
straja optymizmem.
Zachęcaj do działalności pozazawodowej. Po wielu go-
dzinach męczącej pracy nie ma się ochoty na kreatywne 
działania. Po pracy wolimy pójść spać albo włączyć serial, 
zamiast zaangażować się w rozwijające działalności. Jest to 
idealna okazja dla pracodawcy, aby zachęcić swoich pra-
cowników do zajęć pozazawodowych. Może to być integra-
cja pracownicza, wolontariat czy zajęcia rozwijające indy-
widualne pasje. Firma Mitre opłaca swoim pracownikom 
tydzień udziału w wolontariacie, otrzymują oni przez ten 

czas regularne wynagrodzenie. Pracownicy Intelu z  sied-
mioletnim stażem w firmie mają prawo do płatnego dwu-
miesięcznego urlopu. Natomiast w firmie Ceneo w co drugi 
piątek od godziny 12.00 pracownicy mają czas na integra-
cję i poznawanie pracy innych działów. Często też w tym 
czasie osoby z ciekawymi pasjami prezentują swoje zainte-
resowania. Krzysztof Rynkiewicz z działu employer bran-
ding tej firmy podaje za przykład warsztaty szycia, które 
zorganizowano przy okazji wprowadzania w Ceneo działu 
handmade. Wspólne zajęcia są idealną okazją do poznania 
osób z działów, z którymi na co dzień nie ma się kontaktu. 
Ocieplają również relacje międzyludzkie, które są kluczo-
wym elementem dobrej atmosfery w miejscu pracy. Nato-
miast przyjazna atmosfera pomaga zachować równowagę 
psychiczną podczas jesienno-zimowego przesilenia. 
Zapewnij wsparcie w  problemach. I  niekoniecznie musi 
być to rozmowa z tobą. W końcu nie każdy pracownik chce 
zwierzać się ze swoich trudności przełożonemu albo dzia-
łowi HR. Zamiast tego lepiej umożliwić dostęp do opie-
ki psychologicznej. Może to być psycholog przyjmujący 
w miejscu pracy albo pakiet opieki medycznej zawierający 
konsultacje tego specjalisty. Możliwość rozmowy o  trud-
nościach, które w  sezonie jesienno-zimowym często się 
nasilają, będzie dużą ulgą i  pomoże nie przenosić ich do 
sfery zawodowej. 
Przede wszystkim jednak pamiętaj, że każdej osobie pomo-
że co innego. Bądź kreatywny, dobierz metody wsparcia do 
potrzeb współpracowników. Rozmawiaj z  nimi, dowiedz 
się, czego potrzebują, i  słuchaj ich pomysłów. Twoi pra-
cownicy docenią, jeśli zrobisz coś z myślą o nich. A przy 
okazji będą czuć, że ich miejsce pracy jest wyjątkowe, czym 
z chęcią będą chwalić się wśród znajomych. 

Od pracowników 
oczekuje się 

kreatywności 
i skuteczności 

w rozwiązywaniu 
problemów, 

terminowości 
i zaangażowania 

w wykonywane zadanie. 
Jest to niezwykle 
trudne, gdy przez 

cały dzień brakuje 
motywacji i energii, 

odczuwa się zmęczenie, 
niewyspanie i problemy 

z koncentracją. 
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Skoro najwięksi i  najlepsi pracodawcy standardowo ofe-
rują tego typu świadczenie dodatkowe, to chcąc rywalizo-
wać z nimi w walce o  talenty, pozostałe przedsiębiorstwa 
również muszą zaproponować potencjalnym kandydatom 
możliwość udziału w podobnych programach. Nadmierna 
koncentracja na dostosowywaniu swojej oferty do innych 
graczy na rynku sprawia jednak, że część pracodawców 
zaczyna traktować programy wellness jako wydatek ko-
nieczny – coś co muszą zaoferować, by nie stracić najlep-
szych pracowników, ale co w gruncie rzeczy jest dla nich 
bezzwrotną inwestycją. Gdyby jednak programy wellness 
były tylko dodatkowym wydatkiem i nie opłacały się pra-
codawcom, prawdopodobnie w  ogóle by nie powstały, 
a już z pewnością nie utrzymałyby się ani nie rozrosły do 
rozmiarów, jakie obecnie przyjmują. Warto więc zastano-
wić się nad tym, skąd wzięła się popularność programów 
wellness i jakie wymierne korzyści przynoszą one firmom, 
które zdecydowały się na ich wprowadzenie.

DLACZEGO FIRMY ZACZĘŁY WPROWADZAĆ  
PROGRAMY WELLNESS?
Analizę korzyści wynikających z programów wellness nale-
ży rozpocząć od przedstawienia powodów, dla których za-
częto wdrażać je w organizacjach. Pod koniec lat 30. XX w. 
zaczęto dostrzegać rosnący problem nadużywania alkoho-
lu przez pracowników w Stanach Zjednoczonych. Problem 
ten bezpośrednio uderzał w pracodawców, którzy zmagali 
się z  poważnym spadkiem wydajności i  produktywności 

Wellness w firmie 
– wnioski z badań

JOANNA 
KŁOSOWSKA

Sedlak&Sedlak

Zgodnie z  raportem firmy Sedlak & Sedlak „Świadczenia dodatkowe 
w oczach pracowników 2017” karnety na siłownię i do klubów fitness są 
najpowszechniej oferowanymi przez pracodawców benefitami. Tego typu 
świadczenie otrzymywało w 2017 r. niemal 48 proc. pracowników. Jed-
nym z  głównych powodów rosnącej ostatnimi czasy popularności pro-
gramów wellness wśród polskich firm jest pragnienie zwiększenia swojej 
konkurencyjności na rynku pracy. 

uzależnionych pracowników oraz z brakiem rąk do pracy. 
Odpowiedzią firm było uruchomienie programów, których 
celem była identyfikacja osób nadużywających alkoholu, 
psychoedukacja i  kierowanie ich na odpowiednie lecze-
nie. Chociaż tego typu interwencje nieco zmniejszyły skalę 
problemu, jednak go nie wyeliminowały. 
W  latach 60. XX w. zaczęto przesuwać akcent z  interwen-
cji na prewencję. Dostrzeżono, że nadużywanie alkoholu 
nie bierze się znikąd, ale jest tak naprawdę rezultatem dłu-
gotrwałego procesu i niezdolności do radzenia sobie przez 
pracowników z problemami takimi, jak trudności w pracy, 
problemy małżeńskie czy zdrowotne. W  latach 80. XX w. 
zaczęto wdrażać nowe, globalne programy, które koncen-
trowały się na fizycznym i psychicznym zdrowiu i samopo-
czuciu pracowników oraz na zmianie szkodliwych nawyków 
i zachowań, obniżających wydajność i sprawność pracowni-
ków. Tak powstały pierwsze firmowe programy wellness. 
Jak widać od początków ich istnienia, tego typu programy 
miały na celu poprawienie wyników uzyskiwanych przez fir-
mę poprzez polepszenie kondycji fizycznej i psychicznej pra-
cownika. Czy jednak faktycznie pozwalają one osiągnąć ten 
cel? W kolejnych paragrafach przedstawione zostaną pokrótce 
wnioski badań, które zawierały odpowiedzi na to pytanie.

PROGRAMY WELLNESS A ABSENCJA  
I PRODUKTYWNOŚĆ PRACOWNIKÓW
Jednym z  podstawowych argumentów, przytaczanych 
przez zwolenników wprowadzania w firmach programów 
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wellness, jest to, iż poprzez poprawę kondycji fizycznej 
i zdrowia pracowników prowadzą one do obniżenia absen-
cji chorobowej. Według Amerykańskiego Instytutu Stresu 
przedsiębiorstwa w Stanach Zjednoczonych tracą rocznie 
300 miliardów dolarów w powodu absencji, rotacji i innych 
kosztów związanych z problemami zdrowotnymi pracow-
ników (Stambor, 2006). Nic dziwnego zatem, że firmom 
zależy na zmniejszeniu liczby dni, które pracownicy spę-
dzają na urlopie chorobowym. Istnieją przekonujące do-
wody na to, że programy wellness mogą wpłynąć na istotne 
obniżenie wskaźników absencji. Przeprowadzona w 2010 r. 
analiza (Baicker, Cutler, Song) 36 badań dotyczących efek-
tywności programów wellness w firmach pokazała, że po 
2‒3 latach prowadzą one do skrócenia nieobecności w pra-
cy średnio o prawie 2 dni na osobę rocznie, co w praktyce 
oznacza dla firmy zaoszczędzenie w ciągu roku ponad 300 
USD na każdym pracowniku. 
Programy wellness mogą prowadzić również do poprawy 
wyników i zwiększenia produktywności pracowników. Po-
prawa kondycji fizycznej oznacza bowiem większą wydol-
ność, mniejsze zmęczenie, mniej wypadków w pracy oraz 
lepsze samopoczucie. Badania popierają tezę, że problemy 
zdrowotne pracownika wiążą się z mniejszą efektywnością 
(np. Burton i  in. 1999). Metaanaliza DeGroota i  Kikera 
z 2003 r., w której przestudiowali oni 10 starannie wyselek-
cjonowanych badań dotyczących związków między różno-
rodnymi programami wellness a wynikami uzyskiwanymi 
przez pracowników, wykazała, że udział w tego typu pro-
gramach wiąże się z wyższą produktywnością uczestników. 

Jest to szczególnie widoczne w tych organizacjach, w któ-
rych udział jest niedobrowolny, a ze świadczeń korzystają 
wszyscy lub prawie wszyscy zatrudnieni. Oznacza to, że aby 
osiągnąć korzyści z  programów wellness, należy dołożyć 
starań i aktywnie zabiegać, by do udziału w nich zaanga-
żować jak najwięcej pracowników. Nie wystarczy tylko za-
oferować dane świadczenie, ale konieczne jest opracowanie 
strategii, która zachęci do korzystania z niego. Jest to jeden 
z powodów, dla których część pracodawców organizuje np. 
cykliczne zawody sportowe z nagrodami, żeby zmotywo-
wać uczestników do regularnego treningu, lub udostępnia 
zatrudnionym aplikacje mobilne, które mają zachęcać ich 
do monitorowania aktywności i podejmowania kolejnych 
sportowych wyzwań.

PROGRAMY WELLNESS A SATYSFAKCJA Z PRACY
Satysfakcja z  pracy jest zazwyczaj definiowana jako po-
zytywna postawa lub pozytywne odczucia w stosunku do 
pracy. Badania pokazują, że wiąże się ona m.in. z większym 
zaangażowaniem w wykonywane obowiązki i wyższą lojal-
nością wobec firmy. W  czasach, kiedy dobrze wykwalifi-
kowani pracownicy są coraz bardziej wymagający, mobilni 
i gotowi opuścić firmę, gdy ta nie spełnia ich oczekiwań, 
w poszukiwaniu korzystniejszej oferty, pracodawcy muszą 
postarać się nie tylko o  konkurencyjną ofertę finansową, 
lecz także o  stworzenie emocjonalnej więzi z  pracowni-
kiem. Osoba zatrudniona, która czuje, że pracodawca 
zwraca uwagę na jego potrzeby i troszczy się o niego, będzie 
silniej przywiązana do organizacji i będzie mniej skłonna ją 
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opuścić. Programy wellness zwiększają zadowolenie z pra-
cy, sygnalizując zatrudnionym, że organizacja troszczy 
się o  ich dobro. Dodatkowo wpływają one na satysfakcję 
w  sposób pośredni poprzez poprawę fizycznego samo-
poczucia pracownika i  jego ogólnego dobrostanu. Parks 
i  Steelman w  2008 r. przeprowadziły systematyczną ana-
lizę rezultatów 17 badań, w  których wzięło udział ponad  
10 tysięcy pracowników. Stwierdziły one istnienie istotnego 
powiązania pomiędzy uczestnictwem w programach well-
ness a  poziomem zadowolenia: pracownicy, którzy brali 
w nich udział, raportowali znacząco wyższą satysfakcję niż 
ci, którzy w nich nie uczestniczyli. W licznych badaniach 
pokazano również pozytywny wpływ aktywności fizycznej 
na ogólne samopoczucie i nastrój. Na przykład Kirkcaldy, 
Cooper, Shephard i Brown (1994) wykazali, że policjanci, 
którzy regularnie ćwiczyli, mieli lepsze zdanie o sobie i byli 
bardziej zadowoleni ze swojej pracy. 

KOSZTY I ZWROTY Z INWESTYCJI
Przytoczone powyżej wyniki badań i  analiz pokazują, 
że programy wellness obniżają absencję i zwiększają po-
ziom zadowolenia z  pracy. Pojawia się jednak pytanie: 
czy to się opłaca? Organizacje ponoszą przecież nieza-
przeczalne koszty, implementując, a  później utrzymując 
tego typu programy. Czy warto jest ponieść te koszty? 
Czy inwestycja się zwróci? Wiele analiz prowadzonych 
w  ostatnich latach miało na celu wskazać odpowiedź 
na te właśnie pytania. Obliczono na przykład, że firma 
GlaxoSmithKline po zaimplementowaniu komplekso-
wego programu wellness zaoszczędziła w ciągu 4 lat 5,5 
mln dolarów. Na szczególną uwagę zasługuje tutaj przy-
toczona wcześniej metaanaliza Backer, Cutlera i  Song  
z 2010 r., podsumowująca w sposób krytyczny wyniki kil-
kudziesięciu badań dotyczących tego zagadnienia. Wspo-
mniani autorzy obliczyli, że programy wellness przynoszą 
pracodawcy zwrot z  inwestycji w  postaci ponad 3 USD 
za każdy wydany 1 USD. Są to pieniądze zaoszczędzone 
na kosztach związanych z  opieką medyczną i  nieobec-
nością w  pracy. Jeszcze bardziej obiecujące rezultaty 
można znaleźć w  pracy Larry’ego Chapmana (2005). 
Po przeanalizowaniu 22 badań oszacował on, że każdy  
1 USD wydany na programy wellness przynosi firmom 
średnio 5,81 USD. 
Istnieje wiele sposobów, by dodatkowo zredukować koszty 
związane z firmowymi programami wellness i tym samym 
osiągnąć większy zysk. Pracownicy mogą np. partycypo-
wać w świadczeniach lub pokrywać je z własnej kieszeni, 
korzystając ze zniżek wynegocjowanych przez firmę. Taki 
program może również przyjmować formę online. Wielu 
pracodawców np. w Stanach Zjednoczonych zamiast kla-
sycznego karnetu na siłownię wykupuje dla pracowników 
dostęp do aplikacji czy stron internetowych, w  których 
znaleźć mogą szereg porad na temat zdrowego stylu ży-
cia, uczestniczyć w  kursach online, monitorować swoją 
aktywność czy rywalizować z  innymi zarejestrowanymi 
uczestnikami. Takie rozwiązanie skutecznie motywuje za-
trudnionych do ćwiczeń, nie pociągając za sobą większych 
wydatków ze strony firmy.

KU PRZESTRODZE
Na koniec kilka słów przestrogi. Program wellness pro-
gramowi wellness nierówny. To, że zaproponujemy na-
szym pracownikom karnet czy kartę wstępu na obiekty 
sportowe i rekreacyjne, nie gwarantuje, że uzyskamy ko-
rzyści, o których była mowa w poprzednich paragrafach. 
Przytoczone analizy zbierające wyniki dziesiątek badań 
pokazują, że na ogół programy wellness przynoszą po-
zytywne rezultaty. Na ogół, ale nie zawsze. Są bowiem 
firmy, w których nie obserwuje się zwrotów z  inwesty-
cji w  program, spadku absencji ani wzrostu satysfakcji 
z  pracy czy też zwiększonej produktywności. Dużo za-
leży od tego, w jaki sposób program zostanie wdrożony, 
jakie działania (i czy w ogóle) zostaną podjęte, by zaan-
gażować w  niego pracowników i  na ile oferta zostanie 
dostosowana do potrzeb i  możliwości osób zatrudnio-
nych. Na szczęście obecnie funkcjonuje na rynku wiele 
firm, które specjalizują się w badaniach potrzeb pracow-
ników w  zakresie świadczeń dodatkowych, a  także we 
wdrażaniu, zarządzaniu i promowaniu programów well-
ness. Dzięki temu nawet firmy, które nie mają doświad-
czenia w  implementacji tego typu programów ani nie 
dysponują specjalistami ds. świadczeń dodatkowych. 
mogą z  sukcesem uruchomić, zarządzać, monitorować 
i cieszyć się zyskami, które przynoszą.
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Nowoczesne rozwiązania  
w trosce o zdrowie pracownika

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.

Panie Profesorze, wśród współ-
czesnych pracodawców zauwa-
żalny jest trend poszukiwania 
rozwiązań, które pomogą zadbać 
o samopoczucie ich podwład-
nych i zminimalizują czynniki 
niekorzystnie wpływające na ich 
zdrowie – jak pan uważa, dla-
czego ta tendencja tak znacząco 
przybrała na sile w ostatnim 
czasie? 

Odpowiedź na to pytanie jest bardzo 
prosta – ponieważ dbanie o  tę kwestię 
nie tylko buduje atrakcyjność firmy, ale 
jest już traktowane przez pracowników 
jako naturalna powinność pracodawcy 
– pakiet opieki zdrowotnej jako podsta-
wa, ale teraz istotne są także dodatkowe 
świadczenia w postaci np. stref relaksu 
w biurach, tzn. stworzenie i umożliwie-
nie korzystania pracownikom ze strefy 
odnowy biologicznej. Chcąc zadbać 
o  wydajność, a  tym samym rosnące 
wskaźniki, staje się koniecznie zwróce-
nie uwagi pracodawców nie na proces 
leczenia, ale przede wszystkim na pro-
filaktykę i promocję zdrowia. 

Z jakimi problemami zdrowot-
nymi najczęściej borykają się 
współcześni pracownicy i z cze-
go one wynikają? 

Podstawowym problemem człowie-
ka XXI wieku jest nieodpowiedni 
styl życia, towarzysząca mu czę-
sto pozycja siedząca i  niewłaściwe 
odżywianie, a  wynikające z  niego 
konsekwencje to: nadwaga i otyłość, 
bóle kręgosłupa, zaburzenie krąże-
nia, czy wreszcie stres, czyli choroby 
cywilizacyjne współczesnego społe-
czeństwa. Są one następstwem małej 
aktywności fizycznej lub jej braku, 
a człowiek jest biomaszyną, dla któ-
rej najgorszy jest bezruch.

Nie ulega zatem wątpliwości, 
że zdrowy pracownik wykonuje 
pracę szybciej i skuteczniej. Jak 
pracodawcy mogą w komplekso-
wy i profesjonalny sposób zadbać 
o zdrowie swoich pracowników?

Najlepszym rozwiązaniem w  obszarze 
dbania o  zdrowie swoich pracowników 
jest stworzenie dla personelu strefy od-
nowy psychosomatycznej, miejsca re-
laksu, a zarazem profilaktyki i promocji 
zdrowego stylu życia, wyposażonego 
w nowoczesną technologię, która pozwa-
la na powrót do homeostazy organizmu. 
Mój Instytut (Międzynarodowy Instytut 
Fizjoterapii i  Zdrowia) służy pomocą 
każdemu pracodawcy w zorganizowaniu 
takiej strefy w  jego firmie. Chcąc kom-
pleksowo i  skutecznie chronić zdrowie 
pracowników należy stosować profesjo-
nalne urządzenia prozdrowotne, m.in. 
takie jak system HHP, który jest nowo-
ścią w Polsce, ale od lat stosowanym roz-
wiązaniem w wielu krajach Europy. 
System HHP to (w skrócie) regeneracja, 
profilaktyka oraz terapia, efekt właści-
wie dobranej dla organizmu wibracji 
o odpowiedniej częstotliwości i promie-
niowania IR. Skuteczność tej technolo-
gii jest od kilku lat wykorzystywana tak-
że przez profesjonalnych sportowców 
w ramach odnowy psychosomatycznej. 
Niewątpliwą zaletą takiego urządzenia 
jest również jego mobilność i perfekcyj-
ne dopasowanie do ciała.

W jaki sposób jedno urządzenie 
może kompleksowo odpowie-
dzieć na tak różne problemy 
zdrowotne jak bóle kręgosłupa 
i stres? 

Kompleksowe działanie systemu HHP 
polega na wprowadzeniu komórek 
i  płynów organizmu w  mikrodrgania. 
Stymulowane w  ten sposób naturalne 

mechanizmy fizjologiczne wspierają 
przemianę materii, stabilizują ciśnienie 
krwi, redukują ból oraz dolegliwości 
mięśniowe. By zrozumieć jak działa ta 
technologia i  dlaczego jest skuteczna, 
należy przybliżyć procesy zachodzące 
w ludzkim organizmie. W każdej z ko-
mórek nieustannie zachodzą procesy 
energetyczne, niezbędne do utrzyma-
nia jej w optymalnym stanie. Niestety 
czynniki środowiskowe, niezdrowe 
odżywianie, stres i  brak ruchu nega-
tywnie wpływają na zdolność komó-
rek do produkcji energii i regeneracji. 
W  efekcie tracą one swoją witalność, 
co odzwierciedla się w  funkcjonowa-
niu konkretnych organów czy mięśni. 
Jednak już 15-minutowa sesja masażu 
eliminuje stres, a  regularne jej stoso-
wanie pomaga w redukcji dolegliwości 
i  dyskomfortu. Andullacja jest także 
skuteczna w zwalczaniu otyłości, a sze-
roki wachlarz możliwości jest jedną 
z przyczyn jej popularności w strefach 
odnowy biologicznej w Europie.

Jakie korzyści osiąga pracodaw-
ca, który decyduje się na zapro-
szenie do przestrzeni biurowej 
systemu HHP? 

Andullacja korzystnie wpływa zarówno 
na krótkotrwałe poczucie przyjemno-
ści, jak i pomaga zwalczyć dolegliwości, 
z  którymi zmaga się niemalże każdy 
pracownik biura. Zrelaksowane ciało 
i organizm pracownika oraz osiągnięty 
komfort psychiczny to stan, w  którym 
praca jest bardziej efektywna, a w dłuż-
szej perspektywie przekłada się także 
na mniejszą absencję w pracy. Innowa-
cyjne i zaawansowane technologicznie, 
a zarazem proste w obsłudze i skuteczne 
urządzenie, jakim jest system HHP, jest 
gwarantem zadowolonego i wydajnego 
pracownika.

Więcej informacji 
na temat systemu 
HHP znaleźć 
można na stronie:  
http://hhp.com.pl/ 

Na pytania dotyczące kwestii wsparcia zdrowotnego pracowników – 
zmieniających się motywacji pracodawców oraz nowoczesnych rozwią-
zań w tym zakresie – odpowiada prof. Dariusz Mucha z Międzynarodo-
wego Instytutu Fizjoterapii i Zdrowia.
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coach IC, trener PTP, 
doktorantka Uniwersytetu 
Warszawskiego, koordy-
nator programów wellbe-
ingowych dla organizacji 
Edukacja Żywieniowa.PL

Program rozwojowy pracownika, który ma przynieść rze-
czywiste zmiany w  zachowaniach, powinien być dobrze 
przygotowany od samego początku. Może posłużyć temu 
metodologia zarządzania projektami, którą łatwo można 
zastosować również w  tych obszarach. Tylko holistyczne 
i  systematyczne oddziaływanie przyniesie oczekiwane re-
zultaty, ponieważ zmiana wymaga czasu i  powtarzanych 
wzmocnień pozytywnych. Człowiek to nie projekt softwa-
rowy, więc należy też podejść do zmiany od strony wiedzy 
o uczeniu się człowieka (Kolb, 1997).
1 krok: Analiza obszarów do rozwoju – definiowanie celu
Zanim przystąpi się do tworzenia programów rozwojo-
wych, najpierw warto przeprowadzić analizę potrzeb po-
przez zbadanie zachowań żywieniowych, symptomów 
somatycznych związanych z  jedzeniem oraz poziomu 
aktywności fizycznej. Dzięki zidentyfikowaniu przyczyny 
obecnego stanu zdrowia oraz podzielanych niekorzystnych 
zachowań będzie można właściwie zbudować program 
w oparciu o realne potrzeby podzielane przez większe gro-
no pracowników. Częstym problemem jest brak chęci ze 
strony pracowników, aby brać udział w  proponowanych 
kampaniach na rzecz zdrowia. Jedną z przyczyn jest nie-
adekwatność tematu, co pokazuje, że warto zainwestować 

Programy  
promujące 
zdrowie

Pracodawcy rozwijają pracowników w zakresie kompetencji potrzebnych 
do radzenia sobie z wyzwaniami w pracy, jednak zapominają, że kondy-
cja fizyczna pracowników jest równie ważna. Dbanie o zdrowie fizyczne 
wpływa na zdrowie psychiczne pracownika i jego wydajność, co przynosi 
konkretne korzyści dla samej organizacji: niższy wskaźnik absencji, ob-
niżenie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego i  wyższą produktywność 
(Danna i Griffin, 1999).

energię na samym początku w rzetelną analizę potrzeb.
2 krok: Planowanie działań rozwojowych – ocena wyko-
nalności i podstaw
Planowanie powinno odbywać się na poziomie: komuni-
kacji, wdrażania i oceny efektów. Po pierwsze zmiana wy-
wołuje opór i niechęć, należy więc rozważnie wprowadzać 
każdy z elementów (Elrod i Tippett, 2002). Zmiana powin-
na następować krok po kroku, budowa programów zatem 
rozwija się od mniej skomplikowanych treści oraz lżejszego 
poziomu oddziaływania do bardziej specyficznych treści 
oraz głębszego poziomu oddziaływania. Nabudowywanie 
treści powinno być przemyślane pod względem dwóch 
poziomów: edukacyjnego oraz głębokości zmiany. Ocena 
efektów działań powinna następować cyklicznie i również 
ten aspekt należy zaplanować. Program ma być dla pra-
cowników. 
3 krok: Zainicjowanie zmiany postawy – komunikacja 
i uświadamianie
Komunikacja dotycząca wprowadzenia programów pro-
mujących zdrowie powinna być osadzona w  podzielanych 
wartościach, organizacja zatem powinna wykazać się zna-
jomością swoich pracowników. Język korzyści w kampanii 
komunikacyjnej należy skonkretyzować. Komunikaty ogól-
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ne nie będą miały siły przebicia do świadomości, ponieważ 
ludzie przyzwyczaili się do nich, i zamiast zaciekawić, nudzą 
odbiorcę. Im bardziej konkretne i osobiste korzyści zostaną 
nakreślone, tym większa szansa na refleksję u odbiorcy i wy-
wołanie pozytywnej postawy do samej kampanii. 
4 krok: Wdrożenie programów rozwojowych ‒ zmiana 
postawy wobec stylu odżywiania się
Programy rozwojowe powinny być: dostępne, atrakcyjne 
i  zwyczajne (zastosowanie metody CAN). Im bardziej po-
wszechne i odpowiadające na potrzeby pracowników stają się 
warsztaty czy też bardziej widoczna jest kampania prozdro-
wotna, tym ludziom bardziej się podoba. Nie wolno jednak 
przesadzić z  oddziaływaniami wewnątrz firmy, ponieważ 
można wywołać przy dużych nakładach finansowych odwrot-
ny efekt do zamierzonego (Bornstein, 1989). Częste spotkania 
rozwojowe czy też kampanie edukacyjne mogą wywołać efekt 
ekspozycji i pracownik z czasem będzie czuć się komfortowo 
psychicznie i bezpiecznie w trakcie zmiany. Jednak w dłuższej 
perspektywie, gdy oddziaływań jest za dużo, pracownik może 
odczuć nudę zamiast zaciekawienia i komfortu. Z tego powo-
du należy przemyśleć harmonogram oddziaływań i  dobrze 
skomponować go z działalnością organizacji.
5 krok: Ugruntowanie
Zakorzenienie zmiany może zajść dzięki działaniom po-
szkoleniowym: w  formie indywidualnego e-learningu, 
filmów edukacyjnych uzupełniających treści czy quizów 
i  konkursów z  nagrodami wspomagających proces zmia-
ny. Można również przejść na wyższy poziom pracy z pra-
cownikiem poprzez coaching indywidualny lub grupowy. 
Ugruntowanie będzie następować poprzez inicjatorów 
zmiany, którzy będą wywierać wpływ na swoje otoczenie. 
Zmiana postaw może zachodzić nie tylko w wymiarze in-
dywidualnym, lecz także na poziomie zapośredniczonym. 
Osoby, które będą inicjatorami zmiany, prawdopodobnie 
zgłoszą się do udziału w warsztacie czy też wezmą udział 
w szerszych działaniach w ramach programu rozwojowego. 
Takie doświadczenie będzie silniejsze niż zapośredniczone, 
które może wytworzyć się u osób z kolejnej grupy – wcze-
śnie adoptujących zmianę. Rogers (1995) charakteryzuje te 
osoby jako znajomych innowatorów, którzy niejako przej-
mują daną postawę. O ile pierwsza grupa zajmuje tylko 2,5 
proc. i  w  zasadzie na pierwszych etapach wprowadzania 
programów rozwojowych można spodziewać się w  tych 
granicach odzewu ze strony pracowników, to z  czasem 
powinny zareagować kolejne grupy – wczesnych adoptu-
jących (13,5 proc.), wczesna większość (35 proc.). Właśnie 
w związku z taką strukturą oddziaływania zmiany w spo-
łeczeństwie zmiana następuje w organizacjach długo. We-
dług teorii sądów społecznych (Sherif, Scherif i Nebergall, 
1965) postawy mogą zostać podzielone tylko, jeśli trafią 
do obszaru akceptacji danej osoby. W takim wypadku za-
działa efekt asymilacji i postawa zostanie ugruntowana na 
podstawie już wcześniej istniejących i powiązanych z nią. 
W przeciwnym razie efekt może być odwrotny i postawa 
przeciwna nasili się poprzez kontrast. Z tego względu dzia-
łania organizacji powinny być sukcesywne i  adekwatnie 
odwołujące się do potrzeb, więc kolejny etap wprowadza-
nia zmiany jest niezwykle ważny (poniżej).

6 krok: Ocena i  wypracowanie wniosków na kolejne 
działania – po projekcie
Oceny postaw można dokonać na trzech poziomach: emo-
cjonalnym, poznawczym i  behawioralnym (Mika, 1982). 
Pierwszą powinno być ustosunkowanie emocjonalne pra-
cowników do działań organizacji oraz stosunek do zachowań 
prozdrowotnych. Kolejną jest zbadanie przekonań i  myśli 
dotyczących zdrowych zachowań, nie chodzi o sprawdzenie 
wiedzy z zakresu zdrowych nawyków żywieniowych, ale re-
fleksji na ich temat. Często w firmach są prowadzone wykła-
dy ze zdrowego odżywiania, jednak to nie przyrost wiedzy 
jest odpowiedzialny za wzrost zachowań prozdrowotnych. 
Programy rozwojowe dają doświadczenie, które wywołuje 
refleksję, z tej refleksji pracownicy wyciągają wniosek i okre-
ślają intencje zawarte w zmianie nawyków, a następnie eks-
perymentują już poza doświadczeniem laboratoryjnym, ja-
kim jest warsztat (Kolb, 1997). W ten sposób uczą się osoby 
dorosłe, jednak czas zmiany bywa długi, ponieważ zmiana 
zachowań nie jest prosta. Behawioralny element postawy 
może być najpóźniej widocznym efektem zmiany postawy. 
W związku z tym należy przeprowadzać ocenę po kolei: naj-
pierw ocenić ustosunkowanie emocjonalne, następnie myśli 
na dany temat oraz zachowania.
W związku z dużą trudnością w zaistnieniu zmiany praco-
dawca powinien ułatwiać osiągnięcie jej przez pracownika 
dzięki stworzeniu przyjaznego środowiska pracy. W  po-
przednim artykule zostały opisane możliwe działania organi-
zacji, które mogą wspomóc zmianę nawyków żywieniowych 
osób pracujących w firmie na te korzystne i  zniwelowanie 
niekorzystnych. Wskazówki zewnętrzne nie mogą zastąpić 
oddziaływań na poziomie zmiany postaw, ponieważ gdy 
zmieni się otoczenie, to i zachowanie pracownika zostanie 
zmienione. Są jednak zachowania, które nie wynikają z bra-
ku troski o swoje zdrowie, np.: wracając do domu, pracownik 
może usiąść na kanapie i rozkoszować się pizzą czy chipsami 
jako formą „comfort food” po pracy. Kolejnym obszarem, 
w którym pracodawca może rozwijać pracownika, to zdol-
ności do zarządzania emocjami, aby pracownik nie zajadał 
emocji powstałych podczas dnia pracy.
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Sen wpływa pozytywnie na koncentrację, podejmowanie de-
cyzji, kreatywność, umiejętności społeczne, zdrowie, stabil-
ność emocjonalną, stres. Udowodniono, że istnieją geny akty-
wujące się tylko podczas snu, które odpowiadają za odbudowę 
organizmu i szlaki metaboliczne. Podczas snu przetwarzamy 
informacje, konsolidujemy wspomnienia, zyskujemy zdol-
ność rozwiązywania złożonych problemów – sen daje nam 
trzykrotną przewagę w radzeniu sobie z trudnościami. 
Czasami, kiedy chcemy się czegoś nauczyć przez cały 
dzień, nawet jeśli wkładamy w  to dużo wysiłku, efekty 
nie są zadowalające. Poddajemy się i ku wielkiemu zasko-
czeniu stwierdzamy następnego dnia, że nauczyliśmy się 
świetnie. Najwyraźniej po etapie uczenia się zachodzą dal-
sze kroki w przetwarzaniu nauczonych treści prowadzące 

Sen  
to inwestycja

Osoby zapracowane wchodzą w pewnego rodzaju trans – ich umysły tracą 
umiejętność regeneracji przez sen. Jest to jak zacięcie automatycznego 
wyłącznika, mózg ciągle działa w trybie mobilizacji. Taki zacięty przełącz-
nik po pewnym czasie zaczyna powodować kłopoty z koncentracją, my-
śleniem, zaburzenia apetytu, spadek potencji seksualnej, drażliwość – aż 
w końcu może doprowadzić do wypalenia energetycznego i depresji. 

do poprawy efektywności uczenia się. Nazywa się to kon-
solidacją i od ponad 10 lat proces ten łączony jest ze snem. 
Pozbawianie snu po uczeniu się zaburza zapamiętywanie. 
W żadnym wypadku nie należy zamieniać nocy z dniem 
w  mylnym przekonaniu, że w  ten sposób więcej można 
zrobić i  popracować, kiedy jest ciemno i  wszyscy śpią. 
Nie zaburzajmy naturalnego snu. Niestety wiele czynni-
ków społecznych, ekonomicznych i kulturowych sabotuje 
nasz sen. Nie chodzi tylko o pracę zmianową, nocne loka-
le, czas letni i światło elektryczne, lecz także o drobiazgi 
życia codziennego. Okres połowicznego rozpadu kofeiny 
wynosi około 7 godzin. Ktoś, kto o czwartej po południu 
wypije trzy filiżanki kawy, nie może zasnąć, gdyż o 23.00 
ma jeszcze we krwi ilość kofeiny odpowiadającą półto-
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rej filiżanki kawy. Jeśli sięgnie wtedy po alkohol na sen, 
w związku z rozkładem alkoholu przez wątrobę w tempie 
7 g na godzinę nie tylko zakłóci naturalną architekturę 
snu, lecz następnego dnia będzie się źle czuł. Kofeina 
i alkohol to substancje psychoaktywne, które działają na 
ośrodkowy układ nerwowy i zaburzają sen. 
Postarajmy się każdej doby przespać kilka godzin. Spokojny sen 
nie powinien trwać krócej niż 6 godzin i dłużej niż 11 godzin. 

JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO SPANIA?
Jeśli brak snu staje się długotrwałą sytuacją, może prowa-
dzić do poważnych problemów zdrowotnych. Nigdy nie 
ograniczajmy się do stosowania leków nasennych, czasami 
prosta zmiana codziennych nawyków lub diety może dać 
doskonałe efekty. 

O CO ZADBAĆ?
Przygotować pokój, wywietrzyć go. 
Rozdzielić sferę prywatną od zawodowej, uprzątnąć sypial-
nię z materiałów, które kojarzą się z pracą (z dokumentów, 
ubrań do pracy zostawionych do prasowania). 
Stworzyć własny przyjemny rytuał związany ze snem – 
może to być relaksująca kąpiel, posłuchanie spokojnej mu-
zyki lub poczytanie książki. 
Poćwiczyć, ale nie bezpośrednio przed snem i niezbyt in-
tensywnie. Intensywny trening przed snem wywołuje od-
wrotny do zamierzonego efekt – jesteśmy pobudzeni i nie 
chce nam się spać.
Jeśli mamy problemy z kręgosłupem, należy kupić podusz-
kę ortopedyczną lub wałek lędźwiowy. 
Wystrzegać się spożywania wieczorem alkoholu i  kawy, 
wywołują one częste przebudzenia.
Leżąc w łóżku, skoncentrować się na oddechu, nie walczyć 
z  myślami, pozwolić im swobodnie przepływać. Można 
zastosować technikę mindfulness, uważnej obecności. Na 
pewno przyniesie lepsze efekty niż liczenie baranów. 
Krótka przerwa na sen w  środku dnia, trwająca od 15 

do 20 minut, pomoże odzyskać siły utracone podczas 
przerw w trakcie nocnego snu.

JEDZENIE NA SEN
Zanim sięgniemy po pigułki na sen, spróbujmy pomóc 
sobie za pomocą diety. Co jeść, by lepiej sypiać? Produkty 
zawierające substancje, które działają na nasz układ nerwo-
wy, stymulując uwalnianie związków chemicznych, takich 
jak melatonina i serotonina. Melatonina to hormon wytwa-
rzany głównie w nocy lub wtedy, gdy organizm znajduje się 
przez dłuższy czas w ciemnym pomieszczeniu. Melatonina 
powstaje z  przemian tryptofanu i  serotoniny. Produkcję 
melatoniny stymulują wiśnie, maliny, banany, migdały, 
orzechy, nasiona słonecznika, płatki owsiane, różne rodzaje 
herbaty, m.in. rumiankowa, z  melisy, lawendy, ekstraktu 
z męczennicy, lipy lub cytryny. 
Warto także pamiętać o  podstawowych zasadach diete-
tycznych. Przed snem nigdy nie jemy obfitych posiłków. 
Najlepiej zjeść kolację dwie godziny przed snem. Powinna 
być lekka. 

Fo
t.

 is
to

ck
ph

ot
o

www.miesiecznik-benefit.pl 57



58

Praca daje 
poczucie sensu

Z Natalią Bogdan 
rozmawiała Joanna Rubin
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Założycielka, właścicielka i prezes zarządu międzynarodowej 
agencji rekrutacyjnej Jobhouse. Od kilkunastu lat związana 
z  branżą HR. Doświadczenie zdobywała w  USA, Wielkiej 
Brytanii, Holandii i Portugalii. Obecnie zarządza spółką, któ-
ra zatrudnia rocznie ponad trzy tys. pracowników. Ekspert 
rynku pracy. Wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego. 
Pasjonatka zdrowego stylu życia.

Dwie trzecie dnia spędzamy 
w pracy. Co nas do niej moty-
wuje?

W pierwszej chwili wiele osób powie, 
że pracujemy dla pieniędzy, ale to nie 
jest do końca prawda. Potwierdzi to 
każdy, kto jest w sytuacji, w której 
bardzo dobrze zarabia, a szczęśliwy 
i zmotywowany nie jest. 
Jakkolwiek górnolotnie by to 
zabrzmiało, praca daje nam poczu-
cie sensu życia. Dzięki temu, że ją 
posiadamy, mamy po co wstawać 
z łóżka. Zawodowe aspekty wpływają 
na poczucie własnej wartości i przy-
należności do społeczności. Fakt, że 
w pracy spędzamy tak dużo czasu, ma 
przełożenie na inne dziedziny życia. 
Dlatego warto zadbać o to, aby praca 
dawała nam zadowolenie. 

Często jednak pracy nie doce-
niamy, narzekamy.

Niestety tak. Straciła kiedyś pani pracę?

Tak, straszne doświadczenie, 
wstydliwe.

Też tego doświadczyłam. Pamiętam, 
że wcześniej zdarzało mi się narzekać, 
że za mało zarabiam, za dużo pracuję, 
że szef się czepia. Ale kiedy tę pracę 
straciłam, zawalił mi się świat. Nie 
miałam po co wstawać rano czy ubie-
rać się inaczej niż w rozciągnięty dres. 
W ciągu dnia, kiedy było mi najgorzej, 
nie miałam nawet do kogo zadzwonić, 
bo wszyscy moi znajomi byli w pra-
cy. Moje poczucie bezpieczeństwa 
zostało mocno zachwiane. Dziś sama 
pomagam osobom, które znalazły się 
w podobnej sytuacji. 

Dlaczego utrata pracy jest tak 
silnym przeżyciem wpływającym 
na poczucie naszej wartości?

Bo czujemy się odrzuceni, a za to 
odtrącenie często obwiniamy siebie. 

Nawet jeśli przyczyny utraty pracy nie 
leżą po naszej stronie, i tak zastana-
wiamy się, dlaczego padło akurat na 
nas, i dopowiadamy sobie negatywne 
historie na nasz temat. Takie myśli 
podkopują nasze poczucie własnej 
wartości, tracimy pewność siebie. 

Czy łatwo jest w Polsce znaleźć 
pracę?

Wprawdzie wszędzie słyszymy o rynku 
pracownika, ale to, że w urzędach pracy 
jest zarejestrowanych mniej osób, nie 
oznacza, że wszyscy niezarejestrowani 
są w satysfakcjonującej ich sytuacji 
zawodowej. Do mnie wciąż trafia tyle 
samo osób, które chcą zmienić coś 
w swojej karierze i nie do końca im to 
wychodzi.

Dlaczego?
Otacza nas szum informacyjny. Ogło-
szeń o pracę jest mnóstwo, tysiące. 
Żeby przeglądać je wszystkie regu-
larnie, aplikować zgodnie ze sztuką, 
a potem brać udział w wieloetapowych 
rekrutacjach, musielibyśmy z tego 
zrobić zajęcie na pełen etat. Poza tym 
wysyłanie CV powinno być poprzedzo-
ne analizą naszych słabych i mocnych 
stron, stworzeniem strategii zmiany 
pracy i zadbaniem o nasz wizerunek 
na rynku pracy. W szkole nikt nas tego 
nie uczył. Dochodzą także bariery psy-
chologiczne ‐ wstydzimy się poprosić 
kogoś o pomoc lub zadzwonić do firmy, 
w której chcielibyśmy pracować. 

Jaka jest rzeczywistość?
Samo nic się nie dzieje. W poszukiwa-
nie pracy tak samo jak w każde inne 
przedsięwzięcie trzeba się zaangażować 
– czasowo i emocjonalnie. Najpierw 
należy przygotować dobry plan, a potem 
konsekwentnie go realizować. Wtedy 
zwiększymy swoje szanse na sukces. 
Każdy z nas po utracie stanowiska ma 
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trzy opcje: poddać się, szukać nowej 
pracy albo założyć własną firmę. 
Wbrew pozorom sporo osób wybiera, 
zwykle nieświadomie, to pierwsze 
rozwiązanie. Tymczasem nie musi tak 
być. Wystarczy wziąć głęboki oddech 
i spojrzeć na tę sytuację jak na szansę.

Szansę?
Tak, szansę na zastanowienie się, 
czy to, co robiliśmy do tej pory, na 
pewno dawało nam zadowolenie, 
na obiektywne przyjrzenie się, co 
było fajne, a co nie w naszej ostat-
niej pracy. Kolejnym krokiem jest 
stworzenie skutecznych dokumen-
tów aplikacyjnych i zadbanie o nasz 
wizerunek na rynku pracy. 

Co ma pani na myśli?
Według badania przeprowadzonego 
przez LinkedIn, 94 proc. rekruterów 
szuka lub weryfikuje kandydatów 
w mediach społecznościowych. 
Warto więc zadbać o to, co widzą 
na nich potencjalni pracodawcy. 
Podstawową sprawą jest stworzenie 
profesjonalnego konta na portalach 
typu LinkedIn czy GoldenLine oraz 
zadbanie o ustawienia prywatności 
na Facebooku. Konto na portalach 
dla profesjonalistów powinno być na-
szym CV w wersji online – z profesjo-
nalnym zdjęciem, wyszczególnionym 
doświadczeniem i wykształceniem. 

Mamy problem z ujawnianiem 
takich informacji?

Wbrew pozorom tak. W Polce konto 
na LinkedIn ma około dwóch mi-
lionów osób (na świecie ponad 500 
milionów), jednak spora ich część 
posiada tzw. konta widmo, czyli bez 
aktualnych informacji albo nieodwie-
dzane od wielu miesięcy. Często sły-
szę, że boimy się utraty prywatności 
albo że zamiast ofert zawodowych 
będziemy otrzymywać matrymo-
nialne. Nic bardziej mylnego. Jako 
headhunter uważam, że jeśli ktoś nie 
ma profilu na LinkedIn, to praktycz-
nie nie istnieje dla rekruterów. 

A co składa się na aktywne 
szukanie pracy?

Regularne przeglądanie ofert pracy, 
wysyłanie CV, dzwonienie do firm 
i wizyty u potencjalnych praco-

dawców z zapytaniem, czy szukają 
potencjalnych pracowników, a nawet 
jeśli nie szukają, przekonanie ich, że 
potrzebują właśnie nas.

I tu pojawia się mit sekretarki, 
która nie chce nas połączyć 
z działem HR.

Ta recepcjonistka czy sekretarka to 
bardzo ważna osoba i ma większą 
moc, niż nam się wydaje. Przecież 
każdy, kto pracuje w firmie, ma z nią 
regularny kontakt. I często tak jest, 
że sekretarka, na której zrobiliśmy 
dobre wrażenie, zarekomenduje 
nas potencjalnemu szefowi. Powie: 
„Słuchaj, Darek, była u nas ostatnio 
bardzo sympatyczna babka, zerknij 
na jej CV”. To są normalne sytuacje, 
ludzkie. Czasami aplikując o pracę, 
zapominamy o tym, że po drugiej 
stronie są ludzie. 

O czym jeszcze warto pamiętać?
Że wszyscy ulegamy pierwszemu 
wrażeniu, czy tego chcemy, czy nie. 
Warto o tym pamiętać, prowadząc ak-
tywność na portalach społecznościo-
wych. Wciąż bardzo mało kandyda-
tów zwraca uwagę na to, co umieszcza 
w internecie – komentarze dotyczące 
kontrowersyjnych tematów: polityki, 
religii w ogóle nie powinny wychodzić 
spod naszej ręki. Zdjęcia z zakra-
pianych imprez także nie pomagają 
w uzyskaniu lepszej pracy. 

Czy na wizerunek na rynku 
pracy wpływają też profesjonal-
ne treści, którymi się dzielimy 
w social mediach, tzw. szero-
wanie?

Jak najbardziej. Udostępnianie 
ciekawych artykułów z naszej branży 
sprawia, że ludzie zaczynają nas 
kojarzyć z daną dziedziną. Wysiłek 
po naszej stronie jest praktycznie 
żaden ‒ dzielimy się po prostu tym, 
co nas interesuje, a efekt jest taki, 
że budujemy wizerunek eksperta 
w określonej branży. Główną zaletą 
silnej marki osobistej jest to, że na-
leży ona do nas, niezależnie od tego, 
w jakiej firmie pracujemy.

Co panią dziwi na rynku pracy?
Zajmuję się rekrutacją od ponad 
12 lat i od początku mojej kariery 

zawodowej zastanawiało mnie, 
dlaczego kandydaci, do których 
dzwonię z ofertami pracy, są nimi 
żywo zainteresowani, nawet jeśli 
aktualnie pracują. Przecież jeśli 
jesteśmy w szczęśliwym związku, 
to choćby zadzwonił do nas sam 
Brad Pitt czy Angelina Jolie, raczej 
nie będziemy zainteresowani spo-
tkaniem. Tymczasem jeśli chodzi 
o pracę, nasza lojalność pozosta-
wia wiele do życzenia. Zaczęłam 
nawet szukać badań na ten temat. 
Niestety nie znalazłam żadnych 
rzetelnych i przeprowadzonych 
na Polakach. Postanowiłam więc 
zrobić je sama. 
 

Co z nich wynikło?
Zależało mi przede wszystkim, żeby 
sprawdzić, na ile Polacy są szczę-
śliwi w swoich miejscach pracy i od 
czego ten poziom szczęścia zależy. 
Jak się okazało, nasz wynik w skali 
0–10 to 6,3. Poziom szczęścia 
znacznie różni się jednak między 
osobami, które pracują i nie planują 
zmiany pracy (7,8), a tymi, które 
pracują, ale rozważają zmianę pracy 
(5,1). Jak widać, nie musimy być 
bardzo nieszczęśliwi w pracy, aby 
myśleć o jej zmianie. Za najważniej-
sze czynniki wpływające na nasze 
zadowolenie z pracy uważamy: 
dobre wynagrodzenie (88 proc.), 
współpracowników, na których 
możemy liczyć (84 proc.), możli-
wość rozwoju, jakie oferuje praca 
(81 proc.), równowagę między pracą 
a życiem prywatnym (80 proc.) i… 
czas dojazdu do pracy (76 proc.). 
Wyniki te pokazują, że finanse 
niezmiennie pozostają na pierw-
szym miejscu i mają duży wpływ na 
nasze zadowolenie z pracy, jednak 
coraz więcej pracowników uzależnia 
swoje szczęście od ludzi, jakimi się 
otacza, oraz od tego, czy w pracy 
mogą się rozwijać oraz zachować 
work-life balance. Co ciekawe, 63 
proc. ankietowanych zadeklarowało, 
że byliby skłonni rozważyć zmianę 
miejsca zamieszkania w poszu-
kiwaniu lepszej pracy. Zachęcam 
więc do zapoznania się z pełnym 
raportem Szczęście w pracy Polaków 
dostępnym na naszej stronie www.
jobhouse.pl
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Firmy już teraz muszą zadbać o  wysoki poziom bezpie-
czeństwa w  zakresie przetwarzania danych osobowych 
oraz wprowadzić odpowiednie procedury dotyczące m.in. 
zarządzania procesami rekrutacyjnymi, które nierozerwal-
nie związane są z pozyskiwaniem i przetwarzaniem danych 
osobowych. Brak ich wdrożenia rodzić będzie poważne 
konsekwencje finansowe w wysokości do 20 mln euro bądź 
do 4 proc. całkowitego rocznego obrotu z  poprzedniego 
roku obrotowego oraz możliwość dochodzenia roszczeń na 
drodze cywilnej w związku z naruszeniem nowych przepi-
sów wobec osób, których dane są przetwarzane. 

DANE OSOBOWE W PROCESIE REKRUTACJI
W  dniu 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać Rozporzą-
dzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. 
w  sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z  przetwa-
rzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego prze-
pływu takich danych (dalej jako „RODO”), które ze względu 
na jego jednolite i  bezpośrednie stosowanie w  Unii Euro-
pejskiej zastąpi również polską ustawę o  ochronie danych 
osobowych. Nowe przepisy dotyczyć będą m.in. danych 
osobowych przetwarzanych w związku z zatrudnieniem, po-
nieważ każdy podmiot, który zatrudnia pracowników, pozy-
skuje szereg informacji dotyczących kandydatów do pracy, 
a pierwsze dane osobowe kandydatów na pracowników pra-
codawca pozyskuje wraz z otrzymanym CV.
W  RODO została przewidziana możliwość uwzględnie-
nia w przepisach krajowych lub w porozumieniach zbio-
rowych bardziej szczegółowych przepisów mających na 
celu zapewnienie ochrony praw i  wolności w  przypadku 
przetwarzania danych osobowych pracowników w związ-
ku z  zatrudnieniem, w  szczególności do celów rekrutacji 

Dane kandydatów  
pod ochroną

Do wejścia w życie unijnych przepisów dotyczących ochrony danych oso-
bowych, istotnie zmieniających i zaostrzających zasady ich przetwarza-
nia, pozostało kilka miesięcy. To niewiele czasu na ich wdrożenie, odpo-
wiednie przygotowanie kadr, infrastruktury oraz polityki firmowej do 
nowej rzeczywistości w zakresie data protection. 

i wykonania umowy o pracę. 
W  dniu 12 września 2017 r. został opublikowany przez 
Ministerstwo Cyfryzacji projekt ustawy – Przepisy wpro-
wadzające ustawę o  ochronie danych osobowych, który 
rozstrzyga m.in. wątpliwości dotyczące możliwości pozy-
skiwania zgód pracowników i kandydatów do pracy. 

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH
Projektowana ustawa dzieli kategorie danych osobowych 
pozyskiwanych i przetwarzanych w zakresie procesu rekru-
tacyjnego na dane osobowe, które mogą być przetwarzane 
na podstawie przepisu prawa (art. 221 Kodeksu pracy) oraz 
dane osobowe, które mogą być przetwarzane na podstawie 
wyrażonej zgody (art. 222 Kodeksu pracy). 
Zgodnie z projektowanym art. 221 § 1 Kodeksu pracy ka-
talog danych osobowych kandydatów obejmuje informacje 
dotyczące imienia i nazwiska kandydata, daty jego urodze-
nia, adresu do korespondencji, wykształcenia oraz przebie-
gu dotychczasowego zatrudnienia. Dodatkowo, w przeci-
wieństwie do obecnie obowiązujących przepisów prawa, 
w  projekcie przewidziano możliwość pozyskiwania przez 
pracodawcę adresu poczty elektronicznej albo numeru te-
lefonu. Wykorzystanie spójnika „albo” w  odniesieniu do 
wprowadzonych dwóch kategorii danych osobowych ozna-
cza, że pracodawca nie będzie mógł żądać jednoczesnego 
podania numeru telefonu oraz adresu e-mail, co wydaje się 
zabiegiem celowym projektodawcy zgodnie z  zasadą mi-
nimalizacji danych osobowych wyrażoną w  RODO. Tym 
samym jednak pracodawca będzie musiał zdecydować się, 
którą informację (numer telefonu czy też adres e-mail) 
będzie chciał pozyskiwać w oparciu o przepis prawa. Po-
wyższe nie wyklucza oczywiście możliwości pozyskania 
drugiej informacji w oparciu o zgodę kandydata.
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Przetwarzanie przez pracodawcę innych danych osobo-
wych niż wymienione w projektowanym art. 221 § 1 Ko-
deksu pracy będzie dopuszczalne tylko wtedy, gdy będą 
one dotyczyć stosunku pracy i osoba ubiegająca się o za-
trudnienie wyrazi na to zgodę w oświadczeniu złożonym 
w postaci papierowej lub elektronicznej. Zgoda taka musi 
być wyraźna ‒ pracownik musi wiedzieć, jakie dane chce 
pozyskać pracodawca i w jakim celu oraz musi zostać poin-
formowany o prawie do odwołania zgody. Poza tym zgoda 
musi być dobrowolna, a brak zgody nie może być podstawą 
do niekorzystnego traktowania osoby ubiegającej się o za-
trudnienie, w tym nie może stanowić przyczyny uzasadnia-
jącej odmowę zatrudnienia. 
Projekt ustawy przewiduje również kategorie danych oso-
bowych, których nie będzie można pozyskiwać nawet 
w oparciu o  zgodę kandydata. Zgodnie z nim możliwość 
pozyskiwania dodatkowych danych osobowych w oparciu 
o zgodę kandydata nie obejmie danych wrażliwych, w tym 
danych o nałogach, o stanie zdrowia, o życiu seksualnym 
lub orientacji seksualnej oraz danych biometrycznych.
Mając na względzie powyższe wskazania, pracodawca na 
etapie rekrutacji powinien w  pierwszej kolejności zbadać, 
czy dane, które chce pozyskiwać, mieszczą się w  katalogu 
przewidzianym w Kodeksie pracy, a jeśli nie, to czy obowią-
zek ich podania wynika z  przepisów szczególnych lub czy 
jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku przez praco-
dawcę. Dopiero w przypadku braku podstawy w tym zakre-
sie pracodawca powinien weryfikować możliwość pozyski-
wania danych osobowych w oparciu o zgodę kandydata. 
Warto w  tym miejscu przypomnieć, iż powyższe uregu-
lowania w  zakresie zmian Kodeksu pracy dotyczyć będą 
jedynie rekrutacji zmierzającej do zawarcia z  kandyda-
tem umowy o pracę. Brak jest natomiast takiej podstawy 
w  przypadku innych umów cywilnoprawnych i  w  takim 
przypadku podstawą będzie zgoda kandydata na przetwa-
rzanie danych osobowych. 

WYKORZYSTYWANIE CV DO WIELU REKRUTACJI 
Powszechną praktyką pracodawców jest przechowywanie 
CV kandydatów do pracy przez okres dłuższy niż czas 
trwania postępowania rekrutacyjnego, na którego potrzeby 
dane CV zostało wysłane, jednak praktyka taka nie będzie 
uznawana za zgodną z wymogami RODO. Jak wskazał eu-
ropejski organ doradczy w sprawach ochrony danych oso-
bowych Grupa Robocza art. 29 w opinii nr 2/2017 w spra-
wie przetwarzania danych w pracy, dane kandydatów co do 
zasady powinny być usuwane w momencie, w którym pra-
codawca zrezygnuje ze złożenia oferty zatrudnienia osobie 
ubiegającej się o zatrudnienie. 
Wykorzystywanie raz uzyskanych danych osobowych 
przez dłuższy okres i na potrzeby kolejnych rekrutacji bę-
dzie jednak możliwe w oparciu o zgodę kandydata, który 
będzie mógł zdecydować, czy swoje dane chce przekazać 
wyłącznie na potrzeby jednej, czy również większej liczby 
rekrutacji, z  zastrzeżeniem, że wyrażona zgoda powin-
na uwzględniać maksymalny okres przechowywania CV 
przez pracodawcę. Takie rozwiązanie pozwoli na realiza-
cję zasady rozliczalności wymaganej przez nowe przepisy 

prawa poprzez możliwość wykazania, że dane osobowe są 
przetwarzane zgodnie z prawem w zakresie, w jakim zosta-
ły zebrane na potrzeby rekrutacji. 

NARUSZENIA ZASAD I ICH KONSEKWENCJE
Głównym celem RODO jest zmiana w podejściu do pro-
cesu przetwarzania danych. Na gruncie nowych przepisów 
przetwarzanie danych osobowych ma być ciągłym proce-
sem, którego każda część jest równie istotna – począwszy 
od odpowiedniej dokumentacji, przez procesy organiza-
cyjne, systemy IT, na świadomości pracowników kończąc. 
Administrator danych (w  tym pracodawca prowadzący 
rekrutację) jest zobowiązany do wdrożenia odpowiednich 
środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarza-
nie danych osobowych odbywało się zgodnie z  prawem. 
Jednocześnie administrator powinien wziąć pod uwagę 
charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko 
naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Wszystkie 
wprowadzone środki techniczne i organizacyjne muszą być 
zgodne z zasadami przewidzianymi przez RODO, tj. zasa-
dą zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, zasadą 
ograniczenia celu przetwarzania danych, zasadą minima-
lizacji oraz prawidłowości danych, zasadą ograniczenia 
przechowania danych, zasadą integralności i  poufności 
danych oraz zasadą rozliczalności. Oparcie się na powyż-
szych zasadach pozwoli na wyeliminowanie lub zabezpie-
czenie obszarów, w których nowe regulacje mogą wprowa-
dzić niejasność i potencjalne ryzyko naruszeń w zakresie 
pozyskiwania danych osobowych osób ubiegających się 
o  nawiązanie stosunku pracy, np. w  zakresie rekrutacji 
ukrytych, baz kandydatów odrzuconych bez odpowied-
nich klauzul i zgód, jak również w zakresie przechowywa-
nia i dystrybuowania aplikacji kandydatów wewnątrz firmy 
w ramach prowadzenia projektu rekrutacyjnego przez wię-
cej niż jedną osobę. 
Należy pamiętać, iż brak wdrożenia RODO i niestosowa-
nie się do wprowadzonych przepisów może oznaczać dla 
przedsiębiorców odpowiedzialność finansową w  postaci 
kar administracyjnych w wysokości do 20 mln euro bądź 
do 4 proc. całkowitego rocznego obrotu z  poprzedniego 
roku obrotowego oraz możliwość dochodzenia roszczeń na 
drodze cywilnej w związku z naruszeniem nowych przepi-
sów wobec osób, których dane są przetwarzane. 

Należy pamiętać, iż 
brak wdrożenia RODO 

i niestosowanie się 
do wprowadzonych 

przepisów może 
oznaczać dla 

przedsiębiorców 
odpowiedzialność 

finansową.
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Reżyseria: 
Stephen Chbosky
Obsada: 
Julia Roberts, Owen 
Wilson, Jacob Tremblay
Premiera: 
19 stycznia 2018
Gatunek: dramat, 
komedia

CUDOWNY CHŁOPAK  

Info

Pomniejszenie
Film pokazuje, co może się stać z ludźmi i światem, 
kiedy norwescy naukowcy – próbując znaleźć rozwią-
zanie problemu przeludnienia – odkrywają sposób 
na zmniejszenie ludzi do wysokości zaledwie 5 cali. 
Proponują też trwający 200 lat program przekształ-
cenia rzeczywistości z wielkiej w małą. Ludzie szybko 
orientują się, jak wygodniejsze i zamożniejsze życie 
mogą wieść w zminiaturyzowanym świecie.

Reżyseria: Alexander Payne
Obsada: Matt Damon, Christoph Waltz, 
Kristen Wiig, Neil Patrick Harris i inni
Premiera: 12 stycznia 2018
Gatunek: dramat, komedia, sci-fi

Gotowi na wszystko. Exterminator
Piątka oddanych przyjaciół miała od dzieciństwa wielkie marzenie – 
chcieli wstrząsnąć polską sceną metalową i gromadzić na koncertach 
tłumy, a wszystko to pod szyldem zespołu o złowieszczo brzmiącej 
nazwie: Exterminator. Czas jednak pokazał, że młodzieńcze ambicje to 
jedno, a życie to drugie. 

Reżyseria: Michał Rogalski
Obsada: Paweł Domagała, Krzysztof Czeczot, Piotr 
Żurawski, Piotr Rogucki, Agnieszka Więdłocha,  
Aleksandra Hamkało
Premiera: 5 stycznia 2018 
Gatunek: komedia

FIL
M

FIL
M

Dla 10-letniego Auggiego nie ma niczego bardziej niezwykłego niż  „zwykły" 
dzień w szkole. Urodzony z licznymi deformacjami twarzy, dotąd uczył się 
w domu pod okiem mamy. Teraz jednak, zaczynając 5 klasę w normalnej szkole, 
ma nadzieję, że koledzy potraktują go jak zwyczajnego chłopca. Jego wygląd 
sprawia jednak, że staje się szkolną sensacją, a dla wielu wręcz dziwadłem. Jedni 
się z niego śmieją, inni wytykają palcami, ale nikt tak naprawdę niczego o nim 
nie wie. Wszystko zacznie się zmieniać, gdy w szkole pojawi się nowa uczennica. 
Urocza Summer potrafi dostrzec w Auggiem coś więcej niż nietypowy wygląd. 
Wystarczy jeden przyjazny gest, jedna pomocna dłoń, by obudzić w Auggiem 
siłę, dzięki której będzie potrafił udowodnić, że nie tylko twarz czyni go kimś 
niezwykłym.



www.miesiecznik-benefit.pl 63

CUDOWNY CHŁOPAK  

WARTO ZOBACZYĆ / miesięcznik Benefit / 01(70)/2018

Reżyseria:  
Carlos Saldanha
Obsada:  
John Cena, Kate  
McKinnon, Anthony 
Anderson, Bobby Can-
navale
Premiera: 
5 stycznia 2018 
Gatunek: animacja, 
familijny, komedia

Reżyseria: 
Henryk Adamek 
Obsada:   
Jacek Grondowy, Piotr 
Konieczyński 
Teatr im.  
Cypriana K. Norwida w 
Jeleniej Górze
www.teatrnorwida.pl

Fernando
Animowana ekranizacja słynnej opowieści o byczku Fernando, zrealizowana 
w studio Blue Sky, w którym powstały m.in.:  „Epoka lodowcowa”,  „Roboty”, „Rio” 
i „Tajemnica Zielonego Królestwa”. Fernando jest młodym byczkiem niepodobnym 
do innych – zamiast walczyć, woli bowiem leżeć pod drzewem i wąchać kwiatki. 
Pewnego dnia pięciu mężczyzn poszukuje najwaleczniejszego i najodważniej-
szego byka, który weźmie udział w walkach w Madrycie. Za sprawą pomyłki ich 
wybór pada na Fernanda, który musi stawić czoło losowi…

Mąż mojej żony 
To dość nieoczekiwane wydarzenie, gdy mężczyzna spotyka… męża swojej żony. 
Bohaterowie po wybuchu pierwszych gwałtownych emocji powoli nawiązują nić 
porozumienia, by w końcu stać się powiernikami swoich rozterek. A dotyczą one nikogo 
innego, jak ich wspólnej żony. Miro Gavran, jeden z najwybitniejszych chorwackich 
dramatopisarzy, nie szczędzi dowcipu i błyskotliwego dialogu pełnego nagłych 
zwrotów akcji i zabawnych point. Dwóch mężczyzn na skraju żałości, gniewu i euforii. 
Mieszanka wybuchowa.

Info

Info

Info
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Śpiąca królewna
 „Śpiąca królewna" jest oparta na motywach 
klasycznej baśni napisanej przez braci Grimm. Jest to 
spektakl o bezgranicznej miłości rodziców do dziecka 
i próbie ochrony dziecka przed niebezpieczeństwami 
czyhającymi w dorosłym życiu. Jest opowieścią 
o miłości, wolności i przyjaźni rodzica z dziec-
kiem, a także o tym, jak zmienił się świat w ciągu 
stuletniego snu królewny. Historia Śpiącej Królewny 
pokazuje, że warto zaufać dziecku i wspierać jego 
samodzielność. Przedstawienie przypomina nam, jak 
ważna jest ochrona przyrody i dbanie o naturę.

Reżyseria: 
Tomasz Man 
Obsada:
Joanna Borer, Katarzyna 
Brzozowska, Anna 
Przygoda, Ewa Scholl, 
Honorata Zajączkowska, 
Damian Kamiński, Adam 
Wnuczko
Teatr Guliwer w War-
szawie
www.teatrguliwer.
waw.pl
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Mała WIELKA Zmiana. Jak 
skuteczniej wywierać wpływ

Każdy z nas od czasu do czasu zmuszony jest przekonać ko-
goś do czegoś – szefa, współpracownika, klienta, partnera, 
dziecko, sąsiada, a nawet przyjaciela. Sami również nie-
ustannie spotykamy się z próbami wywarcia na nas wpływu 
przez innych. Co zrobić, aby osiągnąć zamierzony cel? 

Robert Cialdini Noah J. Goldstein 
Steve J. Martin 
Wydawnictwo GWP
39,90 zł

My robimy to inaczej!

W książce „My robimy to inaczej!„ autorzy przedstawili 
esencję kilkudziesięciu lat swoich doświadczeń i nagra-
dzanych badań mających na celu ukazanie mechanizmów 
powstawania, upadania i odradzania się organizacji 
w obliczu przeciwności.

John Kotter, Holger Rathgeber
Wydawnictwo MT Biznes
29,90 zł

Hit Man. Nowe wyznania  
ekonomisty od brudnej roboty 

W swoich zdumiewających wyznaniach John Perkins 
przedstawia nowe szczegóły, jak swoisty nowotwór 
wywołany przez EBR-owców, z aktywnym udziałem 
autora, rozprzestrzenił się na terytorium Stanów 
Zjednoczonych i innych państw, sięgając dalej i głębiej 
niż dotychczas.

John Perkins
Wydawnictwo Studio EMKA
44,90 zł

„Serce i portfel” to jedna z nielicznych książek, która zmusza do głębszej refleksji nad 
prawdziwą motywacją, wolnością wyborów w pracy oraz odpowiedzialnością za 
nasz rozwój.
Książka jest napisana w konwencji rozmowy z autorem, co nadaje lekkości w czyta-
niu pomimo poruszania spraw ważnych.
Autor posiadający ogromne doświadczenia zarówno szkoleniowe, jak i coachingowe, 
dzieli się z nami swoimi obserwacjami, bogato obrazując je przykładami z życia. 
Czytając, możemy się poczuć, jakby część rozdziałów była o nas. Kontekst filozoficzny 
dyskretnie wpleciony w treść wywiadów skłania do przemyśleń i stawiania sobie 
pytań, co jest prawdziwą wartością w życiu i pracy. Pozycję polecam wszystkim 
stawiającym sobie pytania o sens ich drogi zawodowej, będących przed zmianami 
w karierze, rozwijającym swoje kompetencje. Z mojej perspektywy trenera 
i konsultanta biznesowego daje ona świetne pomysły do natychmiastowego użycia 
w pracy z ludźmi. 

Sylwester Pietrzyk

Dariusz Duma
Wydawnictwo W drodze
29 zł

SERCE I PORTFEL. 
BYĆ SOBĄ  
W PRACY„Ten 

jest naj-
szczę-
śliwszy 
z ludzi, 

któremu 
nic za-
pału do 

ksiąg nie 
ostudzi."

Jan Kasprowicz
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Public relations. Wizerunek.  
Reputacja. Tożsamość 
Celem autora jest przekazanie wiedzy, w tym wyników najnowszych badań, na 
temat public relations i wizerunku firm. Książka ma formę praktycznego przewod-
nika działań PR w zakresie współpracy z prasą oraz innymi mediami, komunikacji 
wewnętrznej i komunikacji kryzysowej, sponsoringu, lobbingu, wprowadzania 
zasad ładu korporacyjnego oraz innych działań wpływających na kształtowanie 
pożądanego wizerunku. 

Wojciech Budzyński
Wydawnictwo POLTEXT
44,90 zł

Jedna kampania do wolności

Chcesz stworzyć produkt online, który zapewni Ci stały 
przychód? W tej książce znajdziesz wszystko, co musisz 
wiedzieć o tworzeniu produktów online i sprzedaży 
w internecie. Skorzystaj i rozwiń biznes online, który 
zapewni materialne bezpieczeństwo Tobie i Twojej 
rodzinie. W dodatku na Twoich własnych warunkach!

Magdalena Pawłowska
Wydawnictwo  Onepress 
49 zł

Bogate życie. 10 inwestycji, 
które zapewnią ci wolność 
finansową

Doradca finansowy oraz certyfikowany trener sukcesu 
Beau Henderson proponuje nowe spojrzenie na kwestię 
budowania majątku i inwestowania. Powie Ci o pienią-
dzach coś, czego nie usłyszysz od nikogo innego. Wyjaśni 
Ci, czym pieniądze są i czy one mają służyć Tobie, czy Ty im.

Beau Henderson
Wydawnictwo MT Biznes
39,90 zł

Cisza

Autorzy przyglądają się ciszy i różnym jej odmianom. 
Pokazują, że milczenie może być cenne i wartościo-
we dla relacji z innymi, może być również oznaką 
protestu, obojętności. Eksplorują znaczenie ciszy 
w różnych kontekstach – takich, w których jest 
pożądana i takich, w których jest szkodliwa.

Małgorzata Wojcik, Rafał Żak
Wydawnictwo Naukowe PWN
49 zł

Mądrość zwycięzców.  
Umysł wart miliony 
„Mądrość zwycięzców” to niepowtarzalne połączenie wskazówek dla pracowni-
ków i przedsiębiorców z duchową mądrością. Skomponowaną z krótkich tekstów 
bestsellerową książkę Stovalla, skłaniającą do autorefleksji, można poznawać 
stopniowo, smakując jej treść i zwiększając siłę oddziaływania.

Jim Stovall
Wydawnictwo Studio Emka
39,90 zł
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MAREK
SKAŁA

MEGALIT  
Instytut Szkoleń

właściciel/trener
marek.skala@megalit.pl

Jeszcze przez chwilę będziemy się mylić. Skreślimy 7 albo przerobimy na 8. Spokojnie. Za parę dni 
zapomnimy o 2017. Za 2–3 tygodnie (zależy, kiedy to czytasz) będzie słynny Blue Monday – naj-

gorszy dzień 2018 r. Dokładnie 22 stycznia. Wzór, na podstawie którego wytypowano ten najgorszy 
dzień w każdym kolejnym roku, opracował w 2004 r. Walijczyk, dr Cliff Arnall. Przypomnijmy: do 

wzoru wstawiono takie składowe, jak obciążenie kart kredytowych po świętach, zimę, długi czas do 
kolejnych świąt… I fakt, że wtedy wiemy już na pewno, że nasze zobowiązania noworoczne znowu 

szlag trafił. Zazwyczaj tak jest u większości ludzi.  Stąd też pomysł, by tym razem było inaczej.

Nowy! HR-owy! 2018!

Oczywiście nie chodzi tylko o zobowiązania noworoczne. 
Jedni je robią, inni nie. Większość  z nas kończy ten eks-
peryment jeszcze w styczniu, choć niektórym z nas udaje 
się coś zmienić. Tym razem chodzi o cały 2018 r. Zaczy-
najmy… od kalendarza…
Pożegnaj się ze starym, zanim zaczniesz nowy. Na 
szkoleniach używam czasem metafory szklanki. Pełnej 
szklanki! I proszę kogoś, by dolał do niej wody. Pada py-
tanie – ale jak, przecież się rozleje! Po chwili uczestnicy 
łapią ideę – by dolać, trzeba najpierw odlać! Podobnie jest 
ze szkoleniem. Żeby przyjąć coś nowego, trzeba być na 
to gotowym, mieć miejsce, czuć gotowość do poszukania 
nowego rozwiązania. Odwrotnie jest z nowym kalenda-
rzem, bo on ma same wolne miejsca. Możesz planować, 
ile chcesz. Jednak zanim zaczniesz, proponuję chwilę re-
fleksji. Zapisz w nim – na pierwszych stronach do Trzech 
Króli masz pewnie trochę wolnego miejsca ;‒) – to, co 
dobrego warto przenieść ze starego kalendarza. To, czego 
ciekawego się nauczyłeś (ja ‒ spotkanie z Philem Zimbar-
do!), co ciekawego przeżyłeś (ja ‒ …). I  nie licz na FB! 
Co prawda Facebook przypomni ci, ale w dzień roczni-
cy. Za późno, by przygotować świętowanie – z  rodziną, 
z przyjaciółmi, w firmie. Dlatego zapisz już dziś. Poniżej 
instrukcja:
Zapisz w  nowym kalendarzu datę superzdarzenia wa-
kacyjnego 2017. Zapisz datę sukcesu szkolnego syna czy 
córki, np. zdobycie medalu w szkolnych zawodach, wyjąt-
kowy koncert szkolny. I już dziś pomyśl, jak fajnie byłoby 
uczcić ten dzień rocznicowy. To wzmocni relacje rodzin-
ne, to wzmocni twoich bliskich. I ciebie też.
Przenieś ze starego kalendarza kilka ważnych dat twojego 
zespołu – zakończenie projektu, zwycięstwo w przetargu. 
Zadziała podobnie jak wyżej.
Zapisz szczególnie ważne daty – Kadry 2018, Kongres 
Dyrektorów HR, Festiwal Inspiracji. Są już znane, a unik-
niesz nerwowości zbiegnięcia się dat.
Zapisz to, co ci umknęło. Potem żałowałeś, że zoriento-
wałeś się za późno. Koncert? Festiwal? Kongres branżo-
wy? I sprawdź, kiedy są w tym roku.
Sprawdź długie weekendy – np. 15 sierpnia to środa. 
Może już teraz warto uwzględnić to w swoich planach? 
I pozwolić zaplanować ten dzień swoim pracownikom?

To pozwoli znacznie poprawić twoje relacje z  innymi. 
I  rodzinnie, i  towarzysko, i zawodowo. Pozwoli uniknąć 
wielu konfliktów czy zbitek terminowych. Przykłado-
wo – w  2017 r. wiele firm czy organizacji organizowało 
spotkania przedświąteczne  w tzw. „terminie naturalnym”. 
Pod koniec tygodnia przedświątecznego, ale nie w piątek. 
Czyli w czwartek. 14 grudnia. Potem dziwiono się, że go-
ście nie dopisali. Znam i takich, którzy wpadali na kilka 
spotkań, ale po półgodzinie jechali na kolejne. By nie ura-
zić kogoś nieobecnością. Ale czy było im przyjemnie, czy 
tylko obowiązkowo? 
Refleksja nad kalendarzem na początku stycznia pozwoli 
nam na wiele. Pomoże też uniknąć wielu trudnych decyzji. 
Nawet tych w grudniu 2018.
I prezent osobisty. Kiedy na szkoleniach analizujemy sie-
dem nawyków skutecznego działania Coveya, zatrzymuję 
się na chwilę nad ostrzeniem piły. Czyli zadbaniem o sie-
bie samego. W rozmaity sposób – i o zdrowie, i o intelekt, 
i o zabawę, i o sprawność fizyczną. I proszę o zaplanowanie 
w najbliższej przyszłości (do trzech dni po szkoleniu) kilku 
działań dla siebie samego. Egoistycznie. Biorąc pod uwagę 
tylko WŁASNĄ przyjemność. W grupach bardziej zestre-
sowanych układamy kalendarz na siedem najbliższych dni. 
I wpisujemy w tabelkę – jak sympatycznie zadbasz o siebie 
– jutro, pojutrze etc. i o której godzinie to zrobisz? Przez 
siedem dni. Często jest bowiem tak, że najważniejsze są 
dzieci, żona, mąż, podwładni, szef, firma… A ty? Kiedy to 
ty będziesz najważniejszy/najważniejsza?
A  prezent? – zaplanuj, proszę, kilka wydarzeń w  2018 r. 
egoistycznie dla siebie samego. To nie znaczy, że bez rodzi-
ny czy znajomych. Ale to ty sam, sama macie być głównym 
beneficjentem! Dbajmy o siebie w tym 2018 r. Powodzenia.
BTW – warto też wpisać, że 19 czerwca jest mecz Polska 
‒ Senegal (o 17.00); 24 czerwca Polska ‒ Kolumbia (20.00) 
i 28 czerwca Japonia ‒ Polska (16.00). Jeśli wtedy coś pla-
nujesz – zmień to. Termin konferencji, szkolenia. Lub zor-
ganizuj je tak, by mecz stał się częścią programu spotkania. 
I nie dziw się, że wielu facetów będzie chciało zobaczyć te 
mecze o  16.00 i  17.00. To pozwala uniknąć zamieszania 
i sprawić, że ludzie będą zadowoleni. 
Witaj Nowy, HR-owy 2018, Lepszy Roku! A przynajmniej 
Równie Dobry!
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