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Właścicielem marki Pracuj.pl jest

HR-owa dawka wiedzy 
przez cały rok!

 @Pracuj.pl dla Pracodawców           @Pracuj.pl_dla_pracodawcow

 @Pracuj.pl dla Pracodawców           @Wyzwania_HR           @WyzwaniaHR Pracuj

    www.wyzwaniahr.pl



Szanowni Państwo,
to zawsze niezwykle przyjemny moment, oddawać 
do druku i potem wysyłać w świat nową edycję 
Kompendium HR. Trudno uwierzyć, ale to już 
dziewiąty raz, co oznacza, że za rok publikacja 
będzie świętowała okrągłe 10 urodziny (a Pracuj. pl 
swoje dwudziestolecie!). Tegoroczna odsłona 
to jeszcze więcej stron wypełnionych praktyczną 
wiedzą, jak i więcej głosów ekspertów, praktyków 
i obserwatorów branży human resources. 

Tradycyjnie przyglądamy się portretowi 
i rozwojowi samych specjalistów zarządzania 
zasobami ludzkimi, a także temu, jak przez lata 
zmieniło się w Polsce oblicze employer brandingu 
i candidate experience. Mierzymy się z wyzwaniami 
w rekrutacji, przybliżamy różne rozwiązania HRM, 
bierzemy pod lupę pozyskiwanie talentów na 
stanowiska IT, by finalnie spojrzeć na szerokie 
spektrum możliwości rozwoju pracowników. 
Dzielimy się też wiedzą o motywacji i tym, jak wiele 
nieoczywistych benefitów istnieje na rynku.

Zapraszam w podróż po aktualnych 
branżowych wyzwaniach, trendach i zjawiskach. 
Życzę przyjemnej lektury i wielu inspiracji,

Iga Pazio 
Redaktor naczelna
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 Człowiek.
Najważniejszy 

klient wewnętrzny

Tegoroczna, szósta edycja badania „HR-owca portret własny”, którego wyniki 
prezentuje niniejszy raport, okazała się być rekordowa pod względem liczby 

respondentów, którzy wypełnili ankietę. Aż 649 pracowników działów personalnych 
zaangażowało się w stworzenie branżowego portretu HR-owca A.D. 20191. To ponad 

dwukrotnie więcej, niż rok temu i w poprzednich latach. Być może i Ty, Czytelniku, dołożyłeś 
swoją cegiełkę do raportu w tym roku. Dziękujemy i zapraszamy do lektury!

1 Badanie „HR-owca portret własny” zostało przeprowadzone techniką CAWI, polegającą na samodzielnym wypełnieniu ankiety internetowej przez respondentów (N=649) w dniach 8-20 kwietnia 2019 r.

 Raport HR-owca  portret własny 2019
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Skoro to portret, to przyjrzyjmy się zatem w pierwszej kolejności „me-
tryczce” tych 649 pracowników HR, którzy podzielili się refleksjami, 
potrzebami i spojrzeniem na swój zawód.

RESPONDENCI BADANIA

Iga  Pazio

Redaktor naczelna WyzwaniaHR.pl i Kompendium HR. Autorka badania 
„HR-owca portret własny”. Marketingowiec i ekspert projektów 
wydawniczych. Menedżer zespołu produktu i komunikacji 
marketingowej, w Grupie Pracuj od 2010 roku. Prywatnie 
wielbicielka fantastyki.

Chcąc z powyższych danych wyciągnąć „wzorzec” HR-owca (choć nie 
sugeruję jednocześnie, że jakikolwiek wzorzec pracownika zajmującego 
się zasobami ludzkimi powinien spocząć w Sevres pod Paryżem) na 
cele tego raportu, można przyjąć, że nasz bohater: ma już przynajmniej 
kilka lat doświadczenia zawodowego, a zatem niejedno wyzwanie, 
lekcja i sukces za nim, nie od wczoraj również obserwuje zmieniający się 
rynek pracy; jest specjalistą lub menedżerem, dzięki czemu nieobce jest 
mu środowisko projektowe i pracy operacyjnej, jak i to na szczeblu stra-
tegicznym; pracuje na co dzień w organizacji liczącej od kilkudziesięciu 
do kilkuset osób, przez co różnorodność charakterów, osobowości, 
styli bycia i zarządzania, z którymi ma do czynienia, może być bardzo 
szerokie; macierzysty dział lub komórka w firmie odpowiadająca za HR 
jest jednak kilkuosobowa. Przejdźmy zatem do konkretów.

HR-OWIEC W PRACY
SZEROKI WACHLARZ ZADAŃ
Z wielu moich rozmów z praktykami HR-u wynika, że nadal (sic!) 
pokutuje przekonanie, że „nie wiadomo, co Wy tam w tych HR-ach 
robicie”. Jest to oczywiście duże uproszczenie, wiele się w tej materii 
zmieniło i zmienia, niemniej jednak nadal jest to bardzo krzywdzące 
wobec ludzi i działów, którzy dbają o… innych ludzi i działy w or-
ganizacjach. Żeby tym pierwszym pracowało się dobrze i lepiej, ich 
aklimatyzacja w firmie była bezbolesna, a talenty – zadbane, a tym 
drugim – całym departamentom, komórkom organizacyjnym, zespo-
łom – współdziałało się wydajniej i z korzyścią dla całej firmy.
Wachlarz zadań pracowników odpowiedzialnym za zarządzanie zasoba-
mi ludzkimi jest okazały. Od wielu lat nic nie zmienia się jednak w przy-
padku dwóch najczęściej wskazywanych obszarów odpowiedzialności 
– jest to odpowiednio rekrutacja (92%) i selekcja aplikacji (79%). 
Niezmiennie wysoko plasują się również działania nakierowane na 
wsparcie organizacji: komunikacja wewnętrzna (67%) i rozwój 
pracowników (66%), a także organizacja wydarzeń (rozumianych 
jako wyjazdy integracyjne, akcje specjalne), employer / employee 
branding (ex aequo po 60%) i motywowanie pracowników (57%).

Zaskoczeniem w tej edycji badania jest mniejsze znaczenie 
obszaru kadrowo-płacowego w palecie zadań 
„przekrojowego” HR-owca. Jeszcze w 2018 roku tzw. 
twardy HR był wskazywany przez ponad 55% respondentów, 
jednak w tym roku jest to już tylko (albo nadal aż) 40%.

Rewolucja nie wydarzyła się również w przypadku pozostałych, 
wydawałoby się istotnych z punktu widzenia i rozwoju organizacji, 
odpowiedzialności działów human resources – analityka i rapor-
towanie efektywności procesów HR została wskazana tylko przez 
46%, a coaching i mentoring przez 26% badanych.
Bywa jednak, że specjaliści opiekujący się tematami personalnymi w fir-
mie mają także inne zadania. I tak w tej grupie znaleźć się mogą: projek-
ty CSR, administracja, tworzenie nowoczesnych przestrzeni biurowych 
wspierających pracowników w efektywnej (ale i wygodnej) pracy. 

PEŁEN BUKIET WYZWAŃ
Kluczowe wyzwania, stające przez „siłami” HR, są odbiciem zmian na 
rynku pracy. Szala przechyla się bowiem nieustannie na stronę kandy-
datów i pracowników (choć oczywiście nie we wszystkich branżach), 
ciężej jest ich nie tyle pozyskać, co utrzymać w organizacji i sprawić, 
żeby czuli się wobec niej lojalni. 
W tym roku to skuteczna komunikacja wewnętrzna (42%), a nie 
pozyskanie jakościowych aplikacji (39%) dzierży palmę pierwszeństwa 
w korowodzie wyzwań, z jakimi mierzą się pracownicy odpowiedzial-
ni za zarządzanie zasobami ludzkimi. Zaraz po nich, zgodnie wskazy-
wane przez odpowiednio 35, 34 i 33% ankietowanych, pojawiają się: 
tworzenie angażującego środowiska pracy, utrzymanie kluczowych 
talentów w firmie i motywowanie pracowników.

43%  

61%  

52%  

34%  

piastuje stanowiska 
specjalistyczne

pracuje w maksymalnie 
5-osobowych działach

HR-owców jest częścią firm dużych 
zatrudniających 251 osób i więcej

ma 10 lat doświadczenia 
zawodowego i więcej

31%  to menadżerowie lub kierownicy

22%  na co dzień współpracuje z 5-10 osobami w ramach struktur HR

36%  biorących udział w ankiecie to pracownicy firm średnich 
zatrudniających od 51 do 250 osób

26% może pochwalić się działaniem w branży od 5 do 10 lat

14% stanowią eksperci

13% jest częścią większych działów liczących od 10 do 25 osób

12%  opiekuje się human resources w firmach małych 
zatrudniających do 50 osób 

18% to osoby dbające o politykę personalną od 3 do 5 lat

7% dyrektorzy

18%  również stanowią młodzi stażem HR-owcy, 
pracujący w zawodzie od roku do 3 lat

4%  to branżowi nowicjusze o doświadczeniu 
nieprzekraczającym  roku pracy

5%  początkujący w branży na stanowiskach asystenckich

4%  działa w bardzo dużych działach o składach powyżej 25 osób

POZIOM STANOWISKA. Siłą napędową 
tej edycji branżowego „pulse checku” są 
zdecydowanie specjaliści i menadżerowie 
HR, stanowiący sumarycznie 74% wszystkich 
respondentów.

LICZEBNOŚĆ DZIAŁU HR. Co może zaskakiwać, ponad połowa 
HR-owców pracuje w stosunkowo niewielkich działach.

WIELKOŚĆ FIRMY. Ponad połowa ankietowanych odpowiada 
za dbanie o kadry w dużych przedsiębiorstwach.

STAŻ PRACY W HR. Praktycy, którzy wzięli udział w badaniu, 
to zdecydowanie osoby z dużym, przynajmniej kilkuletnim do-
świadczeniem.
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Nadal także współpraca z zarządami bywa swego rodzaju 
polem ciągłej nauki – 30% HR-owców zalicza ją do kategorii 
wyzwań.

Mniej problematyczne – i tak było również w latach poprzednich 
– jest pozyskiwanie kandydatów na stanowiska fizyczne, inżynierskie 
i IT, pasywnych, a także tych z najmłodszych pokoleń na rynku 
zatrudnienia. Trudności nie nastręczają też: współpraca z klientami 
wewnętrznymi w organizacji, budowanie marki pracodawcy czy 
tworzenie przykuwających uwagę ogłoszeń o pracę. 
To, co potrafi skutecznie zaburzyć rytm codziennej pracy i stać się 
największym wyzwaniem, to zbyt duża liczba zadań przypadająca na 
„pojedynczego” HR-owca, co przekłada się na chroniczny brak czasu 
na zadania ważne, ale nie pilne, a w efekcie często także – i niestety 
– pojawienie się stresu.

PALETA UMIEJĘTNOŚCI
Idąc tropem dużej liczby zadań i braku czasu, z jakimi boryka się 
pracownik działu HR, nie dziwi i jest tylko pozornie zaskakująca klu-
czowa, najczęściej wskazywana umiejętność mająca wpływ na bycie 
skutecznym w pracy. 

Wbrew tendencji rynkowej, zarówno analityka proce-
sów HR-owych, jak i wykorzystywanie nowocze-
snych technologii w obszarach human resources 
nie grają pierwszych skrzypiec. Jako inne 
przydatne umiejętności – choć chyba to bardziej 
cechy osobowości – wymieniane były empatia 
i poczucie humoru.
Co ciekawe, HR-owcy są także ostrożni w oce-
nie swoich kompetencji analitycznych. 74% 
badanych ocenia je dobrze lub przeciętnie, 
wskazując ważność tego obszaru i koniecz-
ność „podrasowania”. Jednoznacznie pozy-
tywnie, podkreślając bardzo dobry poziom, 
ocenia się tylko 23% pracowników HR, a 3% 
– zdecydowanie źle, dodając, że mają wiele do 
zrobienia w tej materii.

Inaczej jest w przypadku postrzegania swoich kompetencji ko-
munikacyjnych przez branżę HR. Tutaj 95% badanych ocenia je na 
poziomie dobrym i bardzo dobrym i tylko niewielka garstka widzi 
przestrzeń do bardziej wytężonej pracy w tym obszarze.

ROZWÓJ HR-OWCA
BO LICZY SIĘ CZAS
Nie bez przyczyny działy HR są postrzegane jako mateczniki działań 
rozwojowych w organizacjach. Raz, że należy to do odpowiedzial-
ności struktur HR-owych. Dwa, sami HR-owcy doceniają walor 
nieustannego rozwoju własnego i zdobywania wiedzy i to właśnie na 
to 64% ankietowanych chciałoby przeznaczać więcej czasu w ramach 
obowiązków. To nieco mniej, niż rok temu, kiedy dla 67% było to naj-
bardziej istotne, jednak zyskuje na sile inny obszar – 51% HR-owców 
widzi potrzebę inwestowania czasu w budowanie pozycji swojego 
działu w firmie. W roku 2018 wskazywało to tylko (lub aż) 41% wypeł-
niających ankietę „HR-owca portret własny”.

66%

61%

56%

52%

59%

Jakie umiejętności i/lub wiedza są potrzebne HR-owcom 
w Pana/i firmie, by być skutecznym w swojej pracy?

Dobra organizacja pracy, priorytetyzowanie

Skuteczna komunikacja i nawiązywanie relacji z biznesem (klientem wewnętrznym)

Zarządzanie potencjałem pracowników

43%
Wiedza branżowa z obszaru, w którym działa organizacja

41%
Analityka procesów HR-owych

35%
Znajomość i wykorzystywanie nowoczesnych technologii

1%
Inne, jakie?

39%
Zarządzanie projektami

Wiedza branżowa z obszaru human resources

Wiedza z obszaru prawa pracy i zmian w prawie

Na co chciałby Pan/ chciałaby Pani przeznaczać więcej czasu 
w codziennej pracy?

Doszkalanie, zdobywanie wiedzy, rozwój własny

Budowanie silnej pozycji HR w organizacji

Komunikację wewnętrzną z pracownikami

26%

64%

51%

41%

39%

28%
Budowanie relacji z klientami wewnętrznymi w organizacji

25%
Udział w projektach międzydziałowych

19%
Budowanie relacji z zarządem

2%
Inne działania, jakie?

20%
Bieżący kontakt z kandydatami (candidate experience)

Coaching, mentoring dla pracowników

Planowanie strategii HR dla firmy
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Wśród innych aktywności, które, zdaniem HR-owców, mogłyby być 
„zaopiekowane”, gdyby tylko czas pozwalał, są: usprawnianie pro-
cesów wewnątrz organizacji, a także budowanie relacji z agencjami 
i portalami wspierającymi procesy rekrutacyjne.

CENNE ŹRÓDŁA WIEDZY
Wiedza sama w sobie to jedno, a drogi prowadzące do jej zdoby-
wania – to drugie. Niezmiennie także tutaj najcenniejsze, z punktu 
widzenia specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi, są ponownie… 
właśnie te ludzkie zasoby. Innymi słowy, 

HR-owcy najwyżej cenią sobie czerpanie wiedzy 
i inspirowanie się bardziej doświadczonymi praktykami 
tej samej branży.

Pozostałe dwa sposoby podnoszenia swoich kwalifikacji również nie 
przynoszą zaskoczenia; branża nadal w pierwszej kolejności preferuje 
spotkania na żywo i możliwość bezpośredniej interakcji podczas 
tematycznych konferencji branżowych i szkoleń zawodowych.

Jak często jednak HR-owcy faktycznie mają szansę na te offline’owe 
spotkania, wymienianie się inspiracjami i dzielenie wiedzą? Niestety, 
nie tak często, jak by chcieli, ale to już wiemy. Aż 48% uczestniczy 
w konferencjach tylko raz w roku lub rzadziej. 32% HR-owców chłonie 
nowe pomysły na jeszcze lepsze wspieranie organizacji 2 lub 3 razy 
w roku, a aż 15% respondentów nie bywa na konferencjach wcale. 
Tylko 5% badanych ma przyjemność odwiedzać branżowe wydarze-
nia 4 lub nawet więcej razy w roku.
Częściej siły HR-u się szkolą. 47% uczestniczy w szkoleniach branżo-
wych 2 lub 3 razy w roku; 39% tylko raz. 9% badanych ma możliwość 
korzystać z tej formy rozwoju 4 razy w roku i więcej, a 5% pracowni-
ków działów personalnych w ogóle tego nie robi.
W kręgach praktyków human resources dobrze ma się czytelnictwo. 
Po przynajmniej 2-3 branżowe, papierowe periodyki czytuje blisko 

40% ankietowanych i tylko 13% wskazuje, że w ogóle nie zapoznaje się 
z HR-ową prasą. Bez mała 60% badanych śledzi też branżowe serwisy 
internetowe poświęcone zarządzaniu zasobami ludzkimi i ponownie, 
tylko 9% nie czyta takowych zupełnie. Mniej optymistyczne dane doty-
czą branżowych blogów – 54% HR-owców nie śledzi nawet jednego. 
Co jest powodem, dla którego specjaliści z działów personalnych nie 
czytają branżowych artykułów tak często, jak by chcieli? Dlaczego 
czasem są szewcami bez butów i rozwijają innych, ale siebie trochę 
mniej? Oczywistą odpowiedzią jest wspominany już wielokrotnie 
brak czasu. Jednak to tylko jedna z przyczyn, a pozostałe z nich moż-
na sprowadzić do szarej rzeczywistości, nie zawsze bowiem organiza-
cje widzą potrzebę dbania o tych, którzy dbają o innych, nie zawsze 
są na to budżety… Mimo tego, poziomu satysfakcji z pracy mogą 
pozazdrościć HR-owcom przedstawiciele wielu innych zawodów!

MOTYWACJA I SATYSFAKCJA HR-OWCA
LUDZIE, RÓŻNORODNOŚĆ I WPŁYW
Z czego motywację do pracy, mierzenia się z wyzwaniami biznesowej 
codzienności czerpią pracownicy działów HR? Spośród wielu czyn-
ników widocznych na wykresie na kolejnej stronie, wyłuskać można 
mocne „top 3”. Co szczególne, od kilku lat w badaniu zaszczytne 
pierwsze miejsce przypada innym ludziom jako motywatorom 
HR-owców, bowiem to współpracownicy i atmosfera pracy właśnie 
napędza ich najbardziej. W skład trójcy kluczowych elementów 
czyniących specjalistów human resources zmotywowanymi wchodzą 
także różnorodność zadań (na przekór temu, że ich natłok czasem 
bywa wyzwaniem) i poczucie wpływu na to, jak funkcjonuje cała 
organizacja.

Jakie sposoby zdobywania lub udoskonalania kompetencji 
w obszarze HR są Pana/i zdaniem najskuteczniejsze?

Korzystanie z wiedzy bardziej doświadczonych praktyków HR

MBA / kwalifikacje zawodowe (np. ACCA, ESF)

Konferencje branżowe i tematyczne

Inne, jakie?

Lektura serwisów branżowych

72%

14%

59%

2%

43%

Lektura prasy branżowej

29%
Newslettery branżowe

25%
Szklenia indywidualne

Studia (i lub II stopnia, doktoranckie itp.)

Szkolenia biznesowe

Bezpłatne webinary i spotkania z ekspertami online

Szkolenia zawodowe

52%

41%

40%

29%

24%

Oddając głos o tym, co motywuje, samym HR-owcom:

  „Odpowiedzialność współpracowników za powierzone im 
zadania, równe traktowanie pracowników, uczciwość bizneso-
wa i szacunek do pracownika”

  „Szef, który jest partnerem, a nie szefem”

  „Samodzielność. Duże zaufanie właściciela firmy – możliwość 
kreowania standardów zarządzania personelem. Nowe wyzwa-
nia stawiające mnie w konieczności uzupełnienia wiedzy, samo-
kształcenia. Duża ilość zadań i bodźców, możliwość dojrzenia 
efektów działań w otaczającym mnie środowisku biznesowym”
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  „Uwielbiam uczyć się nowych rzeczy. Patrzeć,  jak w wyniku 
moich działań firma się rozwija, a ludzie są zmotywowani 
i zadowoleni z pracy. Satysfakcję sprawia mi także bycie praw-
dziwym partnerem w dyskusji z biznesem i zarządem oraz 
budowanie własnego autorytetu”

SATYSFAKCJA? OBECNA 
Przywoływanie wyników ukazujących poziom satysfakcji HR-owców 
w pracy to zawsze podnoszący na duchu moment tego raportu, bo-
wiem aż 87% ankietowanych specjalistów, menedżerów, ekspertów 
human resources jest zadowolonych z wykonywanego zawodu i tylko 
11% myśli o tym, czy nie zmienić obranej ścieżki kariery. Jeszcze mniej, 
bo 3% właśnie się przebranżawia lub szuka innego zajęcia.

Co motywuje Pan/ią do pracy?

Współpracownicy i atmosfera pracy

Różnorodność zadań

Brak presji i stresu

Wynagrodzenie

Docenienie ze strony branży HR (konkursy, rankingi)

2%

76%

72%

22%

15%

59%

8%

7%

Możliwość rozwoju (finansowane przez firmę)

Inne

Partnerska relacja z biznesem

Możliwość spotkania nowych ludzi

Inspirowanie i wspieranie rozwoju innych

Stabilne środowisko pracy

Docenienie ze strony pracowników i/lub kadry zarządzającej

Stały zakres obowiązków

Satysfakcja, że mam pośrednio wpływ na to, jak funkcjonuje firma

Analityczne podejście do procesów HR

67%

58%

50%

49%

42%

41%

41%

Co przekłada się na to, że tak liczna grupa przedstawicieli branży HR 
lubi to, co robi? Warto ponownie oddać głos uczestnikom badania:

  „Satysfakcję z pracy daje mi codzienny kontakt z nowymi oso-
bami, poznawanie nowych ludzi, różnorodność zadań, które 
wykonuję i to, że w pracy nigdy się nie nudzę”

  „Atmosfera w zespole sprzyjająca rozwojowi. Zespół, który 
rzeczywiście pracuje wspólnie. Promowanie postawy proak-
tywnej i zespołowej, brak wyścigu szczurów”

  „Uwielbiam sprawiać, że ludzie odnajdują swoją ścieżkę za-
wodową, że dzięki mnie mogą się rozwijać. Kocham rozmowy 
z pracownikami i kandydatami. Dzięki temu, że mogę pomóc, 
służyć radą, moja praca sprawia mi ogromną satysfakcję”

  „To, że każdego dnia poznaję nowe, ciekawe osoby z rozma-
itą wiedzą i doświadczeniem i od każdej staram się nauczyć 
jak najwięcej. Lubię także pracę z klientem wewnętrznym, 
mimo częstego podejścia te HR-y nic nie robią” ;). Staram 
zapewnić się najlepszą jakość mojej obsługi przy jednocze-
snym dbaniu o terminowość projektów. Niemniej ważna 
jest dla mnie część pracy, w której dbam o doświadczenia 
kandydata. Wiem, że każdy mój ruch może zrazić kandydata 
zarówno do marki w kontekście pracodawcy, ale także jako 
klienta. Lubię swoją pracę. Każdy dzień jest inny, tempo jest 
iście dynamiczne, ale to wszystko sprawia, że każdego dnia 
wracając do domu po skończonym dniu pracy odczu-
wam mega satysfakcję, nawet wtedy, kiedy nie udało się 
wykreślić wszystkiego z listy „to do” przez niespodziewane 
wydarzenia zakłócające rytm dnia ;)”

11%

1%

2%

Czy praca daje Panu/i satysfakcję, 
czy rozważa Pan/i zmianę branży?

Jestem zadowolony/a z wykonywanego zawodu

Tak, myślę o przebranżowieniu

Jestem w trakcie przebranżawiania

Aktywnie szukam pracy w innym charakterze

87%
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  „W obszarze HR pracuję już ok. 14 lat, więc sam staż jest 
potwierdzeniem, że kocham to, co robię. W pracy ogromnie 
ważne jest u mnie zaangażowanie, konieczność bycia na 
bieżąco zarówno z tym, co dzieje się w zakresie przepisów, jak 
i tego, co ma miejsce wewnątrz firmy. Za funkcją dobrego HR-
owca idzie wiedza, umiejętność komunikacji, odpowiednie 
dobranie sposobu zachowania się w zależności od sytuacji 
i towarzystwa, a dodatkowo prestiż w firmie, gdzie stanowi-
ska biznesowe traktują HR-owca jak równego partnera”

  „Są dwa takie momenty, w których czuję, że robię coś ważne-
go. Po pierwsze, kiedy dzwonię do kandydata z ofertą zatrud-
nienia i słyszę w słuchawce głos dławiony przez łzy szczęścia. 
Po drugie, kiedy słyszę od biznesu: Monika, mamy w zespole 
perełkę, dzięki za udaną rekrutację!”

czy wypalenia. Mimo, iż moje stanowisko to specjalista ds. 
rekrutacji, czuję, że mam realny wpływ na życie firmy, uczest-
niczę w wielu oddolnych inicjatywach pracowniczych, jak np. 
wewnętrzny social media team, a niektórych jestem pomysło-
dawczynią (…). Jeżeli chodzi o działkę typowo zawodową, to 
firma daje mi możliwość uczestniczenia w godzinach pracy 
w webinarach, konferencjach czy meetupach, co bardzo do-
ceniam. Uczestnicząc w kreowaniu wellbeingu w organizacji 
miałam też okazję współtworzyć artykuły do czasopism, ksią-
żek i konkursów branżowych, a także reprezentować firmę na 
gali wręczenia nagród. Czuję się bardzo doceniana w pracy 
i z chęcią dzielę się z pracodawcą swoim potencjałem”

Wypowiedzi takich, jak te powyżej, padło wiele w tegorocznej edycji 
badania „HR-owca portret własny”. Niektóre z nich były bardzo 
osobiste, zdarzały się też prawdziwie wzruszające. Każda z nich 
potwierdzała tylko to, co już zostało powiedziane powyżej. HR-owcy, 
kolokwialnie mówiąc, lubią swoją robotę. I ludzi.
Ta druga grupa „ludzi HR-u”, znacznie mniejsza i zdecydowanie mniej 
zadowolona ze swojej pracowniczej codzienności, jako powody 
chęci lub aktywnego przebranżawiania się wskazuje kilka obszarów. 
Zaliczają się do nich: brak zrozumienia i docenienia przez tzw. biznes, 
wypalenie zawodowe po wielu latach w branży, coraz trudniejszy 

  „W mojej pracy doceniam to, że mam power of authority, by 
rządzić, ale tego nie robię, bo zamiast rządzić, to zarządzam; 
mam możliwość wyduszać z pracowników efekty pracy, za 
które mogę spijać śmietankę, ale tego nie robię – motywuję 
ich i chcę z nich wydobyć talent i wzmacniać ich kompetencje; 
mam możliwość zatrudnienia byle kogo w wyniku rekrutacji, 
byle szybko i tanio, ale tego nie robię – poświęcam czas i an-
gażuję się w znalezienie talentu”

  „Jestem osobą bardzo proaktywną i kreatywną, potrzebu-
jącą stale nowych bodźców, a praca w dziale HR OpsTalent 
zapewnia mi nie tylko rozwój zawodowy, ale daje możliwość 
dzielenia się moimi pomysłami i daje niesamowitą satysfakcję, 
kiedy są wdrażane. Dzięki interdyscyplinarności działań 
nigdy się nie nudzę w pracy, ani nie mam poczucia stagnacji 

rynek pracy kandydata, brak strategicznego podejścia do HR w firmie. 
Co ciekawe – i przewrotne jednocześnie – również ciekawość świata 
i chęć poznania czego nowego, jako naturalne przymioty rasowego 
HR-owca, pchają tego ostatniego do zmian.

  

Wyniki szóstej edycji badania „HR-owca portret własny” nie zwiastują 
rewolucji w branży HR. Nie znaczy to jednak, że portret HR-u się 
nie zmienia! Metamorfozy mają miejsce, jednak są subtelne; można 
pokusić się o stwierdzenie, że branża human resources zmienia się 
z wdziękiem. Na pewno znajdą się tacy, którzy stwierdzą, że rynek 
obecnie zmienia się szybciej, zatem i ZZL powinno nabrać tempa. 
Ja jednak uważam, że HR ma swój rytm – a w tej muzyce chodzi o to, 
by nie stracić z oczu CZŁOWIEKA. 
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Jak co roku, podczas gali HR Day 
w czerwcu, ogłosiliśmy zwycięzców 
HR Dream Team 2019. Konkurs, cieszący 
się dużą popularnością, już po raz V 
zmotywował wiele branżowych zespołów 
do zaprezentowania efektów swojej pracy. 

Misją konkursu jest promocja najbardziej efektywnych 
projektów zrealizowanych przez zmotywowane i zwinne HR 

Dream Team. Obserwujemy, jak branża human resources i całe 
organizacje rozwijają się i nabywają doświadczenia w trzech 
kluczowych obszarach, jakimi są nasze kategorie konkursowe:

Poziom i jakość przesłanych zgłoszeń w jubileuszowej, piątej edycji 
konkursu przerósł oczekiwania kapituły, a punktacja projektów ze ścisłej 
czołówki różniła się czasem nieznacznie lub… wcale, o czym świadczy 
wyłonienie ex aequo dwóch zwycięskich zespołów w jednej z kategorii. 

Najlepsze 
HR-owe zespoły 

Karolina  Sapińska

Marketingowiec, w Grupie Pracuj wspiera i koordynuje różne działania 
skierowane do branży HR, m.in. cykl webinarów Akademia Inspiracji, 
Kompendium HR i konkurs HR Dream Team. 

nagrodzone!

Skuteczna 
i przyjazna rekrutacja 

kandydatów

Rozwój talentów 
w organizacji

Kultura organizacyjna 
i zaangażowanie 

pracowników
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Jury stało przed dużym wyzwaniem. Wyboru nie ułatwiała również 
liczba zgłoszeń – aż 101 przesłanych projektów z 66 organizacji. 
Jest to niewątpliwie znak, że konkurs spełnia swoją rolę i aktywizuje 
branżę do działania. Wysoka jakość projektów, nad którymi głowiła się 
kapituła konkursowa, świadczy o doskonałym przygotowaniu przez 
działy personalne, mierzące się z poszukiwaniem kandydatów, utrzy-
maniem pracowników w organizacjach i dynamicznymi zmianami 
na polskim rynku pracy.
Jako organizatorzy konkursu obserwujemy, że organizacje coraz 
bardziej skupiają się na jakości życia swoich pracowników i budowie 
angażującego środowiska pracy. Ten trend potwierdza rekordowa 
liczba aż 48 zgłoszeń w kategorii Kultura organizacyjna i zaangażowa-
nie pracowników. 

KAPITUŁA KONKURSU I KRYTERIA OCENIANIA
Wyboru najlepszych HR-owych projektów i zespołów dokonała kapi-
tuła konkursowa, w której spotkało się 6 ekspertów branży: 
• Grażyna Rzehak, członkini rady nadzorczej Grupy Pracuj 

i przewodnicząca kapituły 
• Zyta Machnicka, CEO Lightness 
• Tomasz Miłosz, VP HR & Operations w Hourm S.A.
• Adam Wielebski, Dyrektor Komercyjny i członek zarządu 

w eRecruitment Solutions sp. z o.o 
• Beata Kotara, HR Manger w Link4, przedstawicielka zwycięskiego 

zespołu w IV edycji HR Dream Team w kategorii Kultura 
organizacyjna i zaangażowanie pracowników

• Agnieszka Tryniszewska, Internal Communication & Employer 
Branding Coordinator w Costa Coffee, przedstawicielka 
zwycięskiego zespołu IV edycji konkursu HR Dream Team 
w kategorii Rozwój talentów w organizacji

Oceniając projekty, kapituła od kilku lat kieruje się poniższymi kryteriami: 
• Innowacyjność i kreatywność 
• Efektywność
• Mierzalność (KPI)
• Optymalizacja procesu i wykorzystanie narzędzi

Dodatkowo brane pod uwagę są również następujące obszary: 
czy jest to projekt oryginalny (tworzony przez polski oddział firmy 
czy adaptowany z centrali)? Na ile dany projekt może być adapto-
walny do innych organizacji/branży? Czy projekt stanowi przykład 
najlepszej praktyki i standardu na rynku?

ZWYCIĘZCY HR DREAM TEAM 2019

KATEGORIA: 
ROZWÓJ TALENTÓW W ORGANIZACJI

  Nagrodę główną otrzymał zespół e-point za projekt 
„Moc talentów w procesie budowania synergii 
w zespołach firmy e-point”.

UZASADNIENIE KAPITUŁY: Podczas obrad w tej kategorii nasuwało 
się jedno stwierdzenie – rynek skupia się na wspieraniu cech, które 
wypadają słabiej u pracowników. Zwycięski projekt zwrócił uwagę 
kapituły swoją odmiennością w porównaniu do innych projektów 
z tej kategorii. Firma z sukcesem od kilku lat skupia się na poznaniu 
swoich pracowników i odkrywaniu ich mocnych stron, które wspiera 
i wzmacnia. Pomysł na rozwój pracowników zachwyca w swojej 
prostocie. Firma posłużyła się testami Gallupa, a następnie zaanga-
żowała zewnętrznych trenerów, którzy w indywidualnych sesjach 
wzmacniali w pracownikach ich mocne strony. Ten projekt pokazuje, 
że wzmacnianie naturalnych talentów jednostki można przełożyć na 
atut całej grupy. Zasięg projektu jest bardzo biznesowy i synergiczny, 
a KPI mówią wszystko – działania wykonane przez zespół objęły 100% 
pracowników tej firmy, czyli ponad 200 osób. 

  Wyróżnienie otrzymał zespól SKAT Transport za projekt 
„SKAT – Teatralnie – Jestem, Myślę, Działam”.

UZASADNIENIE KAPITUŁY: Organizacja warsztatów teatralnych dla 
swoich pracowników z działów operacyjnych to powołany od życia 
nieszablonowy i inspiracyjny projekt rozwojowy. Firma zdecydowała 
się na odważny krok w podejściu do tego, co proponuje organizacjom 
obszerny rynek szkoleń. Stworzyli oni własne podejście do rozwoju 
pracowników, poprzez zaproszenie do współpracy coacha, 

Jury stało przed dużym 
wyzwaniem. Wyboru 
nie ułatwiała również liczba 
zgłoszeń – aż 101 przesłanych 
projektów z 66 organizacji. 
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aktora-scenarzysty, reżysera oraz specjalisty ds. emisji głosu. Sposób 
ten pokazał, że nie tylko szkolenia twarde rozwijają w pracownikach 
umiejętności sprzedażowe i managerskie. Dodatkowo warsztaty nie 
tylko wspierały rozwój umiejętności twardych ale również miękkich, 
takich jak poczucie większej pewności siebie. Sukces zawdzięczają 
swojemu odważnemu podejściu, który przełożył się w sposób 
zauważalny na wzrost sprzedaży w porównaniu do poprzednich 
okresów. 

KATEGORIA: 
KULTURA ORGANIZACYJNA 
I ZAANGAŻOWANIE PRACOWNIKOW

  Nagrodę główną otrzymał zespół Deloitte Polska za projekt: 
„Good Company Matters – wewnętrzna kampania wspierają-
ca program Well-being w Deloitte”! 

UZASADNIENIE KAPITUŁY: Nagrodę główną otrzymał zespół, który 
może być wzorowym przykładem dla całej branży w budowaniu 
organizacji opartej na tworzeniu zaangażowanej społeczności w ob-
szarze well-being. Projekt zwraca uwagę na bardzo ważny aspekt, 
jakim jest jakość życia każdego człowieka. Jest wzorem do naślado-
wania dla innych organizacji. Podejście i wdrożenie tego projektu 
pokazuje dojrzałość tej firmy, która jest gotowa wspierać i tworzy 
kulturę sprzyjającą produktywności w miejscu pracy, radzeniu sobie 
ze stresem i napięciami, zapobieganiu wypaleniu zawodowemu. 
Jej holistyczne podejście wywiera pozytywny wpływ na środowisko 
i otoczenie, podnosi dobrostan u każdego z pracowników. Firma 
dokonała tego za sprawą dopasowania aktywności do grupy doce-
lowej poprzez wstępne badania przeprowadzone na pracownikach. 
Proponowanymi aktywnościami wychodzą poza ramy aktywności 
fizycznej i zdrowego odżywiania, opierając się na trzech filarach – za-
angażowany umysł, pełne energii ciało i poczucie sensu. Podejście, 
które stawia człowieka w centrum uwagi, było bardzo bliskie każdemu 
z członków kapituły. 

  Wyróżnienie otrzymał zespół Grupy Żywiec za projekt 
„SHE DAY – dni bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowi-
ska w Grupie Żywiec”.

UZASADNIENIE KAPITUŁY: Cel, jaki postawił sobie wyróżniony zespół, 
to dbałość o własne bezpieczeństwo, zdrowie i komfort psychiczny. 
Projekt łączy mało atrakcyjny obszar w organizacjach, jakim jest BHP 
z najnowszymi trendami na rynku. Grupa Żywiec podjęła trudny te-
mat i z konsekwencją edukuje i dąży do zmiany świadomości i postaw 
pracowników w miejscu pracy oraz w życiu prywatnym. Poprzez 
organizowanie audytów energetycznych, spotkań z brafitterkami, wy-
kładów z profilaktyki onkologicznej, odżywiania czy bezpieczeństwa 
na drodze. Projekt cieszy się dużą popularnością wśród społeczności 
tej organizacji. W 2018 roku w cyklu wydarzeń skupiających się na 
poprawie jakości życia, w którym zawarta jest również profilaktyka 
zdrowia, czy nauka zarządzania własną energią wzięło udział 80% 
zatrudnionych.

KATEGORIA: 
SKUTECZNA I PRZYJAZNA 
REKRUTACJA KANDYDATÓW

  Dwie nagrody główne w kategorii skuteczna i przyjazna 
rekrutacja kandydatów zostały przyznane ex aequo 
zespołowi z firmy Empik za projekt „Świąteczna kampania 
rekrutacyjna Empik” oraz PwC za projekt „ASior Vlog 
– pierwsza kampania rekrutacyjna w formie vloga”.

UZASADNIENIE KAPITUŁY – EMPIK: Firma, która opracowała dobrze 
funkcjonujący model rekrutacji podczas wzmożonego okresu 
w swoich salonach sprzedaży. Zespół, który zatrudnia w okresie 
przedświątecznym do kilkudziesięciu swoich salonów w całej Polsce 
około 500 doradców klienta. Czas, jaki mają na realizację kampanii, 
to 7 tygodni, w których muszą zatrudnić i przeszkolić nowo zatrudnio-
ne osoby. Firma do realizacji postawionego celu wykorzystuje kampa-

nię rekrutacyjną przygotowaną w oparciu o badania przeprowadzone 
na grupie pracowników salonów Empik. Scharakteryzowanie fanów 
marki, a tym samym poznanie potrzeb kandydatów przyczyniły się 
do wystartowania projektu, który trafił w punkt do grupy docelowej. 
Dzięki synergii marek i spójności brandu w 2018 r. zrealizowali 
111% założonego celu. Poprzez zaangażowanie całej sieci salonów 
przygotowano kampanię rekrutacyjną opartą na kilku płaszczyznach. 
Zarówno online jak i offline. W tej kampanii wyraźnie widać, jak dla 
całej organizacji ważna jest rekrutacja.
UZASADNIENIE KAPITUŁY – PWC: Innowacyjny projekt PwC wyzna-
cza nowe trendy w rekrutacji, odczarowuje zawód audytora, a przy 
tym angażuje pracowników wykorzystując nowe technologie. Pełny 
wachlarz digitalu w HR-owym wydaniu. Sukces zawdzięczają pomy-
słowości, który objawił się poprzez włączenie w formułę Assessment 
Centre gry fabularnej, polegającej na konieczności rozwiązania serii 
zagadek przez pracującą ze sobą grupę kandydatów. Zorganizowano 
wydarzenie finałowe, na którym przygotowano specjalne pokoje 
o tajemniczych nazwach „wczoraj” i „jutro” i w ten sposób pokazano 
zmiany, które zaszły na przestrzeni ostatnich lat w pracy audytora. 
Dbałość o jak najlepsze doświadczenia kandydatów świadczą o wy-
bitnie przygotowanym procesie candidate experience. PwC pokazało, 
że konsekwencja w działaniu i innowacyjność są jedyną słuszną drogą 
do osiągniecia sukcesu na trudnym rynku rekrutacji. 

Jak powiedziała na zakończenie gali przewodnicząca kapituły: 
„do konkursu zgłoszono wiele fantastycznych projektów, a zespoły 
w Polsce są doskonale przygotowane, otwarte i mają pełne po-
mysłów głowy. Dziękuję za pokazanie nam, jak świetnie zespoły 
HR współpracują ze sobą! Mam nadzieję, że konkurs jest dla Was 
wszystkich wzajemną inspiracją. Nie ma nic 
lepszego, niż wymiana wiedzy. Życzę 
nam wszystkim, byśmy za rok 
byli bogatsi o nowe 
innowacyjne branżowe 
projekty”. 
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Aby wziąć udział w programie, napisz na hrfl yers@pracuj.pl

Dołącz do społeczności klientów HR Flyers 
i wspólnie z nami twórz technologię rekrutacyjną

czeka na Ciebie!

Właścicielem marki Pracuj.pl jest



Wartość, wiedza     
i Wyzwania (HR)
Jak pokazują wyniki tegorocznej edycji badania „HR-owca portret własny”, praktycy, 
specjaliści, menadżerowie HR stają przed wieloma wyzwaniami każdego dnia. 
Co zrobić, by komunikacja wewnętrzna w firmie była skuteczna, a także poprawiała 
wizerunek działu HR? Jak budować zgodny z rzeczywistością wizerunek pracodawcy 
i przyciągnąć kandydatów? Czy rolą HR-owców jest wspierać wewnętrznych liderów 
w budowaniu ich marki osobistej? Czy można strategicznie i ciekawie wykorzystać 
wiedzę płynącą z badań w praktyce HR? Wreszcie, co ma realny wpływ na motywację 
pracowników i jak ją diagnozować oraz przekładać na działania?
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powtarzające się problemy w tym obszarze. Jeśli chcemy działać sku-
teczniej w komunikacji wewnętrznej – powinniśmy zacząć od zmiany 
swojego podejścia do niej.

TOMASZ GRASZEWICZ  I  TOMASZ DUDA 
& EFEKTYWNE KAMPANIE EB
Tomasz Graszewicz i Tomasz Duda, na co dzień projektujący strategie 
działań wizerunkowych w agencji Job’n’Joy, pokażą jak zaplanować 
efektywną kampanię employer brandingową – od analizy danych 
wyjściowych, przez opracowanie strategii, po dobór odpowiedniego 
przekazu oraz wybór kanałów komunikacji. 
Dziś coraz częściej problemem nie jest bowiem brak strategii 
employer brandingowej (z raportu „Employer Branding” w Polsce 
2018, HRM Institute wynika, że aż 53% organizacji ma sprecyzowaną 
strategię EB). Wyzwaniem jest przełożenie jej na efektywne kampa-
nie, które walczą o uwagę potencjalnego pracownika, konkurując 
z agresywnymi treściami marketingowymi. Bitwę tę można wygrać, 
stosując odpowiednią strategię, a dobrze zaplanowany przekaz 
może być nawet kilkanaście razy efektywniejszy od tego przygoto-
wanego na szybko i bez pomysłu.

Na wszystkie wspomniane pytania, a także inne, pojawiające się 
w toku rozważań, odpowiadamy w cyklu tegorocznych konferencji 
Wyzwania HR. Wydarzenia w Katowicach i Gdańsku już za nami, za to 
edycje poznańska, krakowska i wrocławska będą miały miejsce już za 
moment, jesienią. 
Do grona prelegentów w tym roku ponownie zaprosiliśmy cenionych 
i uznanych ekspertów, którzy dzielą się zarówno praktyczną wiedzą 
i cennymi wskazówkami, jak i przedstawiają nową perspektywę 
myślenia o zagadnieniach związanych m.in. z wizerunkiem współ-
czesnego lidera, meandrami komunikacji wewnętrznej, motywacją 
i employer brandingiem. 
Zapraszamy do zapoznania się z programem i prelegentami tego-
rocznego cyklu konferencji:

MAJA BIERNACKA 
& SKUTECZNA KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA

Maja Biernacka, autorka bloga oraz zarządzająca agencją 
komunikacji wewnętrznej bee DIFFERENT, opowie, jak w 4 
prostych krokach zbudować pozytywny wizerunek działu 

HR wykorzystując narzędzia komunikacji wewnętrznej, 
której coraz więcej uwagi poświęcamy nie tylko 

w ujęciu ogólnofirmowym, ale także 
w zakresie komunikacji danego zespołu 
z jego wewnętrznym otoczeniem 
biznesowym. Działy HR to szczególne 

zespoły w strukturze firmy – zakres ich 
prac ukierunkowany jest na pracownika, 
a komunikacja z nim jest podstawą 
działań. Zdarza się jednak, że mimo 

wielu starań, efekty nie są zadowalające. 
Obserwacje i wyniki badań Mai wskazują na 

Iga  Pazio

Redaktor naczelna Kompendium HR i serwisu WyzwaniaHR.pl. 
Marketingowiec i ekspert projektów wydawniczych. Autorka cyklicznego 
badania „HR-owca portret własny”. Menedżer zespołu produktu 
i komunikacji marketingowej, w Grupie Pracuj od 2010 roku. 
Prywatnie wielbicielka fantastyki.
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SZYMON KUDŁA 
& WIARYGODNY WIZERUNEK PRACODAWCY
Mówca, inspirator biznesowy, ekspert w dziedzinie przywództwa, 
rozwoju i walki o rynek Szymon Kudła podpowie, jak pokonać spiralę 
wzajemnego lansu i „picowania rzeczywistości”, by skutecznie po-
godzić uczciwość z atrakcyjnością w strategii budowania wizerunku 
organizacji jako pracodawcy. 
Opakowanie to nie wszystko. Nolan Bushnell, legendarny założyciel 
Atari Corp., kiedyś ostrzegał, że najlepsi inżynierowie i skuteczni 
pracownicy przychodzą w kompletnie nieatrakcyjnych opakowa-
niach. Na tej samej zasadzie wiele organizacji wpada w „pułapkę 
Photoshopa”, czyli kreowania wybujałych oczekiwań, które nie wy-
trzymują zderzenia z rzeczywistością. Co się dzieje z zaangażowaniem 
pracowników i ich retencją, gdy firma komunikuje zbyt przesłodzony 
wizerunek? W jaki sposób sensownie kalibrować oczekiwania przy-
szłych i obecnych pracowników? Jak od pierwszych chwil budować 
kulturę organizacji opartą na życzliwej szczerości?

AGNIESZKA ŁEBKOWSKA  
I  BARTŁOMIEJ BRACH 
& BADANIA JAKO CENNE ŹRÓDŁO WIEDZY DLA HR
Agnieszka Łebkowska, która pomaga podejmować dobre decyzje 
na postawie danych, badacz z ponad 20-letnim doświadczeniem, 
członek zarządu Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii oraz 
Bartłomiej Brach – brand consultant zajmujący się nadawaniem sensu 
pracy oraz prowadzący sieć polskich badaczy Królicza Nora – opowie-
dzą, jak lepiej łączyć wyniki badań z zagadnieniami biznesowymi oraz 
pomogą zidentyfikować problemy HR, które badania mogą pomóc 
rozwiązać. Badania HR to temat trudny, ponieważ wiele większość 
organizacji wierzy, że same dobrze siebie znają i że zamiast badać 
wystarczy spytać albo kierowników albo samych pracowników. 
Badania marketingowe też miały taki status – firmy twierdziły, że najle-
piej wiedzą komu sprzedają i że są w stanie ocenić biznesowe efekty 
podejmowanych decyzji. Dziś tylko nieliczni marketerzy faktycznie tak 
myślą. Badania HR też mogę przejść dokładnie tę samą ścieżkę.
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EWA JOCHHEIM I KATARZYNA JANAS 
& MATEMATYKA MOTYWACJI
Ewa Jochheim i Katarzyna Janas – ekspertki od motywacji wewnętrz-
nej wprowadzające narzędzie RMP Pro, które to, co robią nazywają 
„human consulting”, przedstawią naukowe podłoże motywacji i od-
powiedzą na pytanie, dlaczego ogólnie przyjęta motywacja nie ma 
kompletnie nic wspólnego z prawdziwą, dlaczego szkolenia nic nie 
dają i jak wzbudzić motywacyjny FLOW w pracownikach.
Prelekcja będzie wspólną podróżą do przyszłości – gdzie pracownicy 
są zmotywowani, przełożeni wiedzą, jak do nich dotrzeć i motywo-
wać, a wszyscy rozumieją, dlaczego tak ważne jest indywidualne 
podejście. 

DR JOANNA HEIDTMAN 
& ODWAŻNE PRZYWÓDZTWO
Na zakończenie konferencji dr Joanna Heidtman – psycholog, socjo-
log, doradca i coach, zastanowi się czy współczesny lider – skutecznie 
tworzący spójny wizerunek i markę osobistą – ma szansę pozostać 
odważnym przywódcą w starciu z falą wszechobecnej krytyki, a także 
na jakich fundamentach powinien budować swoje przywództwo, 
by nieprzerwanie „stawać się” dobrym lub lepszym liderem. 

Dołącz do nas i weź udział w konferencjach: 16.10.2019 Kraków    |    22.10.2019 Wrocław    |    19.11.2019 Poznań
Więcej szczegółów 

wyzwaniahr.pl/konferencje
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Kilka czy kilkanaście lat temu sprawne odnajdywanie się w świecie 
technologii, prócz naturalnie znajomości języków obcych, było tym, 
co otwierało drzwi do świetlanej przyszłości zawodowej. A dziś 
oczekiwania co do tych obu kompetencji przestają już dziwić. Co 
więcej, w szczególności młode pokolenie coraz częściej uważa to za 
oczywiste kompetencje na rynku pracy. Zatem co nie jest oczywiste? 
Jakie kompetencje będzie mieć idealny pracownik przyszłości? 
Jestem przekonana, że technologia i znajomość języków wciąż będą 
w cenie, ale jeszcze mocniej będą doceniane kompetencje, które 
nam umykają, a których nawet technologia nie zastąpi: kompetencje 
w sferze komunikacji i współpracy, kompetencje przywódcze oraz 
umiejętność rozwiązywania problemów. Oto przegląd pozycji, które 
pomogą nam już dziś odnaleźć się w wymagającej przyszłości, bez 
względu na zajmowane stanowisko. 

Anna Sarnacka-Smith

Konsultant HR z wieloletnim doświadczeniem menedżerskim, wprowa-
dziła do Polski badanie kompetencji DISC D3 i 360 Indicator; autorka 
książki „Everest lidera” oraz bloga disc.com.pl. Jesienią tego roku 
ukaże się jej nowa książka o zawodowych wyzwaniach z perspektywy 
kobiet i mężczyzn. Zespół EFFECTIVENESS prowadzi zdalnie, na co dzień 
mieszkając w USA. 

Pracownik
przyszłości: 

Czy modele zarządzania firmami, które znamy, to bezpowrotna przeszłość? 
Co dla skutecznego przywództwa będzie ważniejsze: zaufanie, partnerstwo 
czy pełna kontrola nad pracownikami? 

EFEKTYWNY DIALOG
Kompetencją, która w dobie nowoczesnych techno-
logii wcale nie traci na znaczeniu, jest kompetencja 
komunikacyjna. Wręcz nabiera ona znaczenia 
w rzeczywistości online, w świecie celów, projektów, 
budowania pozycji na rynku. Jest podstawą do 
szukania porozumienia z pracownikami, szefem 
czy klientami. A nieumiejętne komunikowanie się 
spowalnia, a czasami wręcz hamuje swobodny 
rozwój człowieka, zespołów i organizacji. To jest 
punkt wyjścia „Komunikacji bez barier”, w której 
Beata Kozyra odważnie nazywa błędy pojawiające 
się w komunikacji i – co ważne – daje odpowiedź 
na pytanie, dlaczego tak się dzieje, oraz przedstawia 
alternatywną strategię działania.
Skoro o komunikacji mowa, to ważną pozycją jest 
„Jeden na jeden”, bo porusza temat trudnych 
rozmów z pracownikami, czyli ten aspekt pracy, który 
wielu nawet bardzo dobrze przeszkolonym mene-
dżerom spędza sen z powiek. Z Ingą Bielińską i Zofią Jakubczyńską te 
trudne sytuacje przestają być tak przytłaczające, bo oto dostajemy 
zapis ośmiu dialogów między liderem a pracownikiem ze wskazaniem, 
dlaczego nawet znane techniki komunikacyjne nie działają i jak się 

nadal homo sapiens, 
a może już „digital sapiens”? 
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komunikować bardziej skutecznie. Dodatkową 
wartością tej książki są studia przypadku, ćwiczenia 
służące autorefleksji i konkretne, praktyczne narzę-
dzia do wdrożenia w pracy lidera. 
W tym tak szybko zmieniającym się świecie, 
w zderzeniu potrzeb pracowników różnych po-
koleń jedno z menedżerskich wyzwań na pewno 
się nie zmieni – a jest to zadbanie o motywację, 
zaangażowanie pracowników. Dobrze o tym wie 
Kim Scott, zajmująca kierownicze stanowiska 
w takich firmach jak Google czy Apple. W książce „Szef wymagający 
i wyrozumiały” daje wskazówki, jak się szczerze komunikować, 
w tym udzielać informacji zwrotnej, która byłaby przyczynkiem do 
rozwoju zespołu, dodawała pracownikom chęci do samodzielnego 
działania, nie podcinała im skrzydeł. I jak się okazuje, w kulturze 
otwartej komunikacji można tak prowadzić zespół, by realizował cele 
i by jednocześnie każdy w zespole czuł się traktowany jak partner, 
a nie obiekt kontroli.

JOB-COACHING
Nikogo już chyba nie dziwi fakt, że bezpow-
rotnie minęły czasy związania się z jednym 
miejscem pracy na lata czy przywiązania do 
jednego zawodu. Pracownik, który skutecznie 
odnajdzie się w świecie zawodowym już 
teraz, nie mówiąc o przyszłości, to ten, który 
ma w sobie dużo otwartości i elastyczności 
wobec zmian w karierze. I choć to może dobrze 
brzmieć, to rzeczywistość nie jest taka prosta, 
bo jak to zrobić, od czego zacząć? Z pomocą 
przychodzi Patrycja Załuska, która w książce 
„reStart kariery” przeprowadza nas krok 
po kroku przez proces szukania i umacniania 
swojego solidnego wewnętrznego fundamentu, 
a następnie zdobywania umiejętności „bycia 
gotowym na zmianę” i komunikowania swojej 
„przewagi konkurencyjnej”. 
Jesteśmy dziś świadkami technologicznej 
rewolucji, w której szczególnego znaczenia 
nabiera umiejętność rozpoznania i „sprzedawania” swojej wartości, 
rozwijania tych kompetencji, dzięki którym zostaniemy dostrzeżeni 
w organizacji. „Awans gwarantowany” autorstwa Jaya A. Congera 
i Allana H. Churcha to pozycja polecana dla tych, którzy biorą 
odpowiedzialność za swoje życie zawodowe i pracują nad tym, 
aby być trudnymi do zastąpienia. W książce znajdziemy pięć 
kluczowych umiejętności, które warto rozwijać, by znaleźć 
się na liście talentów. Jest to też pozycja warta polecenia 
pracownikom działów HR, którzy szukają informacji o tym, jak 
przeprowadzić proces identyfikacji i roz-
woju talentów, by tym samym wspierać 
organizację w realizacji jej biznesowych 
celów. 

INTELIGENTNE TECHNOLOGIE
Prócz umiejętności interpersonalnych pracow-
nik przyszłości ma w sobie niesłabną-
cą ciekawość świata i jest uważny na 
to, jaki wpływ na naszą pracę i życie 
ma technologia. Bądźmy zatem go-
towi na rewolucję, którą już dziś do 
naszej rzeczywistości wnosi sztucz-
na inteligencja. Nie bagatelizujmy 
tego, jaki wpływ mieć ona będzie 
na charakter naszej 
pracy – a będzie 
mieć coraz większy, 

stanowiąc jednocześnie wyzwanie dla naszych 
pracowniczych kompetencji. Terrence J. 
Sejnowski w „Deep learning” przygotowuje 
nas na przyszłość, której znakiem rozpoznaw-
czym będzie głębokie uczenie. 

SIŁA WSPÓŁPRACY
Sztuczna inteligencja ma i będzie mieć wpływ 
na naszą pracę, ale nie zastąpi tego, co generu-
je największą wartość dla organizacji – a jest to 
przywództwo. 
Przy skutecznym liderze pracownicy naturalnie 
chcą się stawać wciąż lepsi, pracując na rzecz 
wspólnego celu. Postawa liderska przejawia 
się w założeniu, że „jestem tu po to, aby służyć 
innym”. Co to oznacza? Jak służyć i mieć 
autorytet? Jak to możliwe, że będąc na dole 
tradycyjnej piramidy przywództwa, wywieram 
najsilniejszy wpływ na pracowników, wydo-
bywam drzemiącą w pracownikach wiedzę, 
doświadczenie i motywację oraz ukierunko-
wuję tę siłę na osiąganie wyników? O tym 
traktuje „Servant leadership w praktyce”, 
zbiór esejów pod redakcją Kena Blancharda 
i Renee Broadwell. Czterdziestu pięciu eksper-
tów, praktyków, pasjonatów modelu servant 
leadership daje nam do ręki gotowe narzędzia 
tego jednego ze skuteczniejszych modeli 
przywództwa. 
Dodam, że skoro przywództwo to nie stanowi-
sko, lecz postawa, to nie jest ono przypi-
sane tylko do szefów. A na postawę nawet 
największe zdobycze technologii nic nie pomogą. Liderem może 
być każdy, bez względu na stanowisko. W książce „Everest lidera” 
wskazuję na to, że już dziś mamy potencjał do tego, aby być liderem, 
z którym klienci będą chcieli rozwijać swój biznes, przy którym zespół 
będzie chciał dawać z siebie swoje sto procent. Skuteczność tego 
podejścia potwierdzają liderzy z Polski i z USA, których zaprosiłam do 
podzielenia się doświadczeniem, oraz przykłady z mojego włas nego 
doświadczenia menedżerskiego. Kluczem jest odnalezienie swoich 
wartości i wierność im, poznanie swojego potencjału, docenianie 
tego, jak bardzo ludzie są różni, i czerpanie z tej różnorodności przy 
budowaniu zespołu. Dużą część książki poświęciłam rozumieniu róż-

nych stylów zachowań i wartości, bo to one zwykle są źródłem 
nieporozumień i konfliktów, a rozwiązywanie tych ostatnich 
jest kompetencją przyszłości.
Przegląd polecanych pozycji zakończę 
książką „Bądź liderem 2.0” autorstwa 

Johna Maxwella, który rozbudził moje 
zainteresowanie istotą przywództwa 

i pomaga mnie samej rozwijać u siebie 
cechy skutecznego lidera. W nowym 
wydaniu 2.0 Maxwell pokazuje, jak 
rozwijać wizję, wartości, wpływ 
i motywację – wyróżniki liderów 
odnoszących sukcesy. To wydanie, 
z aktualizacją ponad osiemdziesięciu 
procent treści, prezentuje podstawowe, ale wciąż żywe 
i skuteczne zasady przez ponad czterdzieści lat wykorzysty-
wane przez Maxwella w przywództwie. Bez względu na to, 
czy pracujemy w biznesie, czy jesteśmy liderami w rodzinie, 
inspirator i mentor w dziedzinie przywództwa daje nam 

receptę na to, jak wywierać pozytywny 
wpływ na życie innych. Bo jak mówi sam 
autor, przywództwo to nic innego jak 
wywieranie wpływu. 
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Gdyby cofnąć się w czasie o dwadzieścia, trzydzieści lat, to można by, 
niczym na dłoni, zobaczyć, jak bardzo zmieniła się branża HR. Kwestie 
kadrowe spoczywały wówczas na działach administracyjnych, a słowo 
„human resources” nie było powszechnie używane. Branża stopniowo 
rozwijała się, ewoluowała, rozszerzała o nowe funkcje, stanowiska, 
cele i wartości. Dziś można powiedzieć, że jest bardzo zróżnicowana, 
wielowarstwowa, wielozadaniowa. Stale zmienia się rynek pracy, 
potrzeby przedsiębiorstw i sytuacja kandydatów oraz pracowników, 
a co za tym idzie – zmienia się zakres działań HR-owców.

RÓŻNE ŚCIEŻKI ROZWOJU
Obok kadr i płac ważnymi obszarami są: szkolenia i rozwój, a także 
rekrutacja i employer branding. W ramach tych specjalizacji pojawiają 
się różne wyzwania, cele, priorytety, obowiązki. To, co należy do 
zakresu obowiązków specjalisty ds. HR, w dużym stopniu zależy od 
specyfiki firmy, jej wielkości, struktury, potrzeb, możliwości itd. W du-
żych przedsiębiorstwach, międzynarodowych korporacjach działania 
i projekty HR mogą być bardziej zaawansowane niż w małych firmach.
Rozwarstwienie funkcji i szczegółowy podział kompetencji będzie też 
bardziej widoczny w organizacjach, które dysponują odpowiednim 
budżetem i mogą pokryć koszty szkoleń i kampanii employer bran-
dingowych, zadbać o coaching i mentoring, pozyskiwanie talentów 
w oparciu o nowoczesne metody rekrutacji itd. Branża HR stwarza 
dziś rozmaite możliwości rozwoju – można skupić się na jednej, 
wąskiej dziedzinie, np. związanej z wynagrodzeniami i prawem pracy, 
ale nic nie stoi na przeszkodzi, by poszerzać kwalifikacje i zmieniać 
specjalizacje, np. przechodząc ze stanowiska kadrowca do działu EB 
albo zamieniając rekrutacje na szkolenia.
Współczesny HR pełni rolę partnera biznesu i kładzie duży nacisk 
również na „miękkie” aspekty zarządzania zasobami ludzkimi, dlatego 
w tym obszarze odnajdą się zarówno absolwenci studiów ekono-
micznych, finansowych, prawniczych, jak i osoby specjalizujące się 
w psychologii, socjologii i innych humanistycznych dziedzinach.

Ścieżki HR: 
od kadrowca do trenera. 
Przegląd stanowisk HR-owych
Współczesny HR ma już niewiele 
wspólnego z realiami sprzed kilkunastu lat. 
Kojarzony z formalnościami, kadrami i sprawami stricte 
organizacyjnymi, dziś pełni rolę strategicznego partnera biznesu. Wystarczy spojrzeć 
na ogłoszenia o pracę, by przekonać się, w jak wielu obszarach HR można się obecnie rozwijać.

KLUCZOWE WYZWANIA 
– BEZ WZGLĘDU NA STANOWISKO
Elastyczność i otwartość na naukę – to kompetencje, które u HR-
owców są dziś szczególnie cenione. Patrząc bowiem na trendy i pro-
gnozy dotyczące wyzwań, można stwierdzić, że lista wymaganych 
umiejętności stale się poszerza. Wpływa na to nie tylko sytuacja 
na rynku pracy, ale też rozmaite procesy psychologiczne, a także 
zjawiska społeczno-kulturowe. Współczesnemu specjaliście ds. HR 
bardzo przydaje się więc wnikliwa obserwacja i uważność, czyli 
umiejętność skupienia się na tym, co się obecnie dzieje. Nie jest to 
łatwe, ponieważ tzw. multitasking również staje się nieodłącznym 
elementem pracy, dlatego tak cenne jest zatrzymanie się i zmierze-
nie z tym, co jest tutaj i teraz.
Budowanie zaangażowania i rozwijającego środowiska pracy, dopa-
sowanie stylu komunikacji i zarządzania do zróżnicowanych wiekowo 
zespołów pracowniczych, zarządzanie zmianą, myślenie strategiczne 
i zrozumienie procesów biznesowych, funkcjonowanie w zróżni-
cowanym kulturowo środowisko – to tylko niektóre aspekty ważne 
z punktu widzenia HR. Komunikatywność, umiejętność radzenia 
sobie ze stresem, umiejętności mediacyjne, kreatywność, zarządzanie 
sobą w czasie, współpraca grupowa: z innymi działami, z zarządem, 
klientami, kandydatami – to wszystko ma bardzo duże znaczenie, 
bez względu na to, czy mowa o specjaliście ds. kadr, rekruterze, 
HR managerze, specjaliście ds. pozyskiwania talentów czy specjaliście 
ds. wynagrodzeń.

CO MOTYWUJE W HR?
Zarobki w HR zależą od różnych czynników – jednym z nich jest 
specjalizacja. Osoby specjalizujące się w obszarze: szkolenia i rozwój 
otrzymują wyższe wynagrodzenie niż kadrowcy i specjaliści ds. 
wynagrodzeń. Znaczenie ma także lokalizacja  oraz jej wielkość 
– zazwyczaj im większa organizacja, tym wyższe płace. Istotnym 
czynnikiem wpływającym na wysokość wynagrodzeń jest również 
znajomość języków obcych. Na wysokie pensje mogą też liczyć re-
kruterzy, którzy specjalizują się w sektorze technicznym i pozyskują 
fachowców o szczególnych umiejętnościach.
Jak wynika z raportu „HR-owca portret własny 2019”, specjalistów 
ds. HR najbardziej motywuje atmosfera pracy i współpracowni-
cy, różnorodność zadań, a także poczucie satysfakcji, że ma się 
pośrednio wpływ na to, jak funkcjonuje i rozwija się firma. Warto 
pamiętać o tych wnioskach w kontekście tworzenia i rozwijania 
stanowisk HR. 

Katarzyna Klimek-Michno

Redaktorka, zajmująca się tematyką 
zarządzania zasobami ludzkimi i rynku pracy, 
stały współpracownik Pracuj.pl.
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Dowiedź się więcej na wyzwaniahr.pracuj.pl/ogloszenie

Podaj w ogłoszeniu informacje, 
których szukają kandydaci!

lokalizacja

rodzaj umowy

wynagrodzenie

wymiar pracy

Odpowiedz na kluczowe pytania już na starcie

Właścicielem marki Pracuj.pl jest



Od wywiadów 
behawioralnych 
do outplacementu. 
Przegląd 
szkoleń 
HR-owych

Katarzyna Klimek-Michno

Redaktorka, zajmująca się tematyką 
zarządzania zasobami ludzkimi i rynku pracy, 
stały współpracownik Pracuj.pl.

Metody selekcji, zarządzanie 
talentami, rekrutacja w IT, 
organizowanie szkoleń, zmiany 
w kodeksie pracy – w branży HR jest 
mnóstwo zagadnień, które wymagają 
aktualizowania wiedzy i rozwijania 
nowych umiejętności. 
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W ramach szkoleń, warsztatów i kursów można zdobywać zarówno 
kompetencje dotyczące tzw. miękkiego HR, jak i kwestii administra-
cyjnych, kadrowo-płacowych. To okazja, żeby rozwinąć umiejętności 
potrzebne na zajmowanym stanowisku, ale też podnieść kwalifikacje 
i poszerzyć swoje możliwości działania. 

SZKOLENIE CZY STUDIA PODYPLOMOWE? 
Dokonując wyboru, należy przede wszystkim określić swój cel i potrze-
by, a następnie odpowiedzieć sobie na pytanie, które z tych rozwiązań 
najlepiej spełni nasze oczekiwania.  Studia podyplomowe trwają jeden 
lub dwa semestry, oznaczają większą liczbę godzin zajęć i przygo-
towywanie pracy dyplomowej, ale z drugiej strony mogą zapewnić 
szerszą perspektywę i pogłębienie interesujących nas zagadnień. 
A może właśnie szkolenie i jego skondensowana formuła będą tym, 
czego aktualnie potrzebujemy? Może w tym konkretnym przypadku 
istotny jest także czas, a szkolenie w sprawny i szybki sposób dostarczy 
nam użytecznej wiedzy i narzędzi? Warto zanotować wszystkie 
plusy i minusy – co zyskamy, jakie odniesiemy korzyści, a co 
może być utrudnieniem w danym przypadku. Dobrze 
jest przeanalizować program szkolenia, sprawdzić 
kadrę oraz metody i techniki pracy wykorzysty-
wane podczas zajęć. Bez względu na to, czy 
decydujemy się na szkolenie, 

kwestionariuszy, przygotowanie i organizacja całego procesu, wyzna-
czenie zadań i ról, analizowanie danych i tworzenie raportów – jest 
wiele aspektów, które należy poznać, zanim podejmie się decyzję 
o wprowadzeniu do firmy takiego modelu oceny. 

3 Modele kompetencyjne 
Jak diagnozować kompetencje? Jaką rolę pełnią modele kom-

petencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi i co jest ważne przy 
ich budowie? Odpowiedzi na tego typu pytania można znaleźć 
w ramach specjalistycznego szkolenia. Ważnym elementem zajęć 
powinny być ćwiczenia praktyczne. 

4 Wywiad behawioralny 
Bez względu na to, czy dopiero stawiasz pierwsze kroki 

w rekrutacji, czy masz już doświadczenie, warto stale poszerzać 
i aktualizować wiedzę na temat metod rekrutacji i selekcji pracow-
ników. Przykładowo, szkolenia lub warsztaty mogą dotyczyć modeli 
prowadzenia wywiadu behawioralnego, diagnozowania potrzeb 
personalnych, ustalania wskaźników behawioralnych.

5 Assessment Center
Sesje AC to jedna z najbardziej skutecznych metod diagnozowania 

kompetencji. Aby móc ją zastosować w firmie, potrzebne jest rzetelne 
i kompleksowe przygotowanie. Podczas szkoleń można dowiedzieć 
się m.in., jak wygląda procedura, jak opisać badane kompetencje, 
na czym polega rola asesorów. Istotnym elementem są ćwiczenia, 
symulacje sesji i trening umiejętności niezbędnych w całym procesie 
rekrutacyjnym. Warto sprawdzić, czy można uzyskać certyfikat 
asesora. Szkolenia są dostępne m.in. w Akademii Leona Koźmińskiego, 
w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

6 Outplacement
Rekrutacja i selekcja kandydatów to tylko jeden z aspektów w pra-

cy HR-owca. Po drugiej stronie są działania reorganizacyjne, restruktu-
ryzacje i procesy zwolnień. Dzięki szkoleniom można pogłębić wiedzę 
z zakresu projektów outplacement, dowiedzieć się, jak zaplanować 
proces komunikacji, jak oszacować koszty outplacement, określić jego 
etapy, zadbać o kwestie prawne, udzielić wsparcia pracownikom itd.

7 Motywowanie pracowników
Wiedza z zakresu budowania motywacji to jedno, ale praktyka 

to drugie. Dlatego tak ważne jest, aby w trakcie szkoleń i warsztatów 
zapoznawać się z faktycznymi przykładami, dobrymi praktykami 
i inspirującymi działaniami. Ćwiczenia, symulacje, case study, odgry-
wanie scenek i wcielanie się w role – to ważna część tego typu zajęć. 
Psychologiczne aspekty w biznesie można zgłębiać np. w ramach 
SWPS Training. Szkolenie z motywowania pracowników ma też 
w swojej ofercie między innymi EY Academy of Business.

czy na studia podyplomowe, ważne są 
praktyczne aspekty i interaktywny charakter 

spotkań, uwzględniający np. ćwiczenia, przykłady 
z rzeczywistości firmowej, case studies, dyskusje, odgry-

wanie scenek, treningi, pracę grupową, twórcze techniki itd. 

DLA POCZĄTKUJĄCEGO 
I DLA DOŚWIADCZONEGO SPECJALISTY
Szkolenia w swojej ofercie mają m.in. uczelnie państwowe i prywatne, 
organizacje, firmy szkoleniowe i niezależni eksperci. Wiele inspiracji 
i wskazówek można znaleźć w bazie usług rozwojowych PARP. 

1 Ocena pracownicza 
Dokonywanie ocen pracowniczych to ważny element polityki mo-

tywacyjnej. Regularne przeprowadzanie rozmów sprzyja poprawie 
komunikacji oraz budowaniu zaangażowania i satysfakcji personelu. 
Szkolenie z projektowania systemu okresowych ocen pracowni-
czych pozwala m.in. zdobyć wiedzę na temat zagadnień i kryteriów 
istotnych przy projektowaniu i wdrażaniu systemu, a także poznać 
przydatne narzędzia (szkolenia takie ma w ofercie między innymi EY 
Academy of Business, Effect Group i Krakowska Szkoła Biznesu).

2 Ocena 360 stopni
Zgłębiając w ramach szkoleń temat oceny pracowników, można 

zdobyć również przydatne informacje o ocenie 360 stopni. Tworzenie 
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8 Zarządzanie szkoleniami, 
planowanie działań rozwojowych

Specjalista ds. HR, który dba o rozwój pracowników oraz przygo-
towuje i organizuje szkolenia, może sam potrzebować wiedzy 
i kompetencji, by działać efektywnie i profesjonalnie. Szkolenia 
z zarządzania szkoleniami lub z innych zagadnień związanych z roz-
wojem pracowników to okazja, żeby nauczyć się, jak badać potrzeby 
personelu i tworzyć plany rozwojowe, jak dopasowywać ofertę do 
oczekiwań pracowników, planować, wdrażać i koordynować projekty 
szkoleniowe, coachingowe itp. 

9 Zarządzanie projektami HR, 
zarządzanie zespołem

Projekty zajmują ważne miejsce w pracy HR-owca. Aby okazały się 
skuteczne, potrzebne jest odpowiednie przygotowanie. Ważna jest 
dokładna analiza jeszcze na etapie planowania i budowania koncepcji, 
metodologia, wybór narzędzi, komunikacja między działami itd. Po za-
kończeniu każdego projektu należy wyciągnąć wnioski na przyszłość. 
Być może dobrym rozwiązaniem będzie udział w szkoleniu i spojrzenie 
na zagadnienie z innej perspektywy. Zajęcia oferują firmy szkoleniowe, 
organizacje i uczelnie, np. Akademia Leona Koźmińskiego. 

10 Prawo pracy
Przepisy prawne zmieniają się, dlatego ważne jest, żeby 

trzymać rękę na pulsie i śledzić na bieżąco rynek. Tematyka szkoleń 
i warsztatów może być mniej lub bardziej szczegółowa, może 
dotyczyć jakiegoś jednego zagadnienia lub poruszać kilka różnych 
wątków, np. urlopy pracownicze, elastyczne formy zatrudnienia itd. 
Wyboru dokonujemy więc w zależności od naszych potrzeb, stanowi-
ska, zakresu obowiązków i oczekiwań pracodawcy. 

11 Praktyczne aspekty HRM
Zarządzanie to obszerna dziedzina. Jeśli nie studiowaliśmy 

takiego kierunku i nie uzupełnialiśmy wiedzy w ramach studiów 
podyplomowych, to dobrym pomysłem mogą być dodatkowe kursy 
i szkolenia. Przykładowo: „Praktyczne aspekty HRM” to propozycja 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 

12 HR Business Partner 
Współczesny HR mocno wiąże się z partnerstwem bizneso-

wym i wspieraniem strategii przedsiębiorstwa. W odpowiedzi na ten 
trend pojawiają się zarówno studia podyplomowe, jak i szkolenia 
poświęcone funkcjom HR. Jak połączyć ze sobą różne role i zwiększyć 
skuteczność działania? Do znalezienie odpowiedzi na to pytanie 

– w formie praktycznego szkolenia – zachęca np. firma EY. Szkolenie 
to też dobre rozwiązanie dla osób, które planują objęcie stanowiska 
HR Business Partnera, chcą poznać wymagania i wyzwania w tym 
obszarze oraz rozwijać kluczowe kompetencje. 

13 Employer branding 
Budowanie wizerunku pracodawcy, komunikacja zewnętrzna 

i wewnętrzna, mierzenie efektywności podejmowanych działań, spo-
soby docierania do odbiorców, inspirujące praktyki – wszystko to ma 
znaczenie w pracy rekrutera i specjalisty ds. HR. Aby poszerzyć swoje 
kompetencje w zakresie employer brandingu i jednocześnie znaleźć 
rozwiązanie dopasowane do potrzeb naszej organizacji, możemy 
wybrać tzw. szkolenie dedykowane. Wówczas temat i program spotkań 
nawiązują bezpośrednio do naszych celów i pozwalają wypracować 
odpowiednią strategię. Firmy, które specjalizują się w EB i oferują szkole-
nia oraz spotkania warsztatowe to między innymi BardzoHR i Lightness.

14 Employer branding w social media
Jak tworzyć strategię działań online, z jakich narzędzi 

korzystać podczas realizacji kampanii EB, jak mierzyć efekty działań 
i monitorować markę pracodawcy – odpowiedzi na tego typu pytania 
dostarczają szkolenia prowadzone przez ekspertów. 

15 Adaptacja nowego pracownika
Onboarding to proces, który ma duży wpływ na zaangażowa-

nie i satysfakcję pracownika, a w dalszej perspektywie – na atmosferę, 
kulturę organizacyjną, efektywność i wyniki przedsiębiorstwa. Jeśli 
chcemy zadbać o profesjonalny charakter tego procesu, wprowadzić 
nowe rozwiązania, ulepszyć dotychczasowy program adaptacji itd., 
to szukajmy szkoleń, które podążają za współczesnymi wyzwaniami 
i trendami oraz pokazują nowoczesne i wartościowe narzędzia. 

16 Komunikacja wewnętrzna
Meandrów komunikacji wewnętrznej nie warto traktować po 

macoszemu! Szkolenia zarówno otwarte, jak i zamknięte, prowadzi 
m.in. Maja Biernacka z BeeDifferent.
 
Zakres szkoleń pokazuje, jak szerokim pojęciem jest „human resources” 
i jak wiele mieści w sobie funkcji. Zastanawiając się nad możliwościami 
rozwoju, warto odpowiedzieć sobie na pytanie: jaka forma będzie dla 
nas najlepsza – szkolenie, kurs, warsztat, a może studia podyplomowe? 
Oferta jest szeroka i każdy znajdzie coś dla siebie, ale o efektywności 
i poczuciu satysfakcji zadecyduje kilka czynników, m.in. dopasowanie 
tematyki do naszych potrzeb oraz wybór narzędzi i metod pracy. 
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Praca

payroll
try&hire
rekrutacja
outsourcing usług
praca tymczasowa
doradztwo personalne
audyt i controlling personalny

WYDOBYWAMY POTENCJAŁ Z ZASOBÓW LUDZKICH
zwiększając wydajność organizacji

DEKRA to zespół specjalistów, który swoją wiedzą i doświadczeniem wspiera 
firmy w zakresie HR. Tworzymy sprzyjające warunki, dzięki którym możliwy jest 
wzrost efektywności biznesowej opierającej się o zasoby ludzkie. Bazując na 
nowoczesnych metodach, kreujemy i wdrażamy wyłącznie personalizowane i 
dostosowane do specyfiki branży rozwiązania w zakresie zarządzania 
personelem.

Usługi HR
dla Twojej

firmy



Współczesny HR-owiec to ktoś, kto nie tylko zna się na kadrach i płacach, ale też 
wykorzystuje w swojej pracy znajomość zagadnień z psychologii, językoznawstwa, 

technologii, retoryki, marketingu i public relations. Przed specjalistami ds. zarządzania 
zasobami ludzkimi stale pojawiają się nowe wyzwania. Aby nie stać w miejscu, warto szkolić 

się w zakresie funkcji HR, ale też interesować się innymi obszarami. 

(przydatne w pracy HR-owca!)

Szkolenia 
od A do Z 
Szkolenia 
od A do Z 
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Prezentujemy tematykę szkoleń niezwiązanych ściśle z human 
resources, ale mogących wspierać specjalistów HR w ich codziennych 
obowiązkach. To okazja, żeby nie tylko zdobyć nowe umiejętności, 
podnieść swoje kwalifikacje i budować markę osobistą, ale też 
rozwijać swoje zainteresowania. 

A JAK… AGILE
Zwinne zarządzanie staje się coraz bardziej popularne. Jak wdrożyć 
w firmie metodykę scrum? Na czym będzie polegać zmiana? Jak 
kierować projektami zgodnie z nowoczesnymi technikami? HR jako 
wspierający partner biznesu powinien być na bieżąco z nowościami 
i trendami dotyczącymi zarządzania. W poznaniu specyfiki agile 
mogą pomóc szkolenia i warsztaty, prowadzone np. przez firmę 
szkoleniową Gamma.

B JAK … BON TON
Jakie zasady obowiązują podczas spotkań biznesowych? Jak należy 
prowadzić korespondencję służbową? Na czym polega międzyna-
rodowa etykieta biznesowa? Jest wiele zagadnień, które wymagają 
znajomości, jeśli chcemy dbać o savoir vivre, swoją markę osobistą 
oraz wizerunek organizacji, którą reprezentujemy. Bogatą ofertę zajęć 
znajdziemy m.in. w firmach szkoleniowych, np. Trainers Team. 

C JAK … CSR
Społeczna odpowiedzialność biznesu to dla wielu firm ważny aspekt 
i element budowania kultury organizacyjnej. W profesjonalizacji 
działań pomaga specjalistyczna wiedza i znajomość dobrych praktyk 
dotyczących tworzenia i realizacji strategii CSR. Szkolenia z tego zakre-
su prowadzi np. Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a tematyka wiąże 
się m.in. z raportowaniem społecznym, zarządzaniem różnorodnością 
w miejscu pracy oraz wolontariatem pracowniczym. 

D JAK …DIAGNOZA KOMPETENCJI
Specjalista ds. HR, który odpowiada za procesy Assessment Center 
i Development Center, może stale rozwijać się w tym zakresie, np. 
ucząc się diagnozowania kompetencji menedżerskich (np. w EY 
Academy of Business). Warto też brać udział w szkoleniach, które po-
zwolą określić sytuację, w jakiej znajduje się przedsiębiorstwo – pod 
kątem poziomu zaangażowania zespołu, relacji emocjonalnych, wy-
korzystywanych kompetencji, metod działania i współpracy w grupie. 
Taką propozycję znajdziemy np. w ofercie Values Team.

E JAK …EXCEL
MS Excel to jedno z podstawowych narzędzi w pracy działu HR i spe-
cjalistów ds. kadr i płac. W poznaniu bardziej zaawansowanych funkcji 
mogą pomóc praktyczne zajęcia i ćwiczenia, prowadzone w formie 
kursów i szkoleń. Warto poznać szczegółowy program, żeby określić, 
jakie konkretnie umiejętności będziemy mogli dzięki niemu zdobyć. 
Szkolenia takie prowadzi m.in. Comarch. 

F JAK… FACYLITATOR 
Umiejętności facylitacyjne sprzyjają budowaniu efektywnej współpra-
cy i wypracowywaniu twórczych rozwiązań w grupie. Prowadzenie 
spotkań grup roboczych, organizowanie warsztatów, moderowanie 
zebrań, koordynowanie prac zespołu – jest wiele sytuacji, w których 
tego typu umiejętności są przydatne. Szkołę Facylitatorów znajdzie-
my między innymi we Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego.

G JAK… GRYWALIZACJA 
Grywalizacja to trend, któremu przypisuje się szczególne znaczenie 
– dzięki mechanizmom gry i zabawy angażuje się uczestnika w reali-
zację zadań i podejmowanie wyzwań, oddziałując w ten sposób na 
jego motywację. Grywalizacja wykorzystywana jest m.in. w ramach 
rekrutacji i selekcji kandydatów do pracy, ale też podczas szkoleń 
i inicjatyw dla pracowników. 

H JAK… HR INFLUENCERS
HRI High Potentials to platforma wymiany wiedzy, doświadczeń 
oraz rozwoju dla profesjonalistów i wpływowych liderów branży HR. 
Została utworzona w ramach think tanku HR Influencers. Przyłączając 
się do inicjatywy, można m.in. zdobywać wiedzę w ramach programu 
rozwojowego oraz dzielić się dobrymi praktykami. Aby dołączyć do 
grona HR Influencers, należy uzyskać rekomendacje ze środowiska lub 
biznesu. Nie jest to co prawda przykład szkolenia, ale ciekawa inicjaty-
wa, która też służy rozwojowi i wsparciu specjalistów ds. HR. 

I JAK… INTERNETOWY MARKETING 
Marketing, a dokładniej: content marketing, to obszar, który czasem 
zazębia się z działaniami HR-owymi. Tworzenie treści na blog firmowy, 
pisanie artykułów branżowych, copywritng związany z kampanią 
wizerunkową – specjalista ds. HR może występować również w roli 
pisarza, autora, redaktora. Najważniejsza w tym wypadku jest prak-
tyka i ćwiczenia, ale cenne wskazówki i rady można uzyskać właśnie 
podczas kursów, szkoleń czy warsztatów. 

J JAK… JĘZYKI OBCE
W pracy HR-owca biegła lub bardzo dobra znajomość języka angiel-
skiego to często jeden z podstawowych wymogów. Warto szlifować 
umiejętności lingwistyczne i próbować swoich sił też w językach 
niszowych. Dużą rolę odgrywa również znajomość słownictwa bran-
żowego, biznesowego. Formę nauki należy dopasować indywidualnie 
– to mogą być nie tylko kursy i szkolenia w szkołach językowych, ale 
też spotkania indywidualne albo wymiana talentów. 

K JAK… KOMUNIKACJA EMPATYCZNA
Intelekt i wiedza są ważne, ale na nasze osiągnięcia ma też wpływ 
inteligencja emocjonalna. To od niej w dużym stopniu zależą relacje, 
atmosfera i współpraca. Komunikacja, w której jest miejsce na empa-
tię, uważne słuchanie i okazanie zrozumienia, pozytywnie wpływa na 
samopoczucie pracowników oraz ich efektywność. Programy dla firm, 
warsztaty, szkolenia – to może być początek dobrych zmian dotyczą-
cych nawyków, stylu rozmowy, wymiany zdań itd. 

Katarzyna Klimek-Michno

Redaktorka, zajmująca się tematyką zarządzania zasobami ludzkimi 
i rynku pracy, stały współpracownik Pracuj.pl.
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L JAK… LIDER
Specjaliści, którzy myślą o ścieżce menedżerskiej, powinni inwe-
stować czas i wysiłek w rozwijanie potrzebnych kompetencji. Na 
rynku szkoleniowym można znaleźć wiele propozycji związanych 
z efektywnym przywództwem, kierowaniem zespołem itd. Obok 
kursów i szkoleń dostępne są także studia podyplomowe dotyczące 
np. psychologii przywództwa. 

M JAK… MEDIACJE
Trudne, konfliktowe sytuacje, nieporozumienia, współpraca z zarzą-
dem firmy, a jednocześnie bycie blisko spraw pracowników – nie-
wątpliwie HR-owiec powinien być dobrym mediatorem. Potrzebne 
umiejętności można rozwijać podczas ćwiczeń praktycznych i szko-
leń, np. w ramach oferty szkoleniowej Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wrocławiu. 

S JAK… STORYTELLING
Storytelling to metoda stosowana w marketingu, w której upatruje 
się dużą wartość. Polega na budowaniu opowieści, tworzeniu anga-
żującej historii, która uruchamia wyobraźnię i emocje. Dzięki temu 
utrzymywany jest kontakt i tworzy się relacja między firmą, marką 
a odbiorcą, konsumentem. Tego typu umiejętności mogą być przy-
datne też w pracy HR-owca odpowiadającego za komunikację. 

T JAK… TECHNOLOGIE W HR
Aplikacje mobilne, platformy komunikacyjne, systemy i narzędzia 
służące wspieraniu procesów rekrutacyjnych, digitalizacja procesów 
biznesowych – wszystko to składa się na HR-ową rzeczywistość. 
Technologie i nowoczesne metody pracy wymuszają na pracow-
nikach bycie na bieżąco z nowościami m.in. po to, by odpowiadać 
na potrzeby kandydatów, pracowników, kontrahentów itd. Warto 
więc śledzić ofertę szkoleniową, która pozwoli na bliższe poznanie 

poszczególnych nowinek i rozwiązań. 

U JAK… UWAŻNOŚĆ
Obecnie dużo mówi się o idei mindfulness, rozwijaniu 
umiejętności koncentracji na tym, co jest tu i teraz, wyra-
żaniu wdzięczności wobec przeżywanej chwili. To także 
sposób na radzenie sobie ze stresem, wyciszanie się, 
szukanie równowagi wewnętrznej. Corporate mindful-

ness to oferta szkoleniowa, którą znajdziemy zarówno 
w instytutach, organizacjach, firmach szkoleniowych, 

jak i na uczelniach.

W JAK …WYSTĄPIENIA PUBLICZNE
Przedstawianie prezentacji, prowadzenie spotkań, przemawia-

nie podczas różnych okazji, ciągły kontakt z ludźmi – to naturalne 
elementy HR-owej codzienności. Warto zadbać o autoprezentację, 
odpowiednią dykcję, poprawność językową i inne umiejętności przy-
datne podczas wystąpień publicznych. 
Ćwiczenia mogą się odbywać nie tylko w formie szkoleń i warsztatów, 
ale też w ramach studiów podyplomowych, np. w SWPS prowadzony 
jest kierunek: kształcenie głosu i mowy. 

Z JAK… ZDROWIE I DIETETYKA
Programy wellness, akcje promujące zdrowy tryb życia, wydarzenia 
sportowe, konsultacje z dietetykiem – coraz więcej pracodawców 
świadomie angażuje się w tego typu inicjatywy. Warto, żeby działy 
HR interesowały się taką tematyką i rozwijały w firmach działalność 
prozdrowotną. Jednocześnie warsztaty dietetyczne czy zajęcia spor-
towe to doskonały sposób na poszerzanie własnej wiedzy, rozwijanie 
swoich pasji i zainteresowań oraz ciekawe spędzanie wolnego czasu. 
Elastyczność, otwartość na zmianę i chęć nauki należą do kluczowych 
wymagań stawianych specjalistom ds. HR. Oprócz wielu zagadnień 
związanych z zajmowanym stanowiskiem warto poznawać również 
obszary, które w mniejszym lub większym stopniu wiążą się z HR. 
Ważne, by śledzić trendy, ale też znaleźć czas na odkrywanie swojego 
potencjału i rozwijanie zainteresowań.  

N JAK… NEGOCJACJE 
HR-owcom może przydać się również wiedza i kompetencje z zakresu 
negocjacji i technik sprzedażowych. Zagadnienia psychologiczne, eko-
nomiczne, socjologiczne i marketingowe – wszystko to łączy się ze sobą 
w biznesie i może być użyteczne w różnych sytuacjach zawodowych. 

O JAK… OCENA POTENCJAŁU
Zarządzanie talentami w organizacji to jedno ze współczesnych wy-
zwań HR. Jak oceniać i rozwijać potencjał pracowników? Jak utrzymać 
ich motywację? Z jakich narzędzi korzystać? Tego typu pytania są na 
stałe wpisane w pracę działów HR. Szukając szkoleń lub warsztatów 
na ten temat, warto zastanowić się, co już wiemy, z jakich praktyk 
korzystaliśmy, a co chcemy zmienić, nad czym zacząć pracować itd. 
Dbając o potencjał personelu, nie należy zapominać o swoim rozwoju 
– przydatne mogą być sesje coachingowe oraz analiza i odkrywanie 
własnego potencjału. 

P JAK… PUBLIC RELATIONS
HR-owiec czasem występuje jako rzecznik prasowy organizacji, 
ekspert medialny i mówca. Szkolenia z zakresu PR pozwalają rozwinąć 
umiejętności dotyczące m.in. przygotowywania informacji dla dzien-
nikarzy, kontaktów z mediami, reagowania w sytuacjach kryzysowych, 
komunikacji wewnątrz organizacji. Propozycje zajęć znajdziemy 
zarówno w firmach szkoleniowych, organizacjach branżowych, 
jak i na uczelniach.

R JAK… ROZWÓJ OSOBISTY
Dbając o rozwój organizacji i różnorodne działania HR-owe, nie należy 
zapominać o własnym rozwoju. Ustalanie priorytetów, work-life balan-
ce, rozwijanie talentów i pasji – to zagadnienia, nad którymi również 
warto się pochylić, np. w ramach sesji life coachingowej. Jeśli natomiast 
chcemy zająć się coachingiem zawodowo i uzyskać kompetencje 
coacha, powinniśmy zdecydować się na profesjonalne szkolenie. 
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Lektury 
Czytanie to jeden z najprostszych 
i najprzyjemniejszych sposobów, 
żeby cały czas dbać o swój rozwój. 
Przedstawiamy nowości, które pojawiły 
się na rynku wydawniczym. Ich tematyka 
może stanowić wsparcie i inspirację 
dla specjalistów ds. HR oraz menedżerów. 

LIDIA BUKSAK, SZKOŁA MÓWCÓW. 
MYŚL I PREZENTUJ INACZEJ NIŻ WSZYSCY
„Świat biznesu codziennie się zmienia, więc metody i techniki 
prezentacyjne również powinny podlegać modyfikacjom. Chcąc być 
skutecznym i osiągać swoje biznesowe cele, musisz się wyróżniać 
i używać nowych metod, odpowiednich do współczesnego, szybko 
rozwijającego się biznesu” – czytamy w opisie wydawniczym książki. 
Dla HR-owca, który w swojej pracy często występuje na forum, 
prowadzi spotkania, udziela się podczas konferencji itd., lektura 
dotycząca wystąpień może być cennym źródłem wiedzy. Nawet jeśli 
przeczytał już na ten temat sporo i poznał różne zagadnienia, to war-
to poszerzyć perspektywę, zobaczyć inny punkt widzenia. Być może 
jest to okazja, żeby odejść od stosowanych do tej pory scenariuszy 
albo też uzupełnić i ubogacić wypracowany wcześniej warsztat. 
Autorką książki jest trenerka wystąpień publicznych i logopeda 
medialny, więc w swojej publikacji odwołuje się 
do praktyki i doświadczeń. 

dla HR-owca

Katarzyna 
Klimek-Michno

Redaktorka, zajmująca się 
tematyką zarządzania zasobami 
ludzkimi i rynku pracy, stały 
współpracownik Pracuj.pl.
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SIMON SINEK, DAWID MEAD, PETER DOCKER, 
ZNAJDŹ SWOJE DLACZEGO. DROGA DO POCZUCIA 
SPEŁNIENIA I WEWNĘTRZNEJ MOTYWACJI
Ta książka to kontynuacja bestsellerowej pozycji: „Zaczynaj od dlacze-
go. Jak wielcy liderzy inspirują innych do działania”. Dzięki wskazów-
kom i poradom zawartym w tych publikacjach można zastanowić 
się nad karierą i rozwojem, nad swoją motywacją, możliwościami,  
potencjałem i dokonanymi wyborami. Słowo „dlaczego” jest w tym 
wszystkim kluczowe. To od niego należy wyjść, jeśli chcemy dążyć do 
spełnienia, inspiracji, świadomego wprowadzania zmian, ulepszeń itd. 
Książka ma charakter praktycznego poradnika, w którym znajdują się 
ćwiczenia dla czytelników. 

JOHN SONMEZ, KARIERA PROGRAMISTY. 
JAK BUDOWAĆ DOŚWIADCZENIE, PRZEJŚĆ 
REKRUTACJĘ I ZDOBYĆ PRACĘ MARZEŃ
To pozycja adresowana do kandydatów i pracowników branży IT, 
z której można dowiedzieć się np. jak zacząć karierę programisty, jak 
dopasować do siebie model zatrudnienia, co jest ważne na początku 
drogi zawodowej, jak przygotować się do rekrutacji itd. Choć grupą 
docelową tej publikacji są programiści, to specjaliści ds. HR i rekru-
terzy mogą wynieść z niej wiedzę oraz przydatne spostrzeżenia 
i uwagi. To jeden ze sposobów, by jeszcze bliżej poznać kandydatów 
IT, skonfrontować swoje wyobrażenia z rzeczywistością, a także 
ubogacić własne doświadczenia związane z rekrutacją programistów 
i budowaniem wśród nich zaangażowania i satysfakcji. Autorem jest 
programista i konsultant specjalizujący się w metodyce Agile. 

PIOTR PUCZYŃSKI, ZARZĄDZANIE ZMIANĄ, 
CZYLI JAK PRZEŻYĆ NIEUSTAJĄCĄ PRZEPROWADZKĘ 
To bardzo świeża publikacja, która porusza ważny i aktualny wątek, 
jakim jest zmiana. Dziś bardzo dużo mówi się o elastyczności, dyna-
micznie zmieniających się realiach rynkowych itd. Specjaliści ds. HR 
mają ze zmianą do czynienia na wielu płaszczyznach. „Zarządzanie 
zmianą w szerokim kontekście staje się niemożliwe. A w skali mikro? 
W świecie własnej firmy albo własnego życia? Tu można się pokusić 
nie tyle o zarządzanie zmianą, ile raczej o prowadzenie organizacji/
firmy/osoby drogą zmiany. O przyjmowanie przekształceń otoczenia 
w pozytywny sposób. O czerpanie z nich siły. Jak się tego nauczyć? 
Poznając teorię, ale przede wszystkim praktykę metodyk zmiany 
i wdrażając je dla siebie tak, by działały na naszą korzyść” – czytamy 
w opisie wydawniczym publikacji. 

JOANNA WRYCZA-BEKIER, MAGIA SŁÓW. 
JAK PISAĆ TEKSTY, KTÓRE PORWĄ TŁUMY. 
WYDANIE 2 ROZSZERZONE 
HR-owcy i specjaliści ds. komunikacji oraz employer brandingu mogą 
znaleźć w tej publikacji wiele użytecznych wskazówek dotyczących 
pisania i przygotowywania rozmaitych tekstów. Można tutaj przeczy-
tać m.in. o tajnikach storytellingu, pisarskich sztuczkach, które uczynią 
tekst skuteczniejszym i ciekawszym dla odbiorcy oraz nawykach, któ-
re utrudniają odbiór i sprawiają, że tekst nie jest atrakcyjny. Praktyczne 
porady mogą pomóc HR-owcom przy tworzeniu np. treści na 
firmowego bloga, artykułu do czasopisma branżowego, informacji dla 
kandydatów, haseł kampanii wizerunkowych itd. To już drugie wyda-
nie książki, tym razem uzupełnione o nowe rozdziały i wątki związane 

m.in. z dialogami oraz interpunkcją. 

Autorką książki jest doktor nauk humanistycznych w zakresie literatu-
roznawstwa, która ma na swoim pisarskim koncie również takie publi-
kacje, jak Galaktyka języka Internetu oraz Webwriting. Profesjonalne 
tworzenie tekstów dla Internetu. 

INGA BIELIŃSKA, ZOFIA JAKUBCZYŃSKA, 
JEDEN NA JEDEN. ODWAŻNE ROZMOWY 
Z PRACOWNIKAMI. DIALOGI I PRAKTYCZNE ĆWICZENIA
 „Przywództwo w akcji, czyli efektywnie zarządzaj poprzez rozmowę!” 
– czytamy w opisie wydawniczym publikacji, która porusza takie 
zagadnienia jak rozmowa menedżerska z pracownikiem, udzielanie 
informacji zwrotnych oraz bycie empatycznym liderem. Autorki – 
trenerki i konsultantki – przekonują, że rozmowa to najskuteczniejsze 
narzędzie służące zmianie, ale pod warunkiem, że zostanie odpowied-
nio przeprowadzona. Tak ważne jest więc rozwijanie potrzebnych 
umiejętności. W książce można znaleźć praktyczne wskazówki, 
ćwiczenia, studia przypadku, odwołania do faktycznych doświadczeń, 
a także analizy dialogów między liderem i pracownikiem. 

AGNIESZKA CHRZANOWSKA, 
JA I INNI. ROZMOWY O PRZYJAŹNI, WRAŻLIWOŚCI, 
INTUICJI, PRZYJEMNOŚCI, WOLNOŚCI, KŁAMSTWIE, 
MANIPULACJI I ZAUFANIU
„Co to jest perswazja?”, „Jak rozpoznać, że ktoś kłamie?”, „Czy wolności 
można się nauczyć?”, „Czy intuicja jest dobrym doradcą?” – to przy-
kładowe pytania, które autorka książki zadaje wybitnym badaczom,  
psychoterapeutom. Wśród rozmówców są m.in. Regina Brett, Philip 
Zimbardo i Robert Cialdini. Dzięki lekturze można spotkać się z nauką 
i wnioskami wyciągniętymi z badań, ale też z praktycznymi wska-
zówkami. Wielość poruszanych tutaj motywów i wątków sprawia, 
że każdy znajdzie coś dla siebie, lepiej zrozumie siebie, otoczenie, 
funkcjonujące mechanizmy, konkretne zachowania itd. 

MALWINA HUŃCZAK, SIŁA NIEDOSKONAŁOŚCI. 
DLACZEGO PERFEKCYJNIE NIE ZAWSZE OZNACZA 
NAJLEPIEJ
Nadmierny perfekcjonizm, działanie ponad siły i obawa przed 
porażką to problemy, o których współcześnie mówi się coraz więcej. 
Chorobliwe dążenie do doskonałości odciska swoje piętno na wielu 
sferach życia i wpływa na relacje z otoczeniem, współpracownikami, 
podwładnymi itd. „Daj sobie prawo do popełniania błędów i osiągania 
niedoskonałych rezultatów!” – przekonuje psycholog - autorka książki 
Siła niedoskonałości… Ćwiczenia i wskazówki służą bliższemu pozna-
niu siebie, swoich atutów i słabszych stron, a także zmianie sposobu 
myślenia i nauce radzenia sobie ze szkodliwym perfekcjonizmem. 

REINHOLD MESSNER, O ŻYCIU
Jako pierwszy zdobył Koronę Himalajów i Karakorum. 16 lat zajęło 
mu zdobycie kompletu szczytów.  Reinhold Messner, himalaista, 
podróżnik, autor książki, niejako dokonuje podsumowania swojego 
życia i dzieli się swoją biografią. Mowa w niej m.in. o dzieciństwie, 
wspinaczce i górskiej pasji, a także rozmaitych wyzwaniach. Ta książka 
to okazja nie tylko do poznania losów interesującej postaci, ale też do 
refleksji nad swoim systemem wartości, swoimi szczytami – w zna-
czeniu metaforycznym, a więc celami, dążeniami, marzeniami. 

Publikacje branżowe to źródło wiedzy specjalistycznej, przybliża-
jące nas do obszarów, które są dla nas ważne i potrzebne w życiu 
zawodowym. To sposób, by rozwijać umiejętności, zdobywać 
informacje o trendach, czerpać wskazówki, które można wdrożyć 
w pracy. Ale ubogacające się też pozycje czytane dla relaksu, 
w odpowiedzi na własne pasje i zainteresowania. Biografie, literatura 
podróżnicza, reportaże, kryminały – warto sięgać po różne gatunki 

i rodzaje. Literatura – sama w sobie – jest idealnym narzędziem 
wzbogacającym osobowość i pozwalającym na szeroko 

rozumiany rozwój. 

KOMPENDIUM HR 2019 ZAWÓD HR-OWIEC 37



Rozmowy: dookoła  
human resources

38



Rozmowy: dookoła  
human resources

39



Maria Rotkiel

Psycholog, terapeutka rodzinna, terapeutka par, trenerka motywacyjna 
rozwoju zawodowego i osobistego, certyfikowana terapeutka poznawczo-
-behawioralna European Association for Cognitive and Behavioural 
Therapies, certyfikowana terapeutka Polskiego Towarzystwa Terapii 
Poznawczej i Behawioralnej, specjalistka public relations, trenerka 
biznesu, dydaktyk, doradca zawodowy i osobisty, publicystka. Prowadzi 
praktykę psychologiczną, terapeutyczną i trenerską specjalizując się 
w nurcie poznawczo-behawioralnym oraz systemowym i motywacyjnym. 
Prowadzi między innymi terapię uzależnień, terapię zaburzeń nastroju i te-
rapię rodzinną w nurcie poznawczo-behawioralnym. Prowadzi warsztaty 
i wykłady z zakresu rozwoju zawodowego i osobistego, treningi kompeten-
cji wychowawczych dla rodziców i pedagogów, szkolenia z zakresu mediacji 
i negocjacji oraz psychologii biznesu, zarządzania zespołem, interwencji 
kryzysowej, terapii poznawczo-behawioralnej, terapii grupowej oraz 
terapii par i rodzinnej. Autorka poradników psychologicznych, prowadzącą 
programy telewizyjne, ekspert w mediach oraz kampaniach społecznych.

Przemęczenie, stres, przepracowanie, a do tego rosnące wymagania przełożonych 
i zmieniająca się jak w kalejdoskopie rzeczywistość. W takich czasach żyjemy 
i pracujemy. Nic dziwnego, że coraz częściej dotyka nas wypalenie zawodowe. 
Choć HR- owcy na co dzień dbają, by pracowników w organizacji ono nie dotknęło czy sami 
są przysłowiowym „szewcem, który bez butów chodzi”? Czym grozi wypalenie zawodowe, 
jak rozpoznać pierwsze symptomy i co zrobić, by skutecznie mu przeciwdziałać rozmawiamy 
z psycholog Marią Rotkiel.

Wypalenie 
zawodowe.
Wypalenie 
zawodowe.
Klątwa 
naszych 
czasów

REDAKCJA: Działamy w czasach określa-
nych jako VUCA i nasz system nerwowy 
musi radzić sobie w rzeczywistości nieusta-
jącej zmiany, złożoności i niepewności. 
To bardzo wymagające i obciążające. 
Jak dajemy sobie z tym radę?
MARIA ROTKIEL: Nasz system nerwowy jest 
przeciążony, zarówno w środowisko zawodowym jak i osobistym. 
Coraz częstsze konsekwencje takiego stanu to waśnie wypale-
nie zawodowe. Jesteśmy „przestymulowani” bodźcami, żyjemy 
w coraz większym stresie i pośpiechu, w coraz mniej stabilnych 
i przewidywalnych warunkach. Coraz mniej dbamy o równowagę 
pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym, dlatego odczuwamy 
coraz więcej dolegliwości psychosomatycznych. Wiele osób skarży 
się na chroniczne zmęczenie, zmiany nastroju, lęk i brak motywacji 
do pracy. Z tego powodu równowaga, zdrowy tryb życia i dbanie 
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o kondycje psychiczną mają takie znaczenia, również dla efektyw-
ności naszej pracy. 

REDAKCJA: Czym jest wypalenie zawodowe i jak się objawia? 
Czy organizm wysyła nam „sygnały ostrzegawcze”?
MARIA ROTKIEL: Wypalenie zawodowe jest jedną z wielu moż-
liwych reakcji organizmu, obok zaburzeń nastroju i chronicznego 
zmęczenia, na stres związany z pracą w zawodach, których wspólną 
cechą jest ciągły kontakt z ludźmi i zaangażowanie emocjonalne 
w ich problemy. Przede wszystkim dotyczy osób pracujących w tak 
zwanych zawodach „pomocowych”, czyli takich, które wiążą się 
z intensywnymi relacjami interpersonalnymi. 
Wypalenie zawodowe jest reakcją psychofizyczną organizmu na 
przeciążenie i brak równowagi pomiędzy pracą zawodową a odpo-
czynkiem. Objawia się między innymi wyczerpaniem emocjonalnym, 
zniechęceniem i znużeniem pracą. Osoby cierpiące na wypalenie 
odznaczają się oziębłością i wycofaniem w relacjach zawodowych. Są 
też mniej zainteresowane i zaangażowane w sprawy zawodowe, czują 
spadek motywacji i aktywności w obszarze zawodowym. Zmienia 
się ich nastawienie do życia – charakteryzuje ich pesymizm, labilność 
emocjonalna, zwiększone napięcie psychofizyczne, a także zaburzeni 
snu czy apetytu. Wystarczy kilka z wymienionych symptomów aby 
podejrzewać wypalenie zawodowe, a na pewno jest to znak, że 
należy wprowadzić działania pomocowe względem osoby, u której 
takie objawy wystąpiły.

REDAKCJA: Jakie konsekwencje wypalenia mogą ponosić 
organizacje a jakie są koszty indywidualne?
MARIA ROTKIEL: Ponieważ wypalenie zawodowe wiąże się 
z obniżeniem efektywności pracy, lista jego konsekwencji jest długa. 
Organizacja, w której pracuje osoba dotknięta wypaleniem zawodo-
wym traci na skuteczności pracy takiego pracownika, pojawiają się 
sytuacje konfliktowe, praca zaczyna być wykonywana nieterminowo 
i niedokładnie. Osoba odczuwająca wypalenie przestaje czer-
pać satysfakcje z realizacji zadań zawodowych 
a ich codzienne wykonywanie zaczyna być 
coraz większym problemem, przestaje się 
rozwijać zawodowo oraz w tym roz-
woju wspierać innych. Konsekwencje 
finansowe, emocjonalne i społecz-
ne są zatem dotkliwe zarówno dla 
pracownika, jak również dla jego 
środowiska pracy.

REDAKCJA: W jaki sposób w or-
ganizacji można przeciwdziałać 
wypaleniu zawodowemu?
MARIA ROTKIEL: Bardzo ważna jest 
możliwość zapewnienia równowagi 
pomiędzy czasem pracy a czasem wol-
nym. Organizacja powinna wspierać 
pracownika w tym, aby „nie zabierał 
pracy do domu”, czyli w tym, aby 
odpoczynek był efektywny. Ważne jest 
również wsparcie przełożonych i osób, które 
nadzorują, monitorują prace, polegające między innymi na udzielaniu 
pozytywnych informacji zwrotnych, motywowaniu oraz wdrożeniu 
skutecznego programu premiowania osiągnięć i wydajności pracy. 
Niezwykle ważne są również relacje interpersonalne w środowi-
sku pracy, panująca w nim atmosfera i poczucie akceptacji. To, co 
pomaga to również atrakcyjność środowiska pracy czyli urozmaicenie 
warunków pracy i wprowadzenie wyzwań, które motywują i inspirują 
pracownika jednocześnie go nie stresując i nie przeciążając. Można 
powiedzieć, że chodzi o równowagę między poczuciem bezpieczeń-
stwa a stymulacją do wysiłku i rozwoju. Może ona polegać na uroz-
maicaniu projektów, uatrakcyjnianiu relacji ze współpracownikami 

i klientami, na inspirujących i stymulujących kreatywności zadaniach. 
Ważne jest by przeciwdziałać rutynie jednocześnie nie podnosząc 
poziomu negatywnego stresu. Aby takie wsparcie było skuteczne 
powinno być zindywidualizowane, ponieważ każdy ma inny poziom 
tolerancji na bodźce i potrzeby stymulacji. Kolejny ważny element to 
diagnozowanie źródeł stresu negatywnego i ich eliminacja. Jeśli źró-
dłem stresu są zbyt intensywne i obciążające relacje społeczne należy 
je okresowo zmniejszyć, tak aby ich mniejsza intensywność pozwoliła 
wrócić do stanu równowagi. 

REDAKCJA: HR-owcy na co dzień dbają o innych ludzi w or-
ganizacji – o ich odpowiednie zrekrutowanie, wprowadzenie 
do firmy i zespołu, ale też o dalszy rozwój i zaangażowanie. 
Czy są w związku z tym bardziej podatni na wypalenie? 
MARIA ROTKIEL: To jedna z grup zawodowych najczęściej cierpiąca 
z powodu wypalenia zawodowego właśnie dlatego, że ich praca to 
zaangażowanie i wspieranie innych. Ponieważ wypalenie zawodowe 
objawia się zniechęceniem do relacji i kontaktów interpersonalnych, 
HR-owiec nim dotknięty przestaje mieć możliwość efektywnego wy-
konywania swojej pracy, która staje się dla niego źródłem ogromnego 
dyskomfortu. To błędne koło, które polega na tym, że konsekwencje 
stają się jednocześnie przyczyną coraz większego problemu. 
Wypaleniu towarzyszy również obniżone poczucie dokonań oso-
bistych, które przejawia się między innymi tendencją do widzenia 
swojej pracy zbyt krytycznie. To prowadzi do niedoceniania własnych 
osiągnięć, przeświadczenia o braku kompetencji, a także utraty wiary 
we własne możliwości. Taki stan powoduje nie tyko obniżenie ogól-
nego nastroju, ale również negatywne nastawienie do innych. 
W skrajnych sytuacjach może przejawiać się wręcz zachowaniami 
agresywnymi. Jak efektywna będzie praca HR-owca, który jest 
zmęczony i rozdrażniony ludźmi, a sam siebie postrzega jako kogoś 
niekompetentnego? Nie tyko efekty będą mierne, ale także jakość 
relacji w zespole i organizacji znacznie ucierpi.

REDAKCJA: Czy można pomóc sobie samemu? 
jaki sposób mogą przeciwdziałać wypaleniu 

zawodowemu u siebie? Z czyjej pomocy 
warto skorzystać?
MARIA ROTKIEL: Gdy zaczynamy od-
czuwać pierwsze objawy, należy od razu 
skonsultować się ze specjalistą, coachem lub 

psychologiem. Z mojego doświadczenia wy-
nika, że większość osób bagatelizuje pierwsze 

symptomy, zrzucając je na przepracowanie i od-
wleka decyzje o skorzystaniu ze wsparcia. To, 

co sami możemy zrobić, już jako profilaktykę 
to: zadbać o równowagę psychofizyczną 
polegającą na zrównoważonym śnie, diecie 
i odpoczynku. Warto wprowadzić regularną 
i umiarkowaną aktywność fizyczną, zadbać 
o estetyczne i sprzyjające dobremu samo-
poczuciu otoczenie pracy, pamiętać o efek-
tywnych i regularnych przerwach w czasie 

pracy, zadbać o pozytywne i motywujące 
relacje w pracy oraz regularny urlop i hobby 

pomagające o pracy choć na chwilę „zapomnieć”. 
Równie pomocne jest dbanie o relacje rodzinne i przyjacielskie, 
a także nowe i stymulujące wyzwania zawodowe, które wprowadzają 
urozmaicenie i przeciwdziałają rutynie zawodowej. Pozytywna infor-
macja jest taka, że osoby, które dbają o swój zawodowy rozwój, cały 
czas się uczą i stawiają przed sobą inspirujące wyzwania, są bardziej 
odporne na stres i obniżenie poziomu zaangażowania w pracę. To, 
co nas uodpornia, to również poczucie humoru i zainteresowania, 
pomagające odpocząć i naładować energetyczne baterie.

REDAKCJA:  Dziękuję za rozmowę. 
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Pracownik 
pracownikowi 
mentorem
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Coach podąża za uczniem, 
podczas gdy mentor delikatnie prowadzi, 
będąc jednocześnie niezwykle uważnym 
na dążenia ucznia.

REDAKCJA: Wiele się mówi o podejściu mentoringowym czy za-
rządzaniu mentoringowym w organizacji. Na czym to polega?
EWA WOLSKA: By odnieść się do kwestii zarządzania czy podejścia 
mentoringowego w organizacji, najpierw warto powiedzieć czym 
jest mentoring. Według Nigela MacLennana mentoring jest procesem, 
w którym osoba z większym stażem zawodowym jest dostępna dla młod-
szego stażem pracownika. W jej efekcie powstaje relacja skierowana na 
rozwój. Mentor udziela Mentee informacji zwrotnej, naucza wszystkiego, 
co umożliwi efektywnie funkcjonować w organizacji1. Jednak w mojej 
opinii mentoring nie odbywa się jedynie na niwie organizacji i w ra-
mach sztywnej, pionowej hierarchii. 
Dlatego też bliższa jest mi definicja O’Brien, która mówi, że mentor 
to osoba, która dzieli się swoimi doświadczeniami i wiedzą poprzez 
różne formy – coaching, doradztwo, zarządzanie lub partnerstwo 
niezależnie od roli. Zarówno jako nauczyciel, wychowawca – wolon-
tariusz lub nawet anioł biznesu. W tej drugiej definicji łatwo można 
zauważyć, że mentoring jest faktycznie procesem rozwojowym, ale 
bez sztywnych ram, co nie oznacza, że bez wyznaczonego celu. 
To, co odróżnia obie definicje, to rola mentora, którym może być każ-
dy, kto posiada wartościową dla drugiej strony (mentee) wiedzę, do-
świadczenie czy kompetencje. I tu dochodzimy do kwestii podejścia 
mentoringowego czy zarządzania mentoringowego w organizacji. 
Wynika ono z kultury organizacji i jej otwartości zarówno na rozwój 
pracowników, jak i otwartości na różnorodne formuły dzielenia się 
wiedzą. Choć wiele organizacji realizuje niejako „odgórnie przygoto-
wane” programy mentoringowe, często tego typu praktyki pojawiają 
się jako oddolne inicjatywy pracowników, którzy wykorzystując bez-
pośrednie relacje postanawiają wejść na ścieżkę osobistego rozwoju. 

REDAKCJA: Była Pani zarówno wielokrotnie mentorem. 
Czym dla Pani jest mentoring i jakie korzyści widzi Pani dla 
obu stron procesu?
EWA WOLSKA: Dla mnie jest to fantastyczna podróż, proces rozwoju 
zawodowego i osobistego zorientowana na jasno określone cele. 
Mentee, czyli strona, która czerpie wiedzę z doświadczeń i kompetencji 
mentora, uczy się od osoby, która według niej jest autorytetem w danej 
dziedzinie. Jednak jest to proces, w którym beneficjentami są obie strony. 
Mentor ma nie tylko szansę na podzielenie się wiedzą czy doświad-
czeniem, ale też na poznanie nowego, świeżego podejścia, zyskanie 
nowej perspektywy. 

1  Podręcznik Mentora, Fundacja Liderek Biznesu 2016 r. 

REDAKCJA: Co konkretnie może zyskać mentee?
EWA WOLSKA: Mentee zyskuje bezcenne praktyczne doświadcze-
nie od kogoś, kto przeszedł podobną ścieżkę. Jest to też szansa na 
„zderzenie myśli” i swoich spostrzeżeń w bezpiecznym środowisku 
– bez oceniania i bez krytyki. Poza relacją podwładny – przełożony. 
Jest to okazja do zweryfikowania własnej postawy i kompetencji, 
ale także do określenia osobistych aspiracji, potrzeb i dążeń. 
Dzięki umiejętnemu prowadzeniu procesu mentoringowego uczeń 
może przyjrzeć się sobie w organizacji, swojej roli, swojej przyszłości 
i zastanowić się, jaką ścieżką chce podążać. Nie zawsze jest to ścieżka 
wytyczona przez organizację i tego też warto mieć świadomość.

REDAKCJA: Z tego, co mówisz wynika, że mentoring może do-
tyczyć zarówno obszarów rozwoju zawodowego – kompeten-
cyjnego, jak i osobistego, w tym celów zawodowych, dążeń 
i ambicji?
EWA WOLSKA: Dokładnie tak. Cele, jakie stawia sobie mentee, 
mogą dotyczyć zarówno zdobycia praktycznej wiedzy i kompetencji 
z danego obszaru działania, jak i umiejętności zarządczych czy też 
– kompletnie innego obszaru – osobistego rozwoju. Jako mentor zosta-
łam zaproszona do poprowadzenia mentee, którzy chcieli lepiej poznać 
tajniki marketingu i sprzedaży skierowane do klientów biznesowych 
oraz skuteczne metody wdrażania projektów międzydziałowych i bu-
dowania zintegrowanych zespołów projektowych. Są to doświadczenia, 
które zawodowo buduję od kilkunastu lat i chętnie się nimi dzielę. 
Z kolei inne osoby szukały we mnie mentora, które wesprze ich w do-
skonaleniu umiejętności zarządczych – byli młodymi menagerami, 
ale chcieli w przyszłości budować własne skuteczne zespoły. W tym 
przypadku nie chodziło im zatem o moją wiedzę z obszaru marke-
tingu, ale kompetencje jako lidera. Spotykałam się także z mentee, 
którzy zastanawiali się, co mogę zmienić w sobie, jaki mają potencjał 
i z jakich nieuświadomionych talentów mogliby skorzystać, aby być 
skuteczniejszym w życiu zawodowym i prywatnym. Wspólnie szukali-
śmy ścieżek rozwoju oraz odkrywaliśmy mocne strony mentee.
Prowadziłam też procesy mentoringowe, w których mój podopieczny 
chciał zachować zdrową równowagę i spokój wewnętrzny pracując 
na co dzień w jako manager w bardzo wymagającym i stresogennym 
środowisku. Nasz proces miał na celu odkrycie, jak wypracować balans 
między życiem zawodowym i prywatnym, a także tworzyć angażują-
ce środowisko pracy dla siebie oraz swojego zespołu w środowisku, 
w którym zachodzą ciągłe zmiany. 
Jak widać, były to bardzo zróżnicowane procesy. Naturalnie nie są 
to wszystkie możliwe opcje – jest to zawsze indywidualna i osobista 
decyzja ucznia – czego chce się o sobie dowiedzieć i czego chce się 
nauczyć od wybranego przeze siebie mentora.

Wśród wielu metod rozwojowych nastawionych na dzielenie się wiedzą 
i doświadczeniem mentoring znany jest od lat. Jednak teraz święci szczególne triumfy 
i ponownie wzbudza zainteresowanie organizacji. Dlaczego? Ponieważ może przynieść 
wiele pożytku nie tylko bezpośrednim beneficjentom, czyli mentee, ale także innym stronom 
zaangażowanym w ten proces – mentorom, przełożonym i całemu otoczeniu biznesowemu. 
Zyskuje zatem cała organizacja. Czy warto wprowadzić zarządzanie mentoringowe, jakie są 
korzyści, a jakie zagrożenia z mentoringu w organizacji i czym różni się od coachingu 
rozmawiamy z Ewą Wolską, senior B2B marketing managerem w Grupie Pracuj. 

Ewa Wolska

Od 20 lat związana z marketingiem i sprzedażą. Wierzy, że rolą marketin-
gu jest właściwie zidentyfikowanie potrzeb odbiorców wewnętrznych, 
by ci mogli lepiej zarządzać doświadczeniami klientów zewnętrznych. 
Entuzjastka pracy zespołowej i poruszania się poza „strefą komfortu”. 
Skupiona na rozwoju własnym oraz ludzi, którymi zarządza. Umiejętnie 
łączy potwierdzoną wskaźnikami efektywność z uważnością na innych. 
W swojej codziennej pracy korzysta z najnowocześniejszych metodolo-
gii, technik i narzędzi.
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REDAKCJA: Brzmi to podobnie do procesu coachingowego. 
Czym zatem mentoring różni się od coachingu?
EWA WOLSKA: Faktycznie wiele jest zbieżnych cech mentoringu 
i coachingu. Obie formy skupione są na rozwoju osobistym konkret-
nego człowieka (coachee lub mentee), ich cele wyznacza organizacja 
lub „uczeń”, jednak to, co przede wszystkim je różni, to rola i funkcja 
coacha oraz mentora w procesie. Coach podąża za uczniem i go 
słucha, skupiając się na jego możliwościach i talentach. Poniekąd 
mentor również to robi, ale – co stanowi kluczowy wyróżnik – także 
dodaje swój własny wkład, w postaci dzielenia się własną wiedzą, 
doświadczeniem, a także dawaniem bardzo istotnej w całym procesie 
informacji zwrotnej. W moim odczuciu coach „podąża za” uczniem, 
podczas gdy mentor „delikatnie prowadzi”, będąc jednocześnie 
niezwykle uważnym na dążenia ucznia. 

REDAKCJA: Jak buduje się relacja mentora z mentee? 
Kto kogo zaprasza do procesu i jak się on tworzy?
EWA WOLSKA: To bardzo ciekawy i wysoce „wrażliwy” proces. 
Mentora co prawda nie zawsze wybiera mentee, czasem 
jest to osoba zaproponowana przez przełożonego, 
bądź organizację (jako sponsorów projektu men-
toringowego), lecz zawsze powinna to być 
osoba, z którą możliwe jest zbudowanie 
relacji opartej na zaufaniu, otwartości, 
ale też szacunku i docenieniu. 

Relacja buduje się w trakcie całego procesu, jednak konstytuująca 
całość jest faza początkowa, której celem jest poznanie się i ustalenie 
czy w ogóle możliwe będzie nawiązanie relacji między mentorem 
a mentee. To w tym momencie następuje wypracowanie oczekiwań 
i celów, zasad współpracy i poufności, a także zakresu wpływu 
mentora na ucznia. Ma ona na celu „uruchomienie” całego procesu, 
ale – jak wcześniej wspominałam – kluczowe jest zbudowanie atmos-
fery zaufania, bezpieczeństwa i otwartości oraz etyki. Tylko w takich 
warunkach możliwy jest prawdziwy i świadomy rozwój. 

REDAKCJA: Czy mentoring jest procesem mierzalnym? 
Patrząc z perspektywy sponsora takiego projektu w organiza-
cji, jak można ocenić czy proces przyniósł zamierzony efekt?
EWA WOLSKA: Zdecydowanie tak. Mentoring ma jasno wytyczone 
cele i są one mierzalne. Mogą to być cele wyznaczone przez organiza-
cję, jak na przykład przygotowanie sukcesora, czy też wprowadzenie 
do organizacji podczas onboardingu. W prowadzonych przeze mnie 
procesach mentoringowych polecałam swoim mentee, by definiując 
cele kierowali się zasadą SMART lub SMARTER, czyli by ich cele były 
konkretne, mierzalne, osiągalne, ważne, określone w czasie. Sama zaś 
dbałam, by były także ocenione i nagrodzone2. 

REDAKCJA: Gdzie szukać mentorów? Czy tylko wewnątrz 
organizacji czy także na zewnątrz?
EWA WOLSKA: Doskonałym mentorem może być zarówno osoba 
z tej samej organizacji, jak i spoza niej. Kluczowe jest to, by jej wiedza, 
doświadczenie i ścieżka zawodowego lub osobistego rozwoju stano-

wiła dla mentee inspirację i była cenna. Mentor jest part-
nerem w podróży, której celem jest zdobywanie no-

wych doświadczeń. Osobą, do której ja jako mentee 
chcę się zwrócić po naukę i radę. W organizacji 

cenne może być zrozumienie wewnętrznych 
uwarunkowań, kultury organizacyjnej czy 

filozofii działania. Z kolei od mentorów 
„świata zewnętrznego” warto czerpać 
nie tylko doświadczenie i wiedzę, ale 
też odmienną perspektywę. 

2     Z ang. akronimu SMARTER – specific, measurable, 
achieveable, relevant, time-bounded, evaluated, 
rewarded.

Krystyna Błocka-Sowińska

Coach, mentor z Europejską Indywidualną 
Akredytacją EIA EMCC na poziomie practitioner. 
Konsultant biznesowy, wykładowca akademicki. 
Doświadczony menedżer, ponad 20 lat w branży B2B. 
Od 14 lat w branży szkoleniowej.  Współzałożycielka 
i prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Mentorów, współtwórca studiów podyplomowych 
z mentoringu oraz Akademii Mentora. 

Jakie 
korzyści 
dla organizacji 
wynikają 
z mentoringu? 
To bardzo dobre pytanie, które w swojej strukturze zakłada, 
że wskutek wdrożenia mentoringu w organizacji pojawiają się 
jakieś korzyści. Tak jest w istocie. W 2017 roku w ramach projektu 
„Mentor – Tutor – Trener – kompleksowy program kształcenia osób 
dorosłych” prowadziłam wraz z prof. Małgorzatą Baran badania, które 
w swym zakresie dotykały m.in. korzyści płynących z mentoringu dla 
organizacji. Badane organizacje wskazały, że największą korzyść dla 
nich stanowiły: wzrost satysfakcji wśród pracowników (13%), wzrost 
zaangażowania (11%), zwiększenie motywacji (9%) oraz wzrost kom-
petencji przywódczych wśród kadry menedżerskiej (6%). Są to bardzo 
wymierne korzyści dla każdej organizacji, przekładają się bowiem 
wprost na podniesienie efektów biznesowych. 
Po zakończonych procesach mentoringu organizacje odnotowały 
też poprawę komunikacji i wzrost zaufania, które mają wpływ na 
szybkość podejmowanych decyzji i delegowanie odpowiedzialności. 
Ponadto, wśród pracowników, którzy wzięli udział w programach 
mentoringowych zauważono większą gotowość do zmian, wyko-
rzystania różnorodności i pojawiających się szans oraz eliminowania 
zagrożeń. Jest to imponująca lista korzyści, choć nie zamknięta. 
Warto pamiętać, że przy wszystkich dobrodziejstwach, których 
dostarcza mentoring, nie jest on panaceum na wszystkie dolegliwości 
organizacyjne i dużym błędem byłoby takie jego traktowanie. Z do-
świadczenia wiem, że korzyści są tym większe, jeśli mentoring jest 
wprowadzony zgodnie z najlepszymi praktykami.

KOMENTARZ EKSPERTA 
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REDAKCJA: Jakie Pana zdaniem największe w yzwanie stoi 
przed menedżerem dopiero budującym swój zespół? 
RADOSŁAW ŻEMŁO: Przede wszystkim menedżer musi się 
zastanowić jakich ludzi chce zatrudnić – kogo i dlaczego szuka? Nie 
jest to takie oczywiste, bowiem w strukturach takich jak np. bliska mi 
sprzedaż, menedżerowie często skupiają się na poszukiwaniu osób, 
które „dowiozą wynik”. Orientacja na cele i wyniki jest bardzo istotna, 
ale w kontekście budowania zespołu nie tylko tabele i cyfry się liczą. 
Kluczowe jest spojrzenie strategiczne, holistyczne na dział, który 
zamierza stworzyć i opracować własną jego wizję. 
Przy czym, chodzi mi o osobistą wizję działu, jaką menedżer powinien 
sobie nakreślić, a przede wszystkim uświadomić. Musi ona współgrać 
zarówno z wizją organizacji jako całości, ale też z jego konkretnymi 
celami jako dyrektora, kierownika czy menedżera. Następnie, warto 
opracować profil preferowanego kandydata, którego chce znaleźć 
i pod tym kątem prowadzić rekrutację. 
Największym wyzwaniem jest oczywiście znalezienie osoby, która bę-
dzie pasowała zarówno do zespołu i organizacji, jak i będzie spełniała 
konkretne oczekiwania przełożonego. Mam poczucie, że nadal wielu 
menedżerów czy kierowników nie ma wypracowanej wizji swojego 
zespołu i kompletnie się nad tym nie zastanawia. 

REDAKCJA: Czyli warto zacząć budowanie zespołu od strate-
gicznego spojrzenia na dział. Zastanowić się jakie wyzwania 

Radosław Żemło

Dyrektor Sprzedaży w Grupie Pracuj, absolwent Uniwersytetu 
Pedagogicznego w Krakowie, szkoły Moderator – Coaching & Mentoring 
oraz Ican Institiute/ Harvard Bussines Review. Obecnie studiuje MBA na 
Politechnice Krakowskiej/Central Connecticut State Universit. W ramach 
własnego projektu Leadership Academy określa strategię dla właścicieli firm 
i dyrektorów zarządzających i wspiera w budowie efektywnych zespołów.

Menedżer musi mieć 
jasną wizję i wysoką 
samoświadomość
Zarządzanie zespołami to temat aktualny zarówno 
dla menedżerów, jak i dla działów HR odpowiedzialnych za rozwój 
wszystkich pracowników i wsparcie kadr zarządzających. 
O tym, czy jest recepta na idealnie zbudowany zespół, jakie wyzwania 
napotka prawie każdy na stanowisku kierowniczym i dlaczego 
tak ważna jest samoświadomość menedżerska rozmawiamy 
z Radosławem Żemło, Dyrektorem Sprzedaży w Grupie Pracuj.

stoją przed nim, czego ja jako menedżer oczekuję i jaką mam 
wizję naszego współdziałania? 
RADOSŁAW ŻEMŁO: Tak, rekrutacja i spisany w ofercie zakres obo-
wiązków to zaledwie wytyczne i sam początek. Zatrudnienie ludzi to 
jest jeden z elementów bardzo złożonej całości. Pytanie strategiczne, 
które menedżer powinien sobie zadać brzmi: co chcę osiągnąć, jaka 
jest moja –jako menedżera, i nasza – jako organizacji, strategia? Jaki 
typ osobowościowy pracowników chcę mieć i z jakim będzie mi się 
dobrze współpracowało? Czy szukamy indywidualistów czy raczej 
osób mocno ze sobą współpracujących, które wzajemnie się wspiera-
ją i uczą od siebie. 
Ważnym pytaniem jest też: jak mój dział się będzie rozwijał? Gdzie znaj-
dziemy się w ciągu najbliższego roku, dwóch, a może pięciu lat. Z jakimi 
ryzykami i wyzwaniami będziemy się mierzyć? Oczywiście w dzisiejszej 
rzeczywistości ciężko jest działać w oparciu o cele bardzo dalekosiężne, 
ale warto mieć w głowie jasno sprecyzowany kierunek dążeń.

REDAKCJA: Od czego młody menedżer powinien zacząć 
działać?
RADOSŁAW ŻEMŁO: Z własnej perspektywy wiem, że jako młody 
menedżer nie wiedziałem jak budować zespół. Wiedziałem, że muszę 
zatrudniać ludzi by dowozić wyniki. Działałem w dużej mierze intu-
icyjnie i czasem moje wybory mnie zawodziły, choć z perspektywy 
czasu były cenną nauką. Po kryzysie jaki jako zespół przeszliśmy 
ponad 10 lat temu wiem, że wolę pracować z ludźmi o mniejszym 
doświadczeniu, którzy nauczą się zarówno specyfiki i realiów pracy 
w naszej organizacji, jak i dopasują się do zespołu. Często osobom 
z doświadczeniem zebranym podczas pracy w innych organizacjach 
pewne przyzwyczajenia przeszkadzały w dopasowaniu się do naszej 
specyfiki.
Zatem młodym menedżerom polecam najpierw pracę nad sobą 
i uświadomienie sobie własnych oczekiwań, potrzeb i celów, a na-
stępnie wypracowanie strategii i wizji dla przyszłego zespołu. Z tego 
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wyniknie kogo tak naprawdę jako menedżerowie chcą mieć w swoim 
zespole i z kim im się będzie najlepiej pracowało. 

REDAKCJA: Jak zdiagnozować profil osoby, która będzie 
najlepszym kandydatem do pracy w moim zespole? 
RADOSŁAW ŻEMŁO: Ponownie mówiąc z własnego doświadcze-
nia – wielu sukcesów, ale też kilku porażek – mój sposób patrzenia na 
ludzi pod kątem zespołu jest już zupełnie inny. Wiem, jakie są moje 
mocne strony, czego oczekuję od ludzi i jakim sam jestem typem 
osobowości. Mam sprecyzowaną wizję swojego zespołu, wiem 
z czym przyjdzie nam się mierzyć. Moje scenariusze rozwoju zakładają 
zarówno wersje optymistyczne, jak i takie, w których konkurencja 
rośnie w siłę lub zmieniają się rynkowe realia. Wiem dość dobrze, 

jak chcę żeby mój dział wyglądał 
i jakie relacje w nim panowały. Mam 

też świadomość, jakim sam jestem 
szefem i z kim się najlepiej porozumiem. 

Samoświadomość menedżera – zdiagno-
zowanie własnych mocnych, słabszych 

stron, ale też cech osobowości 
jest również bardzo ważna i sta-

nowi punkt wyjścia. 
W przypadku mojego działu kluczowa 

jest współpraca. Mogę powiedzieć, że mimo iż motywatorem wielu 
zespołów sprzedażowych jest rywalizacja, ja jako menedżer stawiam 
na grę zespołową. Choć każdy ma cele indywidualne, to wspólnie 
pracujemy też na sukces każdego biura, regionu czy makroregionu. 
To sprawia, że ludzie się wzajemnie wspierają i wspólnie dbają o re-
alizację celów. Na co dzień widzę, że ducha zespołowości „podkręca” 
właśnie wzajemna pomoc i kooperacja. 
By poprzeć to konkretnym przykładem powiem, że niejednokrot-
nie miałem w zespole takie sytuacje, gdy jednemu z handlowców 
„obsunął” się kontrakt na koniec kwartału i stawał przed ryzykiem 
niewypracowania zakładanego wyniku. Wówczas inny handlowiec – 
który już wypracował swoje założenia ilościowe – prosił o przepisanie 
własnego wyniku na konto koleżanki czy kolegi tak, by jej lub jego 
cele również były zrealizowane w 100%. To jest sukces zespołu i taki 
zespół chcę budować. 

REDAKCJA: A jak to zrobić? Jak zbudować taki skuteczny 
zespół, który faktycznie ze sobą współgra i walczy o wspólne 
cele?
RADOSŁAW ŻEMŁO: To zawsze wynika z kultury organizacyjnej 
oraz sposobu zarządzania i budowania środowiska pracy przez mene-
dżerów. Ważne są relacje oraz poczucie wspólnoty zbudowane wokół 
respektowanych przez wszystkich wartości. Niezmiernie ważna jest 
komunikacja i kultura budowania porozumienia.

REDAKCJA: Czy dział może mieć swoją własną „mikro-kultu-
rę” specyficzną dla tej zbiorowości, czy jest to ogólna kultura 
organizacji?

RADOSŁAW ŻEMŁO: Jestem przekonany, że każdy dział i zespół 
ma swoją własną wewnętrzną kulturę wynikającą choćby z tego jaką 
osobą jest prowadzący ich menedżer. To on dobiera ludzi, to on ma 
swój własny styl zarządzania i na szczęście nie ma na to jednego 
wzoru. Na przykład w Grupie Pracuj model zarządzania i kultura, który 
sprawdzi się doskonale w biurze w Lublinie, niekoniecznie sprawdzi 
się też w Krakowie czy Bydgoszczy. Te kultury są różnorodne a czasem 
wręcz rozbieżne, bo są tworzone przez innych ludzi. Często są to 
osoby o kompletnie różnych typach osobowości. To też warto przyjąć 
i zaakceptować, bo różnorodność napędza organizację i przyczynia 
się do innowacyjności. 
Są jednak pewne globalne kanony, na które ja jako dyrektor sprzedaży 
zwracam uwagę i które respektujemy wszyscy. Podczas wspólnych 
spotkań w szerokim gronie podkreślam szacunek do różnorodności 
i daję ludziom swobodę w doborze środków i technik zarządzania, 
ale też przestrzegam ogólnych – fundamentalnych powiedziałbym 
– zasad. Innymi słowy chętnie poznajemy jako cały zespół sprzedaży 
Grupy Pracuj poszczególne kultury organizacyjne i ich specyfikę, ale 

też cieszymy się ze wspólnie wyznawa-
nych wartości, które nas łączą.

REDAKCJA: Czy w ramach jednego zespołu 
jest miejsce na różnorodność, czy efektywny 

zespół to jednak taki, którego członkowie mają 
więcej cech wspólnych?

RADOSŁAW ŻEMŁO: Zdecydowanie efektywny 
zespół to zespół zróżnicowany. Każdy kierownik biura 

sprzedaży w naszej organizacji jest inny. Choć, ja jako oso-
ba energiczna lubię pracować z osobami o podobnej dynamice, to 
mam wśród koleżanek i kolegów wiele osób o bardziej powściągliwej, 
analitycznej naturze, które są nieodzowne i których wkład w rozwój 
całej sprzedaży niezwykle cenię. 
Różnorodność zapobiega gnuśnieniu. Dzięki niej zespół się dodat-
kowo dynamizuje i czerpie z odmiennych perspektyw i punktów 
widzenia. Unikamy zaślepienia, jesteśmy lepiej przygotowania na 
niespodziewane sytuacje i możemy cały czas się uczyć od siebie. Bez 
różnorodności nie ma rozwoju.

REDAKCJA: A czy w takich zróżnicowanych zespołach nie 
dochodzi częściej do konfliktów? Czy to nie jest tak, że lu-
dziom o odmiennych typach osobowości trudniej się ze sobą 
porozumieć?
RADOSŁAW ŻEMŁO: Pamiętam, że miałem taką sytuację, kiedy 
jeden z kierowników makroregionu był w zasadzie moim charakte-
rologicznym przeciwieństwem. Widziałem, że może to doprowadzić 
do niezrozumienia i rzutować na dalszą efektywną współpracę. To, co 
zrobiliśmy, to po prostu usiedliśmy razem do stołu i porozmawialiśmy 
o moich mocnych stronach i o jego mocnych stronach. Także o tym, 
z czym mamy trudności, na czym nam zależy indywidualnie i do 
czego wspólnie dążymy. Ustaliliśmy w czym możemy się wspierać, jak 
możemy się uzupełniać i jak skutecznie razem działać. Postawiliśmy 
na otwartość i szczerość, co się absolutnie fantastycznie przełożyło na 
dalsze działania. 
Trzeba też odróżnić konflikt od różnicy zdań. W moich zespołach 
często dochodzi do różnicy zdań i jest ona wartością dla zespołu. 
Sam jako menedżer wprowadziłem konsultacyjny styl zarządzania, 
w którym każdy wyraża własne zdania i argumentuje tak, by przeko-
nać pozostałych do swojej racji. Dzięki tym rozmowom udało nam 
się wdrożyć wiele wartościowych zmian i osiągnąć ponadprzeciętne 
wyniki. Stworzyliśmy też naprawdę fantastyczny zespół.

Redakcja: Dziękuję za rozmowę. 
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REDAKCJA: Serialowy doktor House lubił powta-
rzać, że wszyscy kłamią. Było to uzasadnieniem 
dla jego często eksperymentalnych metod 
diagnostycznych oraz wnikliwego i bezpar-
donowego analizowania życia pacjentów. 
Jednak nie tylko on chciałby poznać praw-
dziwe emocje i podstawy zachowań ludzi, 
prawda? 
DR ADAM ZEMEŁKA: Tak przypuszczam. 
Znajomość ludzkich dążeń i pragnień to od zawsze 
Święty Graal biznesu, a w szczególności pracow-
ników marketingu. To oni bacznie obserwują 
zachowania i emocje konsumentów, by móc od-
powiedzieć na ich potrzeby lub… wymyślić nowe. 
Im lepiej rozumieją mechanizmy rządzące ludzkimi wyborami, tym 
łatwiej jest im stworzyć produkt idealny i go potem sprzedać. 
Zanim jednak produkt czy usługa zostaną wprowadzone na rynek, 
są gruntowanie badane. Dotychczas prym wiodły tradycyjne metody 
badawcze – wywiady, ankiety – jednak ich formuła nieco się wyczer-
pała. Wynika to głównie z faktu, o którym wspomnieliśmy i co powta-
rzał również doktor House otóż: wszyscy kłamią. Mówimy co innego, 
niż faktycznie myślimy czy czujemy, by pokazać się z lepszej strony, by 

Dr Adam  Zemełka 

Psycholog społeczny, kognitywista, terapeuta. Adiunkt 
w Katedrze Zarządzania Collegium Civitas w Warszawie. 
Zajmuje się wykorzystywaniem neuronauki w obszarach 
wsparcia biznesu, marketingu i rozwoju pracowników. 
Autor e-booka „Neuronauka od podstaw. Vademecum 
dla terapeutów, doradców, trenerów” (Warszawa, 2015).

 Pracowniku, 
pokaż swój mózg!
Niedawno głośno było o fabryce Hangzhou Zhongheng Electric w Chinach, która 
w kaskach i czapkach ochronnych noszonych przez pracowników zamontowała 
urządzenia monitorujące aktywność ich fal mózgowych. Dzięki temu, menedżerowie 
mogli na bieżąco monitorować i analizować prawdziwe emocje zatrudnionych 
– m. in. stres, zmęczenie, niepokój czy objawy depresji – i tak regulować rytm pracy, 
by zwiększać wydajność i niwelować przeciążenie pracowników. O tym, czy czeka 
nas rzeczywistość rodem z seriali science-fiction lub niepokojących lektur szkolnych, 
a także o tym, jakie zastosowania może neuronauka znaleźć w branży human resources, 
rozmawiamy z dr. Adamem Zemełką – psychologiem społecznym i kognitywistą.

zbudować swój konkretny wizerunek, bo tak wypada lub gdy chcemy 
sprostać czyimś oczekiwaniom.
Rozdźwięk między deklaracjami a stanem faktycznym bywa tak 
znaczący, że trudno jest firmom – bazując jedynie na badaniach opinii 
– budować swoje strategie czy rozwijać produkty. Klasyczny przykład 
sondażowy sprzed kilku lat pokazywał jak się mają deklaracje do stanu 
faktycznego. By nie epatować markami powiedzmy sobie, że „wiodą-
cy producent napoju o smaku coli” przeprowadził w Polsce badania 
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dotyczące swojej marki. Zapytał konsumentów 
czy piją jego napój. Deklaratywnie większość 
badanych odpowiadała twierdząco. Co więcej, 
przekonywała, że ma ten napój w swoim domu. 
Badacze pogłębiając wywiad pytali, czy zatem 
mogą sprawdzić, czy faktycznie respondent 
ma w domu colę, akurat tej firmy. Co się 
okazało? Jedynie znikomy procent osób, 
które deklarowały posiadanie napoju tej marki 
faktycznie go miał. Część respondentów nie 
miała żadnego napoju o smaku coli, część po-
siadała napój bezpośredniej konkurencji, a z kolei 
jeszcze inni – napoje smakowe czy gazowane 
sygnowane przez sieci dyskontów. Deklaracje 
diametralnie różniły się od stanu faktycznego, 
choć rozpoznawalność marki była z pewnością na 
poziomie bliskim 100%. Dlatego też organizacje 
starają się poznać prawdziwe motywacje i emocje 
swoich odbiorców. 

REDAKCJA: I tu z pomocą przychodzi neuronauka?
DR ADAM ZEMEŁKA: Tak. Neuronauka pozwala poznać naj-
bardziej bazowe motywacje i prawdziwe, zakorzenione głęboko 
w podświadomości reakcje oraz emocje, dzięki użyciu aparatur 
biomedycznych np. elektroencefalografu (EEG), elektrod do badania 
reakcji skórno-galwanicznej (GSR), rezonansu magnetycznego czy 
narzędzi do obserwacji ruchu gałek ocznych (tzw. eye-trackingowe) 
oraz mikroekspresji twarzy. Są to bezbolesne i nieinwazyjne metody 
diagnostyczne służące do badania zależności między odbieranymi 
bodźcami, a zmianami w aktywności mózgu i podejmowanymi 
decyzjami zakupowymi. 
Neuronauka jest wykorzystywana coraz częściej i śmielej choćby we 
wspomnianym marketingu – stąd też odrębna gałąź, jaką jest neuro-
marketing – ponieważ firmom bardzo zależy na tym, by dowiedzieć 
się jakie są prawdziwe, a nie te deklarowane, opinie i potrzeby ich 
odbiorców.

REDAKCJA: Human resources, zwłaszcza w kontekście budo-
wania marki pracodawcy, chętnie czerpie z narzędzi i technik 
marketingowych. Czy również na tym polu neuromarketing 
by się sprawdził?
DR ADAM ZEMEŁKA: Wiedza z zakresu neuromarketingu mogłaby 
z powodzeniem wesprzeć HR-owca na przykład w fazie projektowania 
kampanii employer brandingowych. Dzięki badaniom neuromar-
ketingowym prowadzonym na reprezentantach grup docelowych, 
HR-owcy mogliby zebrać bardzo wiarygodne i jakościowe dane 
choćby do precyzyjniejszego definiowania „person” kandydatów. 
Neuronauka mogłaby także przysłużyć się HR pod kątem analizy sku-
teczności tworzonych komunikatów oraz spotów wizerunkowych. 
Podsumowując, zastosowanie neuronauki w EB jest równie 
szerokie, jak w klasycznym marketingu. W końcu w obu przy-
padkach chodzi o poznanie prawdziwych reakcji odbiorcy 
na nasze przekazy i zachęcenie do działania – zakupu 
lub odpowiedzi na ofertę pracy. 

REDAKCJA: A w rekrutacji? Czy jest szansa na 
skorzystanie z wiedzy czerpanej z aktywności 
ludzkiego mózgu? 
DR ADAM ZEMEŁKA: Tak i to po obu stronach 
„rekrutacyjnego stołu”. Naukowcy dysponują 
szeregiem badań na styku neuronauki, psychologii 
i ekonomii, który jest określany jako ekonomia beha-
wioralna. Obszar ten bada schematy ludzkiego myślenia, 
a więc takie procesy i mechanizmy, które są zautomatyzo-
wane. Nasz mózg lubi iść na skróty, nie lubi niepotrzebnie wydatko-
wać cennej energii. Kiedyś w zamierzchłych czasach ten sposób my-

ślenia dawał większe szanse na przetrwanie – dzięki 
niemu mogliśmy szybciej reagować na znane, lecz 
zagrażające naszemu życiu sytuacje – dziś jednak 

może wywieść nas w pole. 
Wiedza na temat istnienia konkretnych mecha-
nizmów działania oraz naszej skłonności do ule-
gania wygodnym nawykom, może uzmysłowić, 
jak bardzo i jak często się mylimy. Choć lubimy 
polegać na intuicji, do podjęcia pewnych decy-

zji po prostu potrzebujemy więcej czasu i więcej 
danych. W procesie rekrutacji może to się 

objawiać pochopnymi osądami, szufladkowaniem 
bądź uleganiem stereotypom. Dotyczy to zarówno 

rekrutującego HR-owca, jak i kandydata. 

REDAKCJA: Czy neuronauka może pomóc minimalizo-
wać ryzyko błędu rekrutacyjnego, który jest dość kosztowny 
później dla organizacji?
DR ADAM ZEMEŁKA: Nie ma na to prostej recepty, jednak czerpiąc 
z bogatej wiedzy nt. niszczycielskiej siły stresu – tego, jak długofalowo 
zabija naszą efektywność, koncentrację, jak tłumi kreatywność – war-
to pamiętać, że rozmowa rekrutacyjna to sytuacja mocno stresująca 
dla kandydatów. 
Osoba zaniepokojona, poddana stresowi łatwiej zgodzi się na coś, 
co faktycznie jej nie odpowiada, bądź też będzie się chciała wykazać 
– jak wspomniani wcześniej konsumenci napoju gazowanego – i lepiej 
wypaść w oczach rekrutera. Wtedy również istnieje ryzyko, że rozminie 
się nie tyle z prawdą, co z własnymi odczuciami i możliwościami, dekla-
rując „na wyrost”, co w przyszłości zrodzi jej niezadowolenie i frustrację. 
By zminimalizować błędy z jednej strony rekruter musi uważać, 
by nie wpaść w pułapkę szybkiego myślenia, o której pisał Daniel 
Kahneman1, a z drugiej wziąć pod uwagę to, jaką atmosferę podczas 
rekrutacji tworzy, by kandydat miał zapewnione poczucie bezpie-
czeństwa.

REDAKCJA: A czy rekruterzy mogliby się posiłkować narzę-
dziami neuronaukowymi np. w trakcie rozmowy z kandy-
datem? Video rekrutacje poniekąd temu służyły – dzięki 
nagraniom rozmów rekrutacyjnych, możliwa była późniejsza 
wnikliwa analiza zachowania i mikroekspresji kandydata. 
DR ADAM ZEMEŁKA: Z jednej strony nie unikniemy rozwoju nauki 
i technologii, a co za tym idzie coraz śmielszego z nich korzystania, 
co pokazuje choćby przykład chińskiej fabryki przytoczony na po-
czątku rozmowy. Z drugiej zaś konieczne jest osiągnięcie pewnego 
poziomu społecznego zrozumienia i akceptacji dla takich technik. 
To, co chciałbym szczególnie podkreślić, to kwestia etyki. Co innego 
korzystać z wiedzy lub analizować grupy neutralnych respon-
dentów w badaniu odczuć zw. z reklamą, a co innego poddawać 

badaniu kandydatów podczas stresującego procesu rekrutacji. 
Tu moglibyśmy przekroczyć cienką czerwoną linię 
miedzy tym, co etyczne, a tym co zasady etyki 
mocno narusza. 

Jeśli HR-owcy chcą dowiedzieć więcej o kandy-
datach, proponowałbym wykorzystać dostępne 
także w sieci kwestionariusze badające inteligencję 

emocjonalną. Według magazynu Forbes właśnie inteli-
gencja emocjonalna jest jedną z trzech najważniejszych 

kompetencji XXI wieku, a jej badanie bez problemu 
można włączyć do procesu rekrutacyjnego i w taki sposób 
poznać emocjonalną naturę kandydata. Bez konieczności 
„włamywania się” do jego mózgu. 

REDAKCJA: Dziękuję za rozmowę. 

1 „Pułapki myślenia – o myśleniu szybkim i wolnym”, Daniel Kahneman, 
Wyd. Media Rodzina, 2012. 
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Employer branding 

wczoraj i dziś

REDAKCJA: Skąd w Polsce popularność employer brandingu? 
Kiedy organizacje odkryły, że to już nie tylko moda, ale i waż-
ny obszar budowania wizerunku?
ANNA MIKULSKA, EMPLOYER BRANDING DIRECTOR, 
PARTNER MJCC: Gdybyśmy chcieli odkryć początki EB w Polsce, mu-
sielibyśmy bardzo cofnąć się w czasie. Jeszcze przed wojną mieliśmy 
doskonałe przykłady działań z tego obszaru. Przykładowo, w Domu 
Towarowym Braci Jabłkowskich działał świetny system szkoleń, firma 
zapewniała obiady i współpracowała ze szkołami zawodowymi. 
O kulturę dbała tak, że do dziś byli pracownicy co roku spotykają się 
na wspólnej mszy i obiedzie. Później historia nam nie pomagała i po 
1989 r. uczyliśmy się pewnych rzeczy od nowa.
Ostatnie zmiany na rynku pracy spowodowały, że poważna firma nie 
może już traktować EB w kategoriach mody. Przy niskim bezrobociu, 
zmianach demograficznych – m.in. starzejącym się społeczeństwie 
i obustronnych migracjach, a także zmianach społecznych – strate-
giczne dbanie o wizerunek pracodawcy jest warunkiem skuteczności 
biznesowej. Przewagą organizacji są ludzie: to ich zaangażowanie, 
innowacyjność, kompetencje decydują o sukcesach bądź ich braku. 
Brzmi jak truizm, ale ma odzwierciedlenie w rzeczywistości.

REDAKCJA: Kto był prekursorem działań EB w Polsce? 
Przywędrowały one do nas z zachodnich central? 
ANNA MIKULSKA: Takie były początki. Dwie dekady temu najak-
tywniejsze były zachodnie korporacje FMCG i firmy z tzw. wielkiej 
czwórki (a wtedy: piątki), które sporo działały na uczelniach. To 
znacząco zmieniało się w czasie – obecnie bardzo prężnie działają 
firmy z branży handlowej, gastronomicznej, czy firmy produkcyjne. 
Ma to związek z innym ważnym trendem: coraz więcej działań jest 

Anna Mikulska

EB Director i współzałożycielka MJCC. Pracę w EB zaczęła w 2003 r. 
po stronie korporacyjnej, od 2008 r. jako strateg wspiera klientów 
agencji w projektach badawczych i strategicznych z obszaru marki 
pracodawcy. Pracowała dla takich firm jak BNP Paribas, Capgemini 
czy McDonald’s. Ma na koncie nagrody we wszystkich najważniejszych 
konkursach branżowych.

Jak hartowała się EB-owa stal w Polsce? Czy maszyny zabiorą „robotę” 
specjalistom odpowiedzialnym za budowanie wizerunku pracodawców? 
Na co w swoim rozwoju powinien zwracać uwagę zaangażowany EB-owiec? 
Odpowiedzi na te i inne pytania szukamy, rozmawiając z  Anną Mikulską.

kierowanych do „niebieskich kołnierzyków”. Nie jest już 
tak jak kilkanaście lat temu, kiedy w centrum zaintere-
sowania byli wyłącznie studenci i pracownicy biurowi. 
I powiem więcej: kampanie z tego sektora często dorównują akcjom 
prowadzonym np. w branży IT, od kilku lat uważanej za najbardziej 
 innowacyjną pod kątem EB i rekrutacji w Polsce.

REDAKCJA: Gdybyśmy pokusili się o swego rodzaju „10 years 
challenge” w employer brandingu, to…
ANNA MIKULSKA: Dostrzeglibyśmy wiele zmian! Przede wszystkim 
branża przez ostatnie 10 lat bardzo się sprofesjonalizowała. Coraz czę-
ściej EB „wybija się na niepodległość” – mamy menedżerów, a nawet 
całe działy zajmujące się budowaniem marki pracodawcy, co dekadę 
temu było rzadkością. Więcej jest w branży osób z doświadczeniami 
z marketingu czy PR-u. To widzę jako zmianę zdecydowanie na lepsze, 
bo w employer brandingu potrzeba kompetencji spoza HR-u: zwią-
zanych z tworzeniem strategii marki, różnymi obszarami komunikacji 
czy wreszcie pomiarem działań. Bardzo zmieniło się też podejście do 
EB. Jeszcze stosunkowo niedawno firmy chciały po prostu działać 
– pójść na targi czy zrobić kampanię outdoorową. Coraz częściej 

Bardzo zmieniło się też podejście do EB. 
Jeszcze stosunkowo niedawno firmy 
chciały po prostu działać – pójść na targi 
czy zrobić kampanię outdoorową. 
Coraz częściej jednak rozumieją, 
że takie akcje ad hoc nie budują marki 
w długim okresie, że potrzeba do tego 
przemyślanej strategii, konsekwencji 
w działaniu.
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jednak rozumieją, że takie akcje ad hoc nie budują marki w długim 
okresie, że potrzeba do tego przemyślanej strategii, konsekwencji 
w działaniu.

REDAKCJA: EB-owcy mają silną pozycję w organizacjach?
ANNA MIKULSKA: Bywa z tym różnie. Ciągle są miejsca, gdzie EB 
to stanowisko początkowe, trafiają na nie osoby bez doświadczenia 
i świadomości biznesowej, a w takiej sytuacji trudno mówić o budo-
waniu pozycji i autorytetu. Z drugiej strony w wielu organizacjach ten 
obszar się mocno sprofesjonalizował, EB-owcy pracują blisko z tzw. 
biznesem. Wzrosły budżety, więc zmieniły się też oczekiwania – jest 
większy nacisk na KPI, mierzenie efektywności, planowanie działań 
komunikacyjnych w zgodzie ze strategią biznesową. Tam, gdzie czło-
wiek od EB jest gotowy pracować częściej na Excelu niż PowerPoincie, 
tam możemy mówić o rosnącej roli EB.

REDAKCJA: Gonimy więc świat?
ANNA MIKULSKA: Myślę, że pod wieloma względami nie mamy 
powodów do kompleksów. I na świecie, i w Polsce, zdarzają się kam-
panie wybitne, przeciętne i te całkiem nieudane. Nie sądzę, żebyśmy 
wypadali gorzej, choć oczywiście są obszary, które na zachodzie 
rozwijają się od dawna, a u nas dopiero raczkują. Tak jest na przykład 
z różnorodnością – u nas zainteresowanie się tym tematem wymusiły 
zmiany na rynku pracy. Kiedy w popularnych segmentach zabrakło 
rąk do pracy, firmy dostrzegły nowe grupy: częściej aktywizują 
kandydatów dojrzałych, osoby z niepełnosprawnościami, włączają 
do zespołów obcokrajowców, także spoza najbliższego nam kręgu 
kulturowego. To rodzi spore wyzwania – trzeba uczyć menedżerów 
zarządzania zróżnicowanymi zespołami, pokazywać wartość, jaka 
z tego płynie dla organizacji. Na pewno mamy tu sporo do zrobienia, 
ale są już na rynku doskonałe praktyki, z których warto czerpać 
inspiracje. Myślę, że to będzie jeden z kilku kluczowych trendów 
w najbliższym czasie.

REDAKCJA: A inne? Czym jeszcze będą się zajmować employ-
erbrandingowcy?
ANNA MIKULSKA: Bardzo pozytywne jest widoczne od jakiegoś 
czasu przesunięcie środka ciężkości z działań zewnętrznych, skupio-
nych na pozyskiwaniu kandydatów, do wnętrza organizacji. Firmy 
wreszcie zrozumiały, że nie wystarczy zatrudnić ludzi, zespół trzeba 
jeszcze utrzymać. Obserwujemy więc wdrożenia związane z syste-
mowym docenianiem pracowników, wzmacnianiem zaangażowania, 
budowaniem kultury organizacyjnej. Widać też zainteresowanie well-
-beingiem; firmy zaczynają w przemyślany sposób podchodzić do 
zarządzania energią, dbania o dobrostan zatrudnionych. Duży nacisk 
kładzie się obecnie na kompleksowe doświadczenia pracownika, 
zmienia się chociażby podejście do badań wewnętrznych – coroczne 
ankiety zastępowane są krótkimi, ale regularnymi i częstszymi ‘pulse 
checkami’. To pozwala szybciej reagować na oczekiwania i rozwią-
zywać ewentualne problemy. Nie wystarczy już wyłącznie zająć się 
palącymi potrzebami rekrutacyjnymi.

REDAKCJA: Do tego dochodzą zmiany technologiczne…
ANNA MIKULSKA: O, tak! Rynek HR Tech jest dynamiczny, pojawiają 

się bardzo ciekawe start-upy, uczymy się lepiej wykorzysty-
wać dane i sztuczną inteligencję. Dużym wyzwaniem jest 
wybór odpowiednich narzędzi – takich, które rzeczywiście 

usprawnią działanie organizacji i wesprą dział HR w budo-
waniu dobrych doświadczeń pracowników. Wdrożenie 
dla wdrożenia nie ma sensu. Musimy szukać wartości 
dodanej, budować takie ekosystemy, żeby pracownik 

niemal nieświadomie korzystał z technologii, a nie czuł się nią 
przytłoczony. W wielu obszarach employer brandingu jest jednak 

miejsce do automatyzacji i wykorzystania nowych narzędzi, co do 
tego nie mam wątpliwości.

REDAKCJA: Czyli roboty zabiorą pracę EB-owcom?
ANNA MIKULSKA: Nie ma mowy! (śmiech) Raczej będą ją zmieniać. 
Będziemy automatyzować najprostsze, powtarzalne czynności, ale to 
da nam więcej przestrzeni dla kreatywności, budowania relacji z kan-
dydatami i pracownikami. Dobry specjalista od employer brandingu 
może być o pracę spokojny, pod warunkiem jednak, że zadba o to, by 
jego kompetencje odpowiadały nowym wymaganiom.

REDAKCJA: Czego zatem powinien się uczyć?
ANNA MIKULSKA: Konieczne stają się umiejętności analityczne. 
Świat jest coraz bardziej skomplikowany, mamy coraz więcej danych, 
a z drugiej strony rosną też oczekiwania związane z raportowa-
niem efektów działań. Trzeba też w miarę swobodnie poruszać się 
w świecie technologii, śledzić nowinki w tym obszarze. Przyda się 
umiejętność krytycznej oceny – jak już wspomniałam, wdrażanie 
narzędzi tylko dlatego, że „mówi się o nich w branży”, nie ma wiele 
sensu. Potrzeba chłodnej oceny wartości, jaką one mogą dać firmie 
i pracownikom. Dlatego niezmiennie ważne są i będą: świadomość 
biznesowa, umiejętność przekładania strategii firmy na obszar 
EB, wiedza dotycząca komunikacji, marketingu, ale i zarządzania 
projektami.

REDAKCJA: Brzmi skomplikowanie…
ANNA MIKULSKA: Bo dobry employer branding nie jest prosty! 
Przygotowując działania, trzeba uwzględnić całą matrycę interesa-
riuszy, dotrzeć do głębokich potrzeb kandydatów, stworzyć insighty, 
wyniki analiz przełożyć na dopasowaną kreację, a później z żelazną 
konsekwencją realizować założenia i jeszcze zmierzyć, czy udało 
się osiągnąć cele. Na szczęście efekty mądrze wdrożonej strategii 
rekompensują wysiłek: fajnie jest spojrzeć na mocny, zaangażowany 
zespół firmy, realizujący cele biznesowe i osiągający kolejne sukcesy, 
ze świadomością, że ma się swój udział w jego tworzeniu.

REDAKCJA: Dziękuję za rozmowę. 

Firmy wreszcie zrozumiały, że nie 
wystarczy zatrudnić ludzi, zespół trzeba 
jeszcze utrzymać. Obserwujemy więc 
wdrożenia związane z systemowym 
docenianiem pracowników, 
wzmacnianiem zaangażowania, 
budowaniem kultury organizacyjnej. 
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W ostatnich latach furorę robi employer branding, czyli działania ukie-
runkowane na propagowanie wizerunku pracodawcy w celu stworzenia 
wartościowej relacji z odbiorcami przekazywanych treści oraz zaangażo-
wania ich w dalszą interakcję. Oczywiście idealnie byłoby, aby w gronie 
odbiorców znalazło się jak najwięcej potencjalnych kandydatów do pracy.
Silna marka pracodawcy to dziś ogromna wartość. Firmy, zdając sobie 
z tego sprawę, przystąpiły do natychmiastowych działań. Niestety, 
często w myśl zasady: „musimy coś zrobić”. Jak to zwykle bywa, nie 
zawsze to „coś” okazywało się tym „czymś”. Wyścig w wielu miejscach 
unaocznił liczne luki kompetencyjne w organizacjach lub – gorzej – 
niski potencjał intelektualny, skutkujący deficytem dobrych pomysłów 
i wdrożeń skutecznych rozwiązań. 

SZCZERY, CZYLI JAKI?
Pomimo posiadania świetnych produktów, genialnie świadczonych 
usług, niezłej produktywności, dobrej rozpoznawalności na rynku, wielu 
firmom ciężko było i jest tworzyć wiarygodny wizerunek pracodawcy. 
Tu dochodzimy do sedna. Wiarygodny, rzetelny, uczciwy, prawdziwy, 
szczery. Oto słowa – klucze do sukcesu. Ktoś powie: „Cóż to za odkrycie? 
Przecież wiadomo o tym od wieków”. Prawda, że wiadomo, ale problem 
polega na tym, że jest to często wiedza niewygodna, bo cóż ma począć 
firma, w której zaangażowanie pracowników od lat utrzymuje się gdzieś 
w połowie skali, zaufanie do zarządu i kadry managerskiej jest niskie, 
ludzie narzekają na słabą komunikację wewnętrzną, pracują w silosach 
linii biznesowych, walcząc każdego dnia o swoje racje, a najbardziej 
zmotywowanymi pracownikami są ci, którzy dopiero do firmy dołączyli 
i są w euforii. A i jeszcze jedno, rotacja oscyluje w okolicach 40% i tylko 
25% pracowników utożsamia się z wartościami firmy. 

Leszek  Kurycyn

Absolwent Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej 
oraz INSEAD Business School Senior Executive Program. Posiada 
ugruntowane doświadczenie zawodowe w organizacji i rozwoju 
międzynarodowych przedsięwzięć komercyjnych. Obecnie pełni funkcję 
Dyrektora Zarządzającego Spółki Jobhouse, dostarczającej udoskonalone 
rozwiązania w zakresie rekrutacji i outsourcingu kadr oraz konsultingu HR.

Idealny wizerunek 
czy wiarygodna 
marka pracodawcy?
Wysoce konkurencyjny rynek pracy, pogłębiający się deficyt kandydatów oraz 
dynamicznie zmieniające się potrzeby pracodawców powodują, ze rekrutacja 
i utrzymanie pracowników w organizacji spędza sen z powiek kadrze kierowniczej 
w przeszło 70% firm. Ponieważ tradycyjne metody rekrutacji zwykle nie dają 
spodziewanego efektu, firmy sięgają po metody mniej konwencjonalne. 
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Nie jest to obraz mocno przerysowany. Dla dużej części 
firm to niestety codzienność i oczywiście olbrzymia 
trudność w propagowaniu wiarygodnego i szcze-
rego przekazu. Dla dopełnienia obrazu posłużę się 
przykładem. Jeden z większych pracodawców 
uhonorował ostatnio swojego pracownika tytułem 
„pracownika roku”. Wręczenie nagrody odbyło się, 
jak to zwykle przy takich okazjach bywa, z należną 
atencją. Były kwiaty, podziękowania i uznanie ze 
strony zarządu. Doskonały materiał na relację w mediach spo-
łecznościowych, pokazujący wartości i kulturę firmy. Wszystko 

okraszone fotorelacją oraz zgrabnym komentarzem, budującym wi-
zerunek atrakcyjnego pracodawcy. Mogliśmy przeczytać, ze w firma 
docenia empatię, współpracę i komunikację wewnętrzną. Wspiera 
takie postawy jak otwartość, chęć pomagania kolegom i koleżankom, 
bycie fair. Dodatkowo cały przekaz oparty na emocjach, więc wyśmie-
nicie strawny. 
Z punktu widzenia działań employer brandingowych była to świetna 
robota. Tyle tylko, że jest to obraz, mówiąc delikatnie, równoległy, 

a nazywając rzeczy 
po imieniu – fałszywy. 

W firmie niestety tak nie 
jest. Oczywiście chciano by, aby 

tak było. Nie twierdzę przy tym, 
ze firma jest zła, a pracujący w niej ludzie nie osiągają 

dobrych wyników. Uważam jedynie, ze w kontekście 
tworzenia wizerunku ichniejsi spece zapomnieli o wiarygod-

ności przekazu, rzetelności i szczerości przekazywanych treści. 
Cukierkowe obrazy po prostu nie działają, a często mogą wyrządzić 
spore szkody. Spoglądając szerzej, takich przypadków jest niestety 

więcej i dziwi trochę fakt, że skoro firmy potrafią sobie radzić 
w tworzeniu dobrych i atrakcyjnych marek swoich produktów 
oraz usług tak niezbornie radzą sobie z marką – wizerunkiem 

pracodawcy. 

OBIETNICA NIE TYLKO NA PAPIERZE
W klasycznym ujęciu dobra marka składa się z dwóch rzeczy. 
Pierwsza z nich to obietnica, a druga to jej realizacja, przy czym 
jedna i druga musi nieść za sobą wspólną wartość. Obietnica 
zwykle działa na emocje, realizacja natomiast gra na strunach 
naszej racjonalności. Dobrze skomponowana obietnica przyciąga 
i skupia uwagę, skłania do wejścia w interakcję, jest beneficjen-
tem udzielonego kredytu zaufania. Realizacja tejże obietnicy jest 
gwarantem zaangażowania, głębokiej i wartościowej relacji, której 
częstym efektem jest dalsza rekomendacja. Zatem przy tworzeniu 
wartościowej komunikacji marki pracodawcy należałoby przyjąć 
podejście inwersyjne. W pierwszej kolejności upewnić się, czy i jak 
firma jest w stanie zrealizować swoją obietnicę. Składane nagminnie 
w przekazie employer brandingowym obietnice bez pokrycia 
stają się szybko jałowym przekazem propagandowym, który daje 
fenomenalną pożywkę dla dalszych komentarzy i podważania wia-
rygodności firmy, starającej się ze wszech miar o status atrakcyjnego 
pracodawcy. 

KULTURA = MARKA
Co zatem stanowi istotę marki pracodawcy? Jakie atrybuty sprawiają, 
że kształtowany wizerunek jest nie tylko akceptowany przez odbior-
ców, ale równie często przez nich promowany? Odpowiedzi na te 
pytania zwykle znajdują się w każdej firmie i sprowadzają się do dość 
prostej reguły. Twoją marką pracodawcy jest twoja kultura korpora-
cyjna. Ni mniej, ni więcej. Kultura jest marką. Kultura jest kluczem do 
budowania wizerunku pracodawcy. To jej atrybuty stanowią o sile, 
wiarygodności i rzetelności przekazu. Z kultury wynika obietnica 
marki i kultura jest gwarantem realizacji obietnicy. Zatem, jeśli chce 
się stworzyć atrakcyjną markę pracodawcy, należy w pierwszym 
kroku upewnić się, że dysponujemy kulturą korporacyjną zbudowaną 
na wartościach oraz wolną od wszelkich patologii. 
 Wiarygodna komunikacja silnej marki pracodawcy jest rezultatem 
zrealizowanych działań, skrystalizowanych na podłożu kultury 
korporacyjnej i wartościach firmy. Najlepsi pracodawcy nie malują 
rzeczywistości, nie tworzą fałszywego wizerunku w ślepej pogoni za 
employer brandingowym trendem. Będąc odpowiedzialnymi firmami 
tworzą warunki i środowisko zaangażowania, sprzyjającego zarówno 
realizacji celów zawodowych członków organizacji, jak i priorytetów 
biznesowych firmy. Ich jedynym zmartwieniem pozostaje jedynie 
„co pokazać”, by było strawne i nośne, a nie „jak to pokazać’. 

Cukierkowe obrazy po prostu 
nie działają, a często mogą 
wyrządzić spore szkody. 

Dobrze skomponowana obietnica 
przyciąga i skupia uwagę, skłania do 
wejścia w interakcję, jest beneficjentem 
udzielonego kredytu zaufania. 
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Nie ma się co temu dziwić – w końcu dla młodego pokolenia wideo 
stało się podstawową formą przyswajania informacji, a YouTube jest 
jednym z najszybciej rosnących kanałów społecznościowych na świe-
cie1. Realizacja jakościowego filmu EB może być jednak nieco trudniej-
sza, niż nam się wydaje, a wiele firm wciąż pozostaje w bezpiecznej 
strefie „gadających głów” przed kamerą.

Celina  Prinz

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku filologia 
polska, specjalizacja teatrologia. Od dekady związana z branżą rekla-
mową, a wcześniej z branżą  IT oraz telecom. Pasjonatka kreatywnych 
kampanii employer brandingowych oraz CSR. Obecnie jako client service 
director w agencji Job’n’Joy zarządza i rozwija zespół obsługi klienta, 
rozbudowuje portfolio usług agencji i realizuje cele strategiczne. 

Tomasz  Duda

Account Manager w agencji kreatywnego employer brandingu 
Job’n’Joy. Przez wiele lat związany z międzynarodowymi programami 
studencko-biznesowymi, gdzie działał w obszarach employer brandingu, 
kreowania innowacji, przywództwa, zarządzania projektami społeczno-
-biznesowymi oraz CSR. 

 Akcja!
Jednym z najczęściej wykorzystywanych formatów wspierających wizerunek 
pracodawcy jest wideo. Wiele działów HR inwestuje obecnie w produkcję filmu, 
który nie tylko prezentuje firmę i jej pracowników, ale również pokazuje wnętrze biura 
i przemyca informacje o benefitach. 

Jak wideo może 
grać główną rolę (!) 
w employer 
brandingu

STREFA KOMFORTU I WIARYGODNOŚCI
W employer brandingu chodzi przede wszystkim o naturalność 
i wiarygodność. Pokazanie realnych pracowników, opowiadających 
o swojej pracy, jest więc jak najbardziej uzasadnione. To również 
najbardziej komfortowe rozwiązanie dla działu HR – wideo EB to 
już pewien kanon, w którym możemy bezpiecznie zrealizować 
nasze cele. I wszystko wydaje się w jak najlepszym porządku, 
dopóki nie uświadomimy sobie, że takich – bardzo podobnych do 
siebie filmów – są dziesiątki. Niejednokrotnie cechuje je mono-
tonia i dłużyzna, co nie zachęca do obejrzenia w całości. A co za 
tym idzie, takie wideo nie przekona potencjalnych kandydatów do 
aplikowania. 
Do tego należy dodać, że wybrani pracownicy, mimo swojej eksperc-
kiej wiedzy, podczas nagrania mogą czuć się niekomfortowo, co oko 
kamery bardzo szybko wychwyci. Stres związany z nagrywaniem 
jest zjawiskiem całkowicie naturalnym, a jednocześnie niełatwym do 
przewidzenia przed samą realizacją. Na dyskomfort aktorów wpływać 
może też presja czasu. Wszyscy wiemy, jak ciężko jest zorganizować 
plan filmowy w firmie lub poza nią i zaangażować do całodniowej 
(a czasem nawet dwudniowej) realizacji kluczowych pracowników. 
Najczęściej też mamy czas, wliczając w to ustawienie planu oraz 
charakteryzację, tylko na pojedyncze duble. 
Wszystkie te czynniki wpływają na jakość realizacji, co w konsekwencji 
sprawia, że filmy EB nie zawsze realizują założone cele. Warto zatem 
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poszukać innych, ciekawych sposobów na uatrakcyjnienie wizualne-
go przekazu.

JAK OGRAĆ KANON? 
Nie chcielibyśmy zostać opacznie zrozumiani. Oczywiście można 
zrealizować bardzo ciekawe filmy EB w oparciu o schemat 
wypowiedzi pracowników. Świetnym przykładem może być tutaj, 
zrealizowany niedawno przez British American Tobacco, film 
prezentujący fabrykę firmy w Augustowie. 
Różnorodne ujęcia, dynamiczny montaż, współgrające z obrazem 
udźwiękowienie czy też kreatywne wątki humorystyczne (np. taniec 
wózków widłowych) powodują, że film „dobrze się ogląda”. Akcja 
ma miejsce na terenie fabryki, bohaterami są zarówno pracow-
nicy, opowiadający o plusach pracy w BAT, jak i… maszyny 
produkcyjne. Film realizuje cele wizerunkowe 
oraz rekrutacyjne poprzez wątek „candothata”, 
stanowiący główną oś komunikacyjną programu 
menedżerskiego w British American Tobacco. 
Co jednak w sytuacji, gdy nasza siedziba 
nie jest fabryką z nietypową scenografią 
i rekwizytami, które, odpowiednio wyko-
rzystane, mogą uatrakcyjnić przekaz 
wizualny?

GDZIE SZUKAĆ 
INNOWACJI? 
Globalnie możemy znaleźć bardzo dużo 
inspirujących, nowatorskich realizacji 
wideo EB. Wybraliśmy trzy propozycje, 
które naszym zdaniem wykraczają poza 
skonwencjonalizowane podejście dzięki 
wykorzystaniu nietypowego scenariusza 
(Barclays, Twitter) czy też technologii 
(Deloitte).
W filmie rekrutacyjno-wizerunkowym 
firmy Barclays nietypowy scenariusz 
oparto na solidnej dawce humoru i inteligentnych gagach, co 
na pierwszy rzut oka nie licuje z poważnym charakterem instytucji 
finansowej. Wideo pokazuje sytuacje, w których Barclays – dosłow-
nie! – podstępem porywa top talenty do pracy u siebie, ucierając 
tym samym nosa konkurencji. Popularność tej realizacji w Internecie 
pokazuje, że obrany kierunek narracyjny był strzałem w dziesiątkę. 
Oczywiście, w tym przypadku rozmach realizacyjny był możliwy dzię-
ki dużemu budżetowi, ale – jak zobaczymy na kolejnym przykładzie – 
wysokość środków nie zawsze przekłada się na rewelacyjne efekty.
Kolejną przełamującą schemat realizacją jest pastiszowa produkcja 
Twittera. Widać w nim pracowników firmy, którzy przychodzą do 
szefa i próbują go przekonać do nagrania typowego filmu rekrutacyj-
nego z „gadającymi głowami” i przerysowanymi emocjami. Pokazując 
sytuacje z życia firmy w krzywym zwierciadle, udało się oddać ducha 
organizacji – luźną atmosferę i zaangażowanie pracowników. Warto 
zauważyć, że w tym przypadku niewielki nakład budżetowy nie ogra-
niczył kreatywności twórców. Wręcz przeciwnie, pokazał nieszablono-
wość myślenia Twittera i dystans pracowników do samych siebie.
Innym przykładem ciekawego filmu EB jest interaktywne wideo przy-
gotowane przez firmę Deloitte, w ramach którego można sprawdzić, 
jakie wartości wyznaje firma i jakich postaw oczekuje organizacja od 
swoich przyszłych pracowników. Widz, dokonując wyborów na bieżą-
co, zostaje wciągnięty w interaktywną rozrywkę, co przykuwa uwagę 
i na długo zapada w pamięć.

CUDZE CHWALICIE, A SWEGO…
Przyjrzyjmy się również rodzimym produkcjom filmowym EB. Na na-
szym rynku możemy znaleźć coraz więcej innowacyjnych nagrań, co 
przekłada się na wysoką oglądalność w kanałach społecznościowych 
oraz wzrost świadomości marki pracodawców.

Nieszablonowo do produkcji filmu podeszła firma Atos. Miał on zapre-
zentować benefity pracownicze oraz biura we Wrocławiu i Łodzi. Atos 
GDC to organizacja oferująca nowatorskie rozwiązania w branży IT, 
dlatego głównym celem było znalezienie innowacyjnego pomysłu na 
realizację nagrania. Ostatecznie zdecydowano się na ujęcia w całości 
nakręcone dronem, który nie tylko nagrywał kompleks z zewnątrz, ale 
również latał w pomieszczeniach biurowych. Pozwoliło to na ujęcie 
biura z zaskakującej perspektywy. Był to prawdopodobnie pierwszy 
na świecie film EB zrealizowany w takiej formie.

Równie ciekawy koncept technologiczny na pokazanie biura oraz 
procesu rekrutacji zrealizowała Grupa Pracuj. Zastosowali oni 

film 360 stopni (którego nie należy mylić z wirtualną wy-
cieczką po biurze). Choć technologia 360 stopni to trudna 
forma dla storytellingu, akcji tutaj nie brakuje. Zaczynamy 
od klasycznego filmu, w którym prezes Grupy Pracuj 
zaprasza do zapoznania się z prowadzoną  przez niego 
firmą . Następnie oglądający może podążyć za wybranym 
przez siebie przewodnikiem i razem z nim przenieść 
się do jednego z dwóch nagrań 360 stopni, poznając 
Grupę Pracuj lub dowiadując się, jak do niej dołączyć. 
Widz, rozglądając się na boki, dostrzega historię  żądnego 
sławy kuriera, ukryte w różnych miejscach kaczki, a nawet 
prawdziwego rekina sprzedaży! W filmie opowiadającym 
o procesie rekrutacji czeka pizza, kosmiczne zadanie, 
a nawet żonglerka i układanie domków z kart.
Te produkcje bawiły się formą nagrania i technologią, 
można jednak pójść jeszcze o krok dalej, całkowicie zmie-

niając perspektywę narracji. Tak zrobił wspo-
mniany już Atos w swojej najnowszej 

produkcji employer brandingowej, 
w której głównym bohaterem stała 
się… klawiatura komputerowa. 
Historia została opowiedziana 
przez pryzmat spersonifikowanych 
przycisków klawiatury. To właśnie 

one prezentują wartości związane 
z pracą w Atos, w branży IT. Każdy 

klawisz robi to w wyjątkowy sposób. 
„Enter” na wszystko się zgadza, „Backspace” 

wręcz przeciwnie, „Escape” szuka innego 
wyjścia, a wykrzyknik nie potrafi usiedzieć 
cicho. W każdy z przycisków wcielił się inny 

lektor, który dodatkowo podbija charakter danej postaci. Film Atosa 
pokazuje, jak niekonwencjonalne podejście i odejście od utartych 
sformułowań i schematów potrafią zaowocować zapadającą w pa-
mięć realizacją.

BYĆ ODBIORCĄ
Podsumowując, jak mawiał Martin Scorsese – „Kiedy robię film, jestem 
publicznością”. Przekładając to podejście na działania employer 
brandingowe – przy każdej realizacji filmowej starajmy się przyjąć 
perspektywę potencjalnego kandydata do pracy w danej firmie. 
To przecież od nas zależy, czy obraz zostanie zinterpretowany na 
korzyść pracodawcy, czy zniechęci przyszłego pracownika do apli-
kowania. Nie przykładając odpowiedniej uwagi do innowacyjnych, 
kreatywnych rozwiązań narracyjnych (wideo Barclays, Twitter i Atos 
z klawiszami), czy też technicznych (wideo w formacie 360 stopni, 
wideo nakręcone dronem), tracimy potencjał – oraz nierzadko spory 
budżet – tkwiący w produkcji filmowej. 

1  Źródło: raport „Digital 2019”

Zobacz filmy,
o których napisaliśmy
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Online i offline 
w walce o uwagę 
młodych kandydatów

Iga  Pazio

Redaktor naczelna WyzwaniaHR.pl i 
Kompendium HR. Autorka badania „HR-owca por-
tret własny”. Marketingowiec i ekspert projektów 
wydawniczych. Menedżer zespołu produktu i 
komunikacji marketingowej, w Grupie Pracuj od 
2010 roku. Prywatnie wielbicielka fantastyki.

Czy wiesz, jak długo Twój odbiorca może skupić uwagę na komunikacie, 
który mu dostarczasz? Średnio 8 sekund1. To tyle, by przeczytać 
– ze zrozumieniem – od 400 do 850 znaków tekstu. 
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Czy te dane wydają się szokujące? 
W pewnym sensie tak, bo jak zbudować 
narrację, opowiedzieć o marce pracodawcy, 
misji, wizji i wszystkich korzyściach z pracy 
w organizacji, jeśli musimy się zmieścić 
w maksymalnie 6 linijkach tekstu? 
Czy to narzędzia dopasowują się do naszych 
intelektualnych możliwości czy też one 
je ograniczają? Jak w tej rzeczywistości 
odnajdują się tradycyjne, papierowe 
publikacje? Okazuje się, że… doskonale!

W dobie fake newsów nie zawsze wiadomości i artykuły dostępne 
online spełniają powyższe kryteria. Co więcej, anonimowość inter-
netowa rodzi wiele emocjonalnych, ale oderwanych od faktycznej 
rzeczywistości, opisów. Szukając pracy, młodzi kandydaci chętnie 
zaglądają na popularne fora, lecz mają świadomość, że gorąco hejtu-
jący anonim, może być nasłany przez nieuczciwą konkurencję lub sam 
mieć coś na sumieniu. Skąd zatem czerpią wiedzę o organizacjach 
i pracodawcach? Ze stron internetowych, profili pracodawców, opinii 
w Internecie oraz merytorycznych publikacji. W cenie są zwłaszcza 
periodyki stanowiące kompendium wiedzy, swego rodzaju „dzieła 
zebrane” dot. tego jak skutecznie znaleźć pracę i jaką ofertę kierują do 
nich pracodawcy.

KRÓTKO NIE ZNACZY TREŚCIWIE
Marketerzy wskazują, że optymalna długość posta publikowanego na 
Facebooku wynosi od 40 do 200 znaków. Na Twitterze „od zawsze” 
jest to 140 znaków. Z kolei fotograficzny Instagram, pozwala na 
zamieszczenie opisów pod zdjęciem, ale „przycina” je do 150 znaków. 
Czy w erze social mediów jest jeszcze miejsce na artykuły eksperckie, 
pogłębione analizy i studia przypadku? 
Jak najbardziej tak. W dodatku także młodsze pokolenie przyszłych 
pracowników chętnie czyta dłuższe materiały zwłaszcza zawierające 
konkretne i wartościowe dla kandydata informacje, ukazujące kulturę 
organizacji w praktyce, opisy codziennego życia, wypowiedzi pra-
cowników dot. ich pracy i projektów, jakie zrealizowali. 
Jak wynika z badań odbiorców przewodnika Pracodawcy – jednej 
z publikacji adresowanych do młodych kandydatów – aż 95% bada-
nych zapoznało się z artykułami poradnikowymi i faktograficznymi 
zawartymi w tej publikacji, a 97% uznało je za przydatne w procesie 
poszukiwania pracy. 

ZACHOWAĆ NA PÓŹNIEJ I CZYTAĆ WSPÓLNIE 
Co ciekawe dla nadawców komunikatów employer brandingowych, 
młodzi czytelnicy chętnie zachowują przewodnik Pracodawcy 

na dłużej i wielokrotnie wracają do lektury wybranych treści. 
Nie ograniczają się wówczas do skanowania wzrokiem i pobież-
nego zapoznania z tekstem, ale wnikliwie analizują i porównują 
oferty pracodawców. Wspominane we wstępie 8 sekund skupie-
nia uwagi nie stanowi zatem problemu w kontekście tego typu 

wydawnictw. 
Inną korzyścią dla nadawców publikujących w periodykach jest także 
fakt, że ma on wysoki wskaźnik współczytelnictwa, a informacje w nim 
zawarte docierają do szerszej grupy docelowej. Dlaczego? Ponieważ 
w poszukiwanie pracy przez młodego człowieka zaangażowani są czę-
sto także jego rodzice i znajomi. Chętnie sięgają więc po lekturę, która 
w sposób syntetyczny przedstawia marki najlepszych pracodawców. 
Co więcej, oni sami mogą stać się kandydatami w przyszłości.
Magazyny dla kandydatów mają potwierdzoną, wysoką skuteczność. 
82% respondentów – czytelników przewodnika Pracodawcy – za-
aplikowało, bądź planuje złożyć aplikację do firm zaprezentowanych 
w publikacji. Z czego ona wynika? Między innymi z dostępności 
i sposobu dystrybucji. Przewodnik Pracodawcy „podąża” za swoimi 
odbiorcami i jest tam, gdzie oni: w akademikach, biurach karier, 
podczas najważniejszych wydarzeń na uczelniach oraz festiwalach 
i targach pracy. 
Choć wydawało się, że rewolucja internetowa i treści dostępne online 
odsuną na boczny tor drukowane media jako narzędzia promocji 
marek, okazało się, że papierowe publikacje mają się doskonale. 
Są efektywne i cenione przez odbiorców. Nie muszą zatem wracać 
do łask, ponieważ zachowały należne im – wartościowe z punktu 
widzenia odbiorców – miejsce. 

1  Badanie „Microsoft attention spans”, 2015 Canada

2 Źródło: https://www.focus.pl/artykul/mozg-przeladowany-jak-wplywaja-na-nas-
gigabajty-danych-ktore-pochlaniamy-kazdego-dnia

3 Raport “Digital vs Traditional Media Consumption” GlobalWebIndex Q1 2017

Badania, które są cytowane we wprowadzeniu do artykułu zostały 
opracowane w 2015 roku i dotyczyły roku 2013. Twórca badania – in-
formatyczny „gigant z Redmond” – Microsoft porównał uwagę, z jaką 
mogli skupić uwagę młodzi odbiorcy treści w latach 2000 i 2013. 
Wynikało z nich, że w ciągu 13 lat rozwoju Internetu i mediów online 
nasza koncentracja na przekazie skróciła się z 12 do 8 sekund. Dziś, 
4 lata po badaniu, jest zapewne jeszcze krócej.
Szybciej żyjemy – szybciej czytamy. W cytowanym powyżej badaniu 
padło też bardzo obrazowe porównanie: zbadano, że złota rybka 
może się skoncentrować przez… 9 sekund. Nie ma tylko pewności, 
czy na treściach publikowanych online czy offline :).
Prawda jest jednak taka, że nasza zdolność koncentracji spada i choć kon-
sumujemy więcej treści – szacuje się, że codziennie do naszego mózgu 
docierają ok. 34 gigabajty danych, a to około 100 tysięcy słów2 
– nie jesteśmy w stanie ich ani przetworzyć, ani przyswoić. 
„Wszystkiemu winne internety”, chciałoby się powiedzieć. 

INTERNET JAKO 
„ŹRÓDŁO CIERPIENIA I NIEDOLI”
Jednak, czy wyobrażamy sobie pracę, komunikację 
i rozrywkę bez mediów online? Ciężko, prawda? Ten 
artykuł powstał także dzięki inspiracji artykułami, do 
których zapewne nie mielibyśmy łatwego dostępu 
bez… Internetu, wyszukiwarek i publikacji online. Sam 
artykuł został zresztą również opublikowany online, wiec 
nie wypada narzekać. 
W raporcie GlobalWebIndex 20173 łatwo można zauważyć, 
że media online skutecznie zawłaszczają nie tylko naszą uwagę, ale 
także czas. W opublikowanym zestawieniu za lata 2012-2016 widać, 
że rośnie liczba godzin spędzanych przez nas na konsumowaniu 
mediów. Tracą media tradycyjne – linearna telewizja i radio, ale… 
czytelnictwo prasy, a zwłaszcza specjalistycznych periodyków utrzy-
muje się na tym samym poziomie od lat. Ciekawe dlaczego? 

ODKURZYĆ PAPIER
Można pokusić się o stwierdzenie, że choć kompulsywnie konsumu-
jemy treści online – są one łatwo dostępne, a niezbędne narzędzia 
mamy prawie zawsze przy sobie – czytamy papierowe wydania dla 
przyjemności lub, gdy szczególnie zależy nam na dobrym zapamię-
taniu i spokojnym przeanalizowaniu tekstu. I nie dotyczy to tylko 
osób w średnim i starszym wieku, wychowanych w „old-schoolowej” 
kulturze druku.
Jak wynika z badań, młode pokolenie AD 2018+ również chętnie sięga 
po tradycyjne publikacje. Kieruje nimi między innymi jeszcze świeże, 
szkolno-akademickie przyzwyczajenie do książek i publikacji offline, 
ale także chęć wyróżnienia się na tle „przyklejonych do smartfonów” 
rówieśników. Oczywiście kluczowym warunkiem wyboru medium jest 
przede wszystkim wysoka jakość treści. Młode pokolenie jest wymaga-
jące. Szuka konkretnych, prawdziwych i wiarygodnych informacji. 
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W czasach wzrostu gospodarczego na większości światowych rynków i szybkiego 
rozwoju biznesu zmiany demograficzne to zjawisko, które rodzi potężne 

zagrożenie. Rynek staje się bardziej konkurencyjny, a wyścig o dobrego pracownika się 
zaostrza. Firmy coraz częściej traktują swoich potencjalnych kandydatów jak klientów 
wiedząc, że aby wygrać bitwę, muszą poznać, zrozumieć i jak najskuteczniej zarządzać 

doświadczeniami tej grupy docelowej. 

Nie kieruj się 
stereotypami, 
idź za potrzebami
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Budowanie atrakcyjnej marki pracodawcy nigdy dotąd nie było sta-
wiane przez biznes tak priorytetowo. Jak zatem zdobyć serca i umysły 
naszych kandydatów? Do tematu należy podejść strategicznie i kom-
pleksowo, wyzbywając się stereotypowego myślenia.

BUDUJ MARKĘ PRACODAWCY
86% firm uważa, że posiadanie atrakcyjnej marki pracodawcy ułatwia 
przyciąganie talentów do organizacji, a 71% potwierdza, że atrakcyjna 
marka pracodawcy obniża koszty rekrutacji1. Firmy, które przodują 
w budowaniu silnej i rozpoznawalnej marki rozumieją pozyskiwanie 
talentów jako zabieg marketingowy. Współcześnie rekruter jest rów-
nież trochę marketingowcem: jego zadaniem jest bowiem zaprezen-
towanie produktu (pracy w firmie), w taki sposób, aby zainteresować 
nim klienta (potencjalnego kandydata) i doprowadzić do finalizacji 
kontraktu (zatrudnienia). Żeby to zrobić dobrze, nie wystarczą tylko 
umiejętności sprzedażowe i siła perswazji. Rekruter musi dobrze znać 
ofertę, którą chce złożyć kandydatowi, a oferta powinna jednoznacz-
nie wskazywać, dlaczego praca w „tej” organizacji jest najlepszym 
wyborem. 

BĄDŹ WIARYGODNY I AUTENTYCZNY
Zanim zaczniemy cokolwiek promować, warto poddać analizie, 
jaką organizacją jesteśmy. Marka pracodawcy jest nośnikiem kultury 
organizacyjnej. Sprawdźmy zatem czy wartości, które promujemy, 
mają odzwierciedlenie w codziennym życiu firmy, a zarząd i pracow-
nicy patrzą w tym samym kierunku. Jeżeli nie mamy jeszcze jasno 
określonej wizji organizacji, powinniśmy rozpocząć swoje działania 
od zdefiniowania tego, jakim pracodawcą chcemy być. Oparcie 
strategii o autentyczne potrzeby i odczucia pracowników pozwoli 
wypracować atrakcyjny wachlarz korzyści, który pozytywnie wpłynie 
na kandydatów przy wyborze firmy. 

Emotional Value Proposition, czyli EVP, o którym mówimy 
w kontekście stworzenia unikalnej oferty naszej organizacji swoje 
podłoże ma w sposobie podejmowania decyzji przez ludzi. Większość 
z nas podejmuje decyzję pod wpływem emocji, czasami staramy się 
je sobie racjonalizować, ale wciąż są one naszym afektem. Lubimy 
otaczać się ludźmi, z którymi się dobrze czujemy oraz markami, które 
pozytywnie się kojarzą. Jakie powinno być zatem skuteczne EVP? Po 
pierwsze prawdziwe, jeżeli chcemy, aby ludzie pasowali do organizacji 
i zostali z firmą na dłużej – musimy postawić na szczerość. Po drugie 

1  Raport Employer Branding w Polsce 2017, HRM Institute

atrakcyjne i wyraziste. Jeżeli kandydat ma wybrać właśnie nasz pro-
dukt, oferta musi być konkurencyjna. Są trzy obszary, spośród których 
pracodawcy wybierają wyróżniające się atrybuty marki pracodawcy:
• ekonomiczne (benefity i wynagrodzenie);
• funkcjonalne (rozwój zawodowy i osobisty, oferta szkoleniowa, 

elastyczność zatrudniania, atmosfera i ludzie z którymi współpra-
cujemy);

• emocjonalne (wizerunek marki i reputacja, pozycja rynkowa, dzia-
łania CSR, wartości firmowe, bycie częścią „czegoś ważnego”, a nie 
tylko szeregowym pracownikiem). 

Dobrze przygotowany „produkt” dla kandydatów to oferta włożona 
niemalże od razu do koszyka. Pozostając w nurcie marketingowym 
– zrób zatem wszystko, aby nie tracić gorących leadów (potencjal-
nych kandydatów) z lejka zakupowego. 

DZIAŁAJ KOMPLEKSOWO
 O tym, że online is a king nikogo nie trzeba przekonywać, ale że of-
fline is a queen warto przypomnieć, bo jak wiadomo do tanga trzeba 
dwojga. Wachlarz działań employer brandingowych jest równie szero-
ki, co działań promocyjnych. 
Prowadzenie firmowego fanpage’a na Facebooku i Instagramie, 
kanału na YouTube czy intuicyjnej strony kariery to konieczność. 
Warto pomyśleć również o kampanii rekrutacyjnej na miarę kampanii 
reklamowych, którym towarzyszy szeroka promocja display (reklama 
graficzna), search (reklama w wyszukiwarkach np. Google) czy też ta 
przy użyciu social mediów, video i influencerów. Działania te powinny 
być wyrażone komunikacją dopasowaną do grupy docelowej oraz 
kreatywną i oryginalną formą, aby wybić się na tle innych przekazów. 
Same działania online mogą jednak nie być wystarczająco efektywne. 
Według raportu firmy Nielsen2 pokolenie Z, które coraz częściej 
rekrutowane jest przy użyciu dodatkowym kampanii rekrutacyj-
nych, poświęca znacznie mniej uwagi konsumowanym treściom. 
Poziom rozproszenia jest na tyle wysoki, że część osób w ogóle nie 
zauważa reklam, a odbiorcy zapytani o to, co właśnie obejrzeli, nie są 
w stanie sobie przypomnieć przekazu. Wynika to z mnogości aplikacji 
i urządzeń, z których korzystają równolegle (smartphone, TV, Netflix, 
Spotify itp.). Według danych firmy Oracle z 2015 roku średni czas 
atencji odbiorcy na reklamie to tylko 8 sekund. Biorąc pod uwagę 
zmiany, które zaszły w zachowaniach konsumentów od 2015 roku 
(z nakierowaniem na duże zniecierpliwienie) oraz doświadczenia cy-
frowe (projektowane w taki sposób, aby możliwie szybko wyświetlać 
użytkownikowi kolejną historię), wynik ten byłby dziś pewnie jeszcze 
niższy. 
Przeciążenie treścią jest zauważalne nie tylko dla pokolenia Z. Badania 
wykazały, że Millenialsi są bombardowani ponad 5 tysiącami komu-
nikatów marketingowych dziennie. Przy założeniu, że osoba nie śpi 
przez 16h, oznaczałoby to, że średnio co 12 sekund trafia na nową 
wiadomość marketingową3. Nic więc dziwnego, że automatyczne 

2  The Millennials on Millennials Report by Nielsen
3  The Future of Content Marketing by Oracle

Współcześnie rekruter jest również 
trochę marketingowcem: jego 
zadaniem jest bowiem zaprezentowanie 
produktu (pracy w firmie), w taki 
sposób, aby zainteresować nim klienta 
(potencjalnego kandydata) i doprowadzić 
do finalizacji kontraktu (zatrudnienia).

Emilia  Dąbrowska

Marketing Product Owner w Pracuj.pl. Sportsmenka, która po 
zakończeniu 16-letniej sportowej kariery rozpoczęła drogę na szczyt 
w obszarze marketingu i zarządzania projektami. Od 2013 roku 
związana z Grupą Pracu j. Odpowiada za tworzenie i realizację strategii 
produktowo-marketingowych. Koordynatorka nowej inicjatywy 
Pracuj.pl – Festiwalu Pracy Jobicon.
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wyłączanie reklam, czyli ich ignorowanie doczekało się własnej nazwy 
banner blindness (ślepota banerowa). W rzeczywistości tylko 1% 
generacji twierdzi, że atrakcyjna reklama ma na nich wpływ. 
Na rynku istnieją już firmy, które z powodzeniem łączą działania 
online z offline. Firma Datarino dzięki stworzonemu narzędziu Cluify 
zbiera dane o klientach lokalizując ponad 4 mln użytkowników 
smartfonów. Wie, kim są Twoi klienci, gdzie robią zakupy, jak spędzają 
czas wolny, gdzie pracują, a nawet czy kupują u konkurencji. Dzięki 
weryfikacji danych demograficznych rekomenduje markom najlepsze 
miejsca do promocji, organizacji wydarzeń czy nawet otwarcia no-
wego punktu zakupowego. Tego typu narzędzia można wykorzystać 
również w rekrutacji. Mając precyzyjnie określoną grupę docelową 
i znając jej rzeczywiste zachowania, jesteśmy w stanie docierać bez-
pośrednio do miejsc, gdzie przebywają nasi potencjalni kandydaci. 
Aby działania były jeszcze skuteczniejsze, skierujmy jeszcze więcej 
uwagi na personalizację przekazu oraz interakcję z odbiorcą.

POSTAW NA EMOCJONALNE WIĘZI 
Z KANDYDATAMI
Skuteczne działania employer brandigowe budują więzi z kandydata-
mi. Jeżeli chcemy, aby pozytywnie kojarzono naszą markę, a docelo-
wo polubiono i budziła zaufanie, warto do kandydatów „wyjść”. 
Dla młodych osób, ale nie tylko, bardzo ważna jest interakcja 
z drugim człowiekiem. Kiedy patrzą na markę, chcą być w stanie 
wyobrazić sobie siebie jako jej część, dlatego możliwość bezpo-
średniej rozmowy z przedstawicielami firmy jej dla nich znacznie 
cenniejsza, niż treści dostępne online, których naturą 
jest jednokierunkowość. Będąc otwartym na rozmowę 
z przyszłymi kandydatami pokazujemy, że jesteśmy 
również otwarci na współpracę i wspólne doświadczenia. 
Miejscem kreowania wspólnych przeżyć z marką praco-
dawcy jest Festiwal Pracy Jobicon. Koncept jest połą-
czeniem pozytywnych emocji, zabawy i rozrywki z wie-
dzą, rozwojem i poważnym światem, jakim jest rynek 
pracy. To platforma łącząca pracodawców z kandydatami, 
która daje również możliwość pozyskania konkretnej dawki 
wiedzy na specjalistycznych warsztatach i prelekcjach. 
Potwierdzeniem faktu, że młodzi ludzie lubią uczestniczyć 
w czymś, co jest dla nich autentyczne i angażujące, jest frekwencja 
wiosennej edycji wydarzeń w 2019 roku, w której wzięło udział blisko 
14 tysięcy osób. Pracodawcy obecni na wydarzeniu potwierdzili, że 
uczestnicy wydarzenia byli do niego przygotowani. Chcieli poznać 
pracowników firmy (szczególnie tych z biznesu), zaobserwować jaka 
panuje między nimi atmosfera i czy mogą być jej częścią, ale przede 
wszystkim pytali o rzeczy dla nich ważne, których nie znaleźli dotych-
czas online.

CZERP INSPIRACJĘ Z RYNKU KONSUMENCKIEGO
Potencjał drzemiący w wydarzeniach jest ogromny. Przykładem jest 
rynek konsumencki, z którego employer branding może czerpać 
inspirację i korzyści. Marki doskonalone rozumieją, że zaangażowanie 
klientów ma wpływ na ich serca i umysły. Prowadzone przez nie 
działania rosną w siłę i zbierają żniwa. 
Dla przykładu: Orange to nie tylko dostawca usług telekomunika-
cyjnych. Marka od 2008 roku pozycjonuje się jako promotor polskiej 
kultury, dostarczając swoim konsumentom rozrywki muzycznej na 
najwyższym poziomie. „Każdy z nas jest inny. Ale dziś cieszmy się 
muzyką – jedyną rzeczą, która łączy ludzi ze wszystkimi ich różnicami” 
– brzmiało przesłanie Miley Cyrus podczas koncertu Orange Warsaw 
Festival 2019, który zgromadził ponad 60 tysięcy uczestników.
Orlen, największa korporacja przemysłu naftowego w Europie 
Środkowo-Wschodniej, nie tylko przerabia ropę naftową na benzynę. 
Marka bardzo mocno angażuje się w promowanie aktywnego trybu 
życia. Dostarcza również paliwo w postaci endorfin swoim obecnym 
i przyszłym klientom, organizując jeden z największych maratonów 
biegowych w kraju. W ostatniej edycji wzięło udział 20 tysięcy uczest-

ników, co oznacza, że wszystkie te osoby miały bezpośredni kontakt 
z marką. 
Kolejnym przykładem może być marka odzieżowa H&M, która daje 
ludziom możliwość wyrażenia siebie poprzez H&M loves music. Przez 
trzy weekendy w miesiącu organizuje serie plenerowych koncertów. 
Podobnych inicjatyw jest coraz więcej, ale warto wspomnieć 
o jeszcze jednej marce, której działania są wynikiem silnie rozwiniętej 
misji społecznej firmy. Marka lodów Ben&Jerry’s (Unilever) wraz 
ze Stowarzyszeniem Miłość Nie wyklucza i Fundacją Wolontariat 
Równości w symboliczny sposób przywróciła tęczę na Plac 
Zbawiciela, w postaci wodno-świetlnego hologramu. Tęcza miała być 
symbolem pięknej Warszawy pełnej miłości, pokoju, tolerancji oraz 
praw osób LGBT. Marka mocno wierzy w znaczenie społeczeństwa 
integracyjnego z równymi prawami niezależne od płci4. Akcja z 2018 
roku wygenerowała 2,6 tysiąca wzmianek w mediach i kanałach 
społecznościowych (polskich i międzynarodowych), liczba kontaktów 
z publikacjami osiągnęła 14,8 mln. Według danych Newspoint działa-
nie to zapewniło marce promocję o wartości 1,9 mln zł5. 

ZATRUDNIAJ, ALE I BUDUJ RELACJE
Promocja marki zarówno tej konsumenckiej, jak i pracodawcy za 
pomocą bezpośredniej interakcji z odbiorcą jest sposobem nie tylko 
na realizację celów firmy, ale również budowanie wspólnych doświad-
czeń i umacnianie wizerunku firmy. Marki, które potrafią angażować, 
są bliżej swoich klientów. W czasie obcowania z potencjalnymi 
kandydatami czy też klientami poznajemy ich potrzeby i opinie. 
Jesteśmy także w stanie zaobserwować ich postawy, by na koniec 
wykorzystać zebrane informacje w praktyce projektując jeszcze lep-
sze działania candidate i customer experience. W kontekście tego, że 
kandydaci i konsumenci mają coraz większe wymagania, jeśli chodzi 
o oferowane im doświadczenia, a swoje oczekiwania przenoszą 
pomiędzy markami, spodziewając się najwyższej „obsługi” niezależ-
nie od branży, z której usług korzystają zdobycie zainteresowania 
odbiorcy i rozgłosu medialnego jest szczególnie ważne. 
Proces rekrutacji to obecnie już nie tylko zero jedynkowe zatrudnienie 
pracownika. Przedstawiciele działów HR czy EB (employer branding) 
są odpowiedzialni za promocję firmy jako pracodawcy, pozyskanie 
najlepszych kandydatów i budowanie z nimi relacji. Jeżeli jesteś odpo-
wiedzialny w firmie za działania EB, wykorzystaj powyższe wskazówki, 
aby zwiększyć efekty swoich działań. Bycie HR-owcem z butach 
marketingowca może być „cool” . 

4  https://180hb.com/pl/projekty/rok/2018/niezniszczalna-tecza.html
5  Newspoint Media Monitoring – za okres 1. czerwca – 2. lipca 2018 (publikacje online 

i offline, które ukazały się w mediach, z wyjątkiem telewizji). Wartość wzmianek w TV 
– estymacje domu mediowego Mindshare.

WIZERUNEK PRACODAWCY KOMPENDIUM HR 201962



O PRAWIE  
WIEMY WSZYSTKO

  

www.podyplomowe.wpia.uw.edu.pl

Prowadzimy 20 studiów podyplomowych  
z różnych dziedzin prawa.



Ambasador Ambasador 

Programy ambasadorskie to znane narzędzie w employer brandingu. Polegają 
na nawiązaniu współpracy z wybranymi studentami w celu wsparcia promocji marki 
na uczelni. Przez wiele lat nie odgrywały większej roli (zwłaszcza wtedy, kiedy pracodawcy 

mogli dość swobodnie wybierać wśród dużej rzeszy kandydatów), a ambasador często 
był kimś „od powieszenia plakatu”. W ostatnich latach programy ambasadorskie zyskują 

na popularności. Warto pomyśleć, czy i nasza organizacja nie zyskałaby na takich działaniach 
oraz czy wykorzystujemy w pełni ich potencjał, jeżeli taki program już posiadamy.

to więcej niż ktoś 
od powieszenia plakatu
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POTRZEBA I NASZE ZASOBY 
Przed przystąpieniem do tworzenia programu warto zastanowić się, 
jakie działania wspierać będą ambasadorzy, oraz skonfrontować to 
z naszymi zasobami. Program może wymagać zaangażowania kilku 
osób podczas rekrutacji studentów, prowadzenia komunikacji, koor-
dynacji ich działań oraz budowania i podtrzymywania relacji.
Tworząc taki program po raz pierwszy, może być trudno oszacować po-
tencjalne korzyści, przełożyć je na tabelki w Excelu, aby porównać z po-
tencjalnymi kosztami. W takiej sytuacji najlepiej zacząć od niewielkiego 
programu na jednej lub dwóch kluczowych dla Ciebie uczelniach. 
Nawet w tak małej skali program może przynosić spore korzyści.
Dla grupy Saint-Gobain jednym z podstawowych założeń przy 
tworzeniu programu w 2017 roku było wsparcie przez ambasadorów 
udziału firmy w targach. Mając wiele spółek, operujących w całym kra-
ju, dużym wyzwaniem była obecność pracowników na targach pracy. 
W sezonie targowym firma mogła brać udział nawet w kilkunastu 
wydarzeniach tego typu w miesiącu (czasem w dwóch tego samego 
dnia). Na początku program uruchomiony został na trzech uczelniach, 
ale to wystarczyło, żeby ambasadorzy uzupełnili lukę, pomagając 
logistycznie i wspierając obsługę na stoiskach.

STWÓRZ PROPOZYCJĘ WARTOŚCI
Zapotrzebowanie na programy ambasadorskie rośnie, podobnie jak 
konkurencja o pozyskanie do nich aktywnych studentów, dlatego 
na drugim etapie warto zastanowić się, jaką wartość możemy im 
zaoferować.
Na początku 2019 roku British American Tobacco, otwierając swój pro-
gram ambasadorski w Polsce, oferował między innymi: płatną współ-
pracę przez sześć miesięcy, kartę Multisport, udział w spotkaniach 
integracyjnych i warsztatach, a także skróconą ścieżkę rekrutacji na 
praktyki i staże w BAT oraz na program menedżerski Global Graduate 
Programme. Taki pakiet jest zachęcający zwłaszcza dla tych, którzy już 
za chwilę będą wchodzić na rynek pracy.
Idealnie byłoby, gdyby propozycja dopasowana była do naszej 
potencjalnej grupy. Jeżeli działasz w branży IT i z takich kierunków 
poszukujesz studentów, zastanów się nad takimi korzyściami jak kursy 
programowania lub zakup licencji na oprogramowanie. Są również 
benefity, które zawsze zainteresują studentów, jak oferowana przez 
KPMG karta na przejazdy komunikacją publiczną. 
Nie lekceważ też rekrutacji i, jak w wypadku każdego innego sta-
nowiska, zadbaj o estetykę materiałów promocyjnych. Rekrutując 
ambasadorów, stykasz się również z kandydatami na inne stanowiska. 
A jeśli chcesz przyciągnąć najaktywniejszych studentów, to tak jak 
w pozyskaniu pracownika, ciekawy komunikat i sfera wizualna mogą 
pomóc. 

WPROWADZENIE
Start programu najczęściej inaugurowany jest spotkaniem otwierają-
cym, połączonym ze szkoleniami w siedzibie firmy. Dla studentów to 
również okazja zintegrowania się z innymi ambasadorami. Dla organi-
zacji – poznania nowych współpracowników oraz – co może okazać 
się najciekawsze – zebranie nowych pomysłów oraz informacji o tym, 
jak studenci widzą promowanie ofert pracy na uczelni. 
W zależności od celu i charakteru projektu takie spotkanie powinno 
odbyć się odpowiednio wcześnie. W programie ambasadorskim 
projektu GMC Poland zostało ono zorganizowane jeszcze na początku 
września, przed rozpoczęciem roku akademickiego. Nowo pozyskani 

ambasadorzy GMC wzięli udział w szkoleniu na temat konkursu, 
w warsztacie dotyczącym pomysłów na promocję inicjatywy na 
uczelniach oraz dodatkowym warsztacie, który stanowi jeden 
z benefitów udziału w inicjatywie. Na koniec dnia przewidziana była 
dodatkowa integracja. 
Podczas takiego spotkania firmy wręczają często również pakiety 
gadżetów. Dobrze, jeżeli są to rzeczy, które mogą potem identyfiko-
wać dane osoby jako ambasadorów na uczelni, czyli bluzy, koszulki, 
plecaki lub kubki termiczne. 

REALIZACJA PROGRAMU – DBANIE O RELACJĘ
Jednym z najczęściej popełnianych błędów przy tego typu inicja-
tywach jest puszczenie całej pary w gwizdek już na etapie przygo-
towania i pierwszego spotkania. Na etapie realizacji często zaczyna 
brakować siły i czasu na podtrzymanie początkowej energii. Warto 
trzymać się twardo wyznaczonego harmonogramu oraz – co ważniej-
sze – utrzymywać stały kontakt z ambasadorami. 
Pomóc w tym może kilka elementów:
• Stworzenie kalendarza aktywności ambasadorów i ich wsparcia na 

cały rok. Taki harmonogram już na początku ułatwi nam określenie 
punktów wymagających więcej zaangażowania. Należy pamiętać 
przy tym nie tylko o naszych działaniach, ale brać też pod uwagę 
tryb życia akademickiego. Na przykład w trakcie sesji trudno będzie 
przeprowadzić angażujące działania. 

• Stworzenie systemu motywacyjnego dla ambasadorów. We wspo-
mnianym wcześniej programie Saint Gobain zbudowany został sys-
tem, w ramach którego dwa razy w roku działania ambasadorów 
były podsumowywane, a najlepszym z nich przyznawano szcze-
gólne wyróżnienia w postaci między innymi biletów na festiwale 
muzyczne. W ramach systemu, poza spotkaniem otwierającym, 
przewidziane było jeszcze jedno spotkanie w połowie działań i jed-
no na zakończenie. Podczas tego drugiego zbierany był również 
feedback od studentów oraz wręczane nagrody. Dodatkowo firma 
zadbała o stworzenie profesjonalnego wizerunku ambasado-
rów, organizując dla nich wcześniej specjalną sesję fotograficzną 
i umieszczając ich profile w zakładce „Kariera” na stronie www. 

TAKE AWAY
O co warto zadbać, kończąc edycję programu?
• Najlepszym ambasadorom zaoferuj letnie praktyki i staże. Będzie to 

naturalne przedłużenie współpracy i zbuduje pozytywne skojarze-
nia z pracodawcą. Nawet jeżeli ostatecznie dana osoba nie będzie 
zatrudniona na stałe.

• Jeżeli planujesz kontynuowanie programu, możesz zaprosić wybra-
nych studentów do przedłużenia działań na kolejny rok. To dobre 
rozwiązanie, by zmniejszyć koszty pozyskania nowych studentów. 

• Podsumowując program, porównaj korzyści z poniesionymi 
kosztami. 

BONUS
Programy ambasadorskie tworzą również przestrzeń do wielu 
dodatkowych działań. Jedną z ciekawszych możliwości współpracy 
może być crowdsourcing informacji. Z pomocą ambasadorów mo-
żesz znacznie łatwiej zorganizować spotkania na uczelniach oraz na 
przykład zbadać opinie studentów na temat twojej oferty. Tworzysz 
nowy konkurs? Zaangażuj ambasadorów jako grupę fokusową do 
testów. Jednym słowem: pamiętaj o tym, że ambasadorzy przebywają 
wewnątrz świata akademickiego, mogą więc zapewnić Ci unikatowy 
insight. Największą korzyścią z tego typu działań może być umiejętne 
korzystanie z ich wiedzy.
Program ambasadorski może przynieść wiele korzyści, nawet jeśli 
jest realizowany w małej skali. Warto więc zastanowić się nad jego 
uruchomieniem. Jeżeli natomiast taki program jest już realizowany, 
warto się zastanowić, czy korzystamy ze wszystkich możliwości, jakie 
tworzy dla naszej firmy – angażując przy tym studentów, tworząc dla 
nich realne wyzwania i możliwości rozwoju. 

Tomasz  Duda

Account Manager w agencji kreatywnego employer brandingu 
Job’n’Joy. Przez wiele lat związany z międzynarodowymi programami 
studencko-biznesowymi, gdzie działał w obszarach employer brandingu, 
kreowania innowacji, przywództwa, zarządzania projektami społeczno-
-biznesowymi oraz CSR. 
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 Candidate experience

Zyta Machnicka 

CEO, główny strateg EB i trener w Lightness oraz autorka bloga 
CandidateExperience.pl. Wierzy, że każdą firmę stać na bycie lepszym 
pracodawcą.

Już nie tylko efektywne pozyskiwanie pracowników i zarządzanie ich ścieżką 
kariery, ale także dbanie o ich doświadczenia i przeżycia. To jedna z ważnych ról 
rekruterów i HR-owców. Candidate experience od dobrej dekady rozwija się na polskim 
rynku. Organizacje mają coraz wyższą świadomość, że w procesie rekrutacji one także 
muszą dobrze wypaść, a zatem zadbać o pozytywną atmosferę, wykazać się empatią 
i uważnością na to, co kandydat myśli i odczuwa. I to nie tylko w trakcie rozmowy o pracę, 
ale w czasie całej „podróży rekrutacyjnej” tj. we wszystkich możliwych punktach styku 
potencjalnego pracownika z marką pracodawcy. O tym, jaki wpływ candidate experience 
wywarł i wywiera na polskie organizacje oraz rynek pracy, a także o tym co jeszcze przed 
nami, rozmawiamy z Zytą Machnicką – założycielką i CEO w Lightness. 

wczoraj i dziś
REDAKCJA: Dbanie o pozytywne doświadczenia kandydatów 
zakorzeniło się już w świadomości HR-owców. A jakie były 
początki candidate experience w Polsce?
ZYTA MACHNICKA: O candidate experience w Polsce zaczęło się 
mówić tak naprawdę – czyli na forum, konkretnie, i posługując się 
wynikami badań – w połowie 2013 roku. Na pewno jednym z najbar-
dziej znaczących wydarzeń było zainicjowanie wtedy przez markę 
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eRecruiter Koalicji na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji, która miała zrzeszać 
– i to zresztą później zrobiła – pracodawców dbających w swoich pro-
cesach o wrażenia kandydatów oraz edukować rynek w tym obszarze. 
Pamiętam zresztą, jak dziś, że Marcin Sieńczyk, ówczesny szef eRe-
cruitera, podczas czerwcowej konferencji HRcamp w Warszawie, na 
której oficjalnie ogłosił start Koalicji, podszedł do mnie i pogratulował 
odpalenia bloga na domenie candidateexperience.pl. Wystartowałam 
z nim miesiąc wcześniej. Do wtedy nie wiedziałam, że nie byłam 
jedyną osobą, która planowała ją kupić.

REDAKCJA: Wstrzeliła się Pani w dobry moment…
ZYTA MACHNICKA: Tak. Zauważyłam, że temat ten jest jednym 
z najbardziej „trendujących” w zachodnich mediach branżowych 
i zaczęłam mu się mocniej przyglądać. Po rynku „biegały” wtedy 
informacje na temat trudności z rekrutacją kandydatów, ale nie byłam 
w stanie znaleźć sensownych publikacji z rozwiązaniami po polsku. 
No, może oprócz wpisów Uli Płosarek, która też się temu zagadnie-
niu coraz mocniej przyglądała. A że miałam duże doświadczenie 
rekrutacyjne i fascynowały mnie też inne obszary – stricte związane 
z marketingiem i customer experience – to candidate experience 
niejako przyszło do mnie samo. Było zresztą tuż obok employer 
brandingu, z którego w tym samym czasie przygotowywałam studia 
podyplomowe na AGH w Krakowie.

REDAKCJA: Co w takim razie wymusiło zmianę podejścia 
organizacji do procesów rekrutacyjnych – lokalne warunki 
rynkowe czy jednak moda z Zachodu?
ZYTA MACHNICKA: Gdy na rynku zaczyna się mówić o pojęciu, 
o którym się wcześniej nie mówiło, zwykle wynika to z wiedzy 
zdobytej gdzie indziej. Ale oswajanie z nowym tematem musi być 
bezpośrednio związane z sytuacją, która na tym rynku jest. Na jakość 
aplikacji i trudności z rekrutacją pracodawcy narzekają nie od dziś. 
Podobnie jak na jakość komunikacji z pracodawcami i brak feedbacku 
uskarżają się kandydaci. To zresztą dobrze pokazały wyniki I. badania 
Candidate Experience, które jesienią 2013 r. również pokazała spółka 
z Grupy Pracuj. I nagle się okazało, że także w Polsce dysponujemy 
wiedzą na temat oczekiwań i błędów, które stoją po obu stronach 
uczestników procesu rekrutacyjnego. I że jeśli nie wprowadzimy 
zmian w naszych organizacjach, to lada moment zaczniemy mieć 
jeszcze większe problemy z przyciąganiem ludzi do siebie. Co też się 
potem na rynku zaczęło dziać.

REDAKCJA: Czy pamięta Pani, co w tym badaniu najbardziej 
zelektryzowało branżę HR?
ZYTA MACHNICKA: Tak. Komentowałam wszystkie edycje tego 
badania, z pierwszym włącznie. Główny wniosek dotyczył wielkiego 
rozstrzału pomiędzy deklaracjami rekruterów a rzeczywistymi do-
świadczeniami kandydatów. Okazało się bowiem, że choć 73 proc. pra-
cowników działów HR dumnie stwierdza, że dba o relacje z osobami 
poszukującymi pracy, to 68 proc. kandydatów uważa, że 
jest zupełnie odwrotnie. Pamiętam też, że mnie akurat 
zdziwiło, że 36 proc. badanych nie widziało na oczy wła-
snych ogłoszeń rekrutacyjnych. Ponad połowa 
nie wiedziała nawet, jakie informacje figurują 
na ich stronach karierowych, a 67 proc. nie 
sprawdzało jakości materiałów, które trafiają 
w ręce kandydatów! Problemy z rekrutacją 
były widoczne jak na dłoni. I równie 
widoczna była potrzeba wprowadzenia 
solidnych zmian w naszych firmach.

REDAKCJA Czy w ostatniej deka-
dzie w CEx było jeszcze coś, co 
uważa Pani za warte odnotowania?
ZYTA MACHNICKA: Tak, i m.in. o tym 
piszę w swojej książce „Lepszy pracodaw-

ca”, która jeszcze w tym roku pojawi się w księgarniach. Za jedno 
z najważniejszych wydarzeń uważam zdobycie w 2016 r. przez firmę 
Infolet nagrody w konkursie HR Dream Team. To właśnie jej zespół 
otrzymał ją za promowanie w ogłoszeniach o pracę widełek wyna-
grodzeń. I choć działo się to już w innych firmach wcześniej, Infolet 
nie tylko sam publikował widełki, ale poszedł o krok dalej i edukował 
w tym zakresie swoich klientów. Zanotował z tego spektakularne 
efekty – zarówno dotyczące lepszego spływu wartościowych 
aplikacji, jak i dużą oszczędność na publikowanych przez siebie ogło-
szeniach. Byłam wtedy w jury tego konkursu i pamiętam, jak wielkie 
wrażenie zrobiła ta informacja nie tylko na jurorach, ale również na 
uczestnikach Gali, którzy o tym projekcie się dowiedzieli.

REDAKCJA: Co jeszcze wpłynęło na rozwój candidate expe-
rience w Polsce?
ZYTA MACHNICKA: Przede wszystkim wyniki badań w kolej-
nych latach, które pokazały, że min. 1 na 2 kandydatów deklaruje, 
iż negatywne wrażenia z procesu rekrutacji zniechęcają do zakupu 
produktów i usług firm, które za ten proces odpowiadają. Nagle 
branża HR zdobyła argument do negocjacji z zarządem – to, jakim 
pracodawcą jesteś, wpływa nie tylko na Twój employer branding, ale 
również na Twój biznes. Co zresztą dziś jest coraz mocniej widoczne 
w kampaniach na rynku, które wykorzystują synergię marki praco-
dawcy z marką produktów i usług.

REDAKCJA: Co Pani zdaniem jest obecnie najciekawszym tren-
dem w obszarze zarządzania doświadczeniami kandydatów?
ZYTA MACHNICKA: Dwie rzeczy. Po pierwsze: automatyzacja pro-
cesów i wyskakujące niemal na każdej konferencji rekrutacyjne boty, 
które zawsze doprowadzają do rozmów typu „Czy roboty odbiorą 
pracę rekruterom?”. Szczerze powiem, że bardzo mnie te dyskusje 
rozczulają. Przede wszystkim dlatego, że najbardziej się boimy tego, 
czego nie znamy. A gdy się wgłębić mocniej w temat wykorzystania 
sztucznej inteligencji w HR, to nagle okazuje się, że nie ma co się 
bać automatyzacji procesów, które są nudne, powtarzalne i przede 
wszystkim frustrujące dla pracowników. Jeśli firma może skorzystać 
z rozwiązań, które odciążą z takich zadań jej zespół i pomogą mu się 
skupić na tym, co naprawdę jest ważne, czyli choćby na budowaniu 
relacji z kandydatami i pracownikami, dopracowaniu candidate & 
employee experience, zwiększanie wydajności i skuteczności proce-
sów oraz na budowaniu autentycznego zaangażowania – to czemu 
z tego nie skorzystać? Oczywiście automatyzacja jest i wyzwaniem, 
i procesem, a same konwersacje z chatbotami są nadal dalekie od 
konwersacji z prawdziwym człowiekiem. Myślę jednak, że technologia 
powinna nas inspirować do zmiany, a nie do ucieczki.

REDAKCJA: A drugi trend?
ZYTA MACHNICKA: Employee advocacy, personal branding albo 
po prostu siła człowieka w biznesie. Coraz więcej mówimy na rynku 
o tym, jak ważne jest to, w jaki sposób Ty jako rekruter, HR-owiec, 

manager czy szef komunikujesz się online i offline, jak 
dbasz o swoją markę, na ile jest ona spójna 

z marką firmy do której przynależysz i na ile 
swoimi działaniami wspierasz pracodawcę, 

który Cię zatrudnia. Ten obszar cieszy 
mnie szczególnie, bo uważam, że nie-

zależnie od tego, ile na rynku będziemy 
mówić o , daj losie, autentycznym 
employer brandingu, candidate expe-

rience i employee experience, to abso-
lutnie zawsze w tej układance jest i będzie 

najważniejszy człowiek. I że to on może być największym wsparciem 
albo największą barierą w przyciąganiu i zatrzymywaniu 
właściwych ludzi na pokładzie. 

REDAKCJA: Dziękuję za rozmowę. 
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Każda aplikacja, która pojawia się w odpowiedzi na Twoje ogłoszenie o pracę, 
jest na wagę złota. Bez różnicy, czy będzie pasować do profilu stanowiska, 
czy jest zupełnie nietrafiona – za każdą stoi osoba, która zainteresowała się 
pracą w Twojej firmie. Kandydat, który czeka na Twój ruch. Co zrobić, by wykonać go 
prawidłowo i pozytywnie zapaść w pamięć aplikującego, niezależnie od wyniku rekrutacji? 
Poznaj techniki tej rozgrywki i przekonaj się, jak działać, by obie strony były wygrane.

Jak nie stracić 
pozyskanego 
kandydata?

Krystian Adamczyk

Ekspert eRecruiter, od ponad 5 lat związany z branżą HR. Swoimi 
działaniami stara się przekonywać odbiorców o tym, jak istotnym 
elementem rekrutacji jest Candidate Experience. Na co dzień odpowiada 
za zapewnianie użytkownikom eRecruiter najlepszych materiałów 
i treści związanych z promocją i rozwojem systemu.
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Poprawianie jakości doświadczenia kandydata z rekrutacji to temat-
-rzeka. Chciałoby się rzec, że już wszystko na ten temat zostało powie-
dziane. Może i tak jest, ale oprócz teorii liczy się jeszcze praktyka, a z tą 
bywa w naszym rekruterskim świecie różnie. eRecruiter, we współpra-
cy z Great Digital, już po raz piąty spytał kandydatów oraz pracodaw-
ców o doświadczenia związane z procesami rekrutacyjnymi. Wyniki 
badania pozwalają odpowiedzieć na poniższe pytania:
• Czego oczekują kandydaci w procesie rekrutacji?
• Na co zwrócić uwagę, komunikując się z kandydatami?
• W jaki sposób komunikować się z aplikującymi?
• Czy warto pytać kandydatów o wrażenia z rekrutacji?

CZEGO OCZEKUJĄ KANDYDACI?
Czy kiedykolwiek głębiej zastanawialiście się w zespole nad tym, 
czego oczekują aplikujący? To pytanie jest pozornie proste, odpo-
wiedź nasuwa się sama – chcą być zatrudnieni w Waszej firmie. I to 
oczywiście poprawne stwierdzenie, ukrywa się jednak pod nim cała 
masa pomniejszych oczekiwań, które nie zawsze są spełniane przez 
pracodawców. W badaniu Candidate Experience zapytano kandyda-
tów, czego oczekują oraz z którymi działaniami spotkali się w trakcie 
rekrutacji. Wyniki prezentuje poniższy wykres:

3  Co i w jaki sposób komunikuje biznes zaangażowany w proces 
rekrutacji? Czy przekazaliście wskazówki managerom na temat 
tego, jak opowiadać o danym stanowisku?

4  Czy Wasze procesy rekrutacyjne są maksymalnie krótkie? 
Może istnieją niepotrzebne „przestoje”, które można usunąć, 
by szybciej wracać z informacjami do kandydatów?

5  Jak często jesteście w kontakcie z kandydatem? Czy ma szansę 
odczuć, że nie wie, co dzieje się z jego aplikacją?

Być może nie możecie sobie pozwolić na spełnienie wszystkich ocze-
kiwań kandydatów, ale każda zmiana na korzyść aplikującego wyjdzie 
Wam na plus. Doświadczenia z rekrutacji przenoszą się na odbieranie 
całej firmy. Według badania Candidate Experience 6 na 10 kandyda-
tów, którzy mieli negatywne wrażenia podczas rekrutacji, zmienia 
swoje nastawienie do produktów i usług danego pracodawcy. Można 
więc stracić nie tylko kandydata, ale i klienta.

LUDZIE LISTY PISZĄ
Skaldowie śpiewali o listonoszu, który pędzi, by rozwieźć listy, na które 
czekają mieszkańcy wsi i miast. Rekruter jest właśnie takim listono-
szem (i przy okazji nadawcą), a na jego wiadomości czekają stęsknieni 
kandydaci. „List w życiu człowiek pisze co najmniej raz” – a maili 
wysyłamy dziesiątki, czy setki w ciągu dnia. Dlaczego więc tak mało 
z nich trafia do aplikujących? 
7 na 10 kandydatów czeka na wiadomość o powodzie odrzucenia jego 
aplikacji, a tylko 2 je otrzymuje. To dane, które powinny skłonić do myśle-
nia. Jeżeli kandydaci nie otrzymają wiadomości o powodzie odrzucenia, 
to nie dostaną odpowiedzi na podstawowe pytanie – „dlaczego nie ja?” 
Jednym z zadań rekrutera, oprócz zatrudniania pracowników i poszuki-
wania kandydatów, powinna być edukacja rynku kandydata. A właśnie 
dzięki odpowiedzi zwrotnej do aplikującego, można tego dokonać.
By ułatwić sobie pracę przy kontakcie z wieloma kandydatami, można 
skorzystać z pomocy systemów rekrutacyjnych, takich jak eRecruiter. 
Dzięki rozwiązaniom, które oferują, możliwa jest wysyłka spersonali-
zowanej wiadomości do dowolnej liczby kandydatów jednocześnie. 
Szablony wiadomości, jakie oferuje system, pozwalają na dopasowa-
nie treści do standardów pracodawcy, a jednocześnie na utrzymanie 
wysokiego poziomu komunikacji z kandydatem. 
W eRecruiter korzystamy z takich szablonów wiadomości, jak: podzię-
kowanie za zaaplikowanie, informacja o odrzuceniu po analizie CV, 
zaproszenie na spotkanie, podziękowanie za udział w rekrutacji po 
spotkaniu czy e-mail podsumowujący po zatrudnieniu – mówi Joanna 
Urbańska, HR Business Partner w firmie Fabryka Formy. – Wszystko 
mamy w jednym miejscu i co ważne w rozproszonej strukturze – niezależ-
nie kto wysyłał wcześniej e-mail, jest on widoczny również dla pozostałych 
użytkowników, co wyklucza przypadki powielenia wysłania danej 
wiadomości, czy wykluczających się informacji.

88%

72%

70%

Jakich dobrych praktyk oczekują kandydaci, 
a jak wygląda to w rzeczywistości?

Szczere i rzetelne przedstawienie warunków pracy

Informowanie o powodach niezakwalifikowania się

Informacja o wynagrodzeniu w ogłoszeniu

Informowanie o zakończeniu procesu rekrutacji

Prosty proces rekrutacji

Krótki (max. do 1 miesiąca) proces rekrutacji

Możliwość poznania przełożonego 

Ciągły kontakt z kandydatem

Możliwość bezpośredniej komunikacji z rekruterem

Pokazanie biura i przedstawienie współpracowników

– oczekiwania kandydatów – doświadczenia kandydatów

38%

17%

27%

26%

42%

36%

20%

26%

12%

51%

63%

60%

54%

53%

50%

30%

15%

POBAW SIĘ W MECHANIKA
Powyższe dane powinny dać rekruterom do myślenia. Zwróć uwagę 
na to, jakie są oczekiwania kandydatów wobec procesu rekrutacyjne-
go i na ile spełnia je Twoja organizacja. Warto poświęcić trochę (lub 
więcej niż trochę) czasu na rozłożenie Waszych procesów na części 
pierwsze i sprawdzenie, które elementy nie są zgodne z oczekiwania-
mi. Spróbuj „naprawić” Wasze rekrutacje, by kandydaci wynosili z nich 
maksymalnie dużo dobrych wartości. Oto przykładowe pytania, które 
możecie sobie zadać:

1  Zacznij od Waszych ogłoszeń – czy na pewno napisane są w spo-
sób zrozumiały? Czy opis stanowiska i wymagań są prawidłowe? 
A może zdecydujecie się podać wynagrodzenie (na którego 
pojawienie się liczy 7 na 10 aplikujących)?

2  Czy podczas spotkań Twój zespół rekrutacyjny prawidłowo 
przedstawia stanowisko? Spróbujcie sami sobie pokazać, jak opi-
sujecie ofertę kandydatowi. Może okaże się, że każdy 
mówi o niej w inny sposób?

Przykładowy 
cykl komunikacji 

z kandydatami

Zaproszenie 
do nowego projektu

Podziękowanie 
za przesłanie aplikacji

Zaproszenie 
do kolejnego etapu

Podziękowanie 
za udział w procesie

Informacja o zatrudnieniu

Podziękowanie 
za udział w procesie

Badanie opinii kandydatów

Zaproszenie
do kolejnego

etapu

Podziękowanie
za udział

w procesie

Pozyskiwanie 
aplikacji 

kandydatów

Nowy projekt 
rekrutacyjny Analiza CV

Spotkanie 
rekrutacyjne I

Spotkanie 
rekrutacyjne II 

/ decyzja 
o zatrudnieniu
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Zastanów się, jakie szablony wiadomości, z których korzystasz, chcesz 
zautomatyzować. Na taką możliwość pozwala właśnie system rekruta-
cyjny. Możesz również stworzyć całą listę własnych, dodatkowych sza-
blonów, by każda osoba z zespołu HR mogła z nich korzystać, w celu 
jeszcze szybszej i prostszej komunikacji z kandydatami. Na poprzed-
niej stronie znajduje się przykładowy cykl komunikacji z kandydatami, 
który można odtworzyć w systemie eRecruiter. Może być inspiracją 
dla Waszych  procesów rekrutacyjnych.

NAPISZ, PROSZĘ, CHOCIAŻ KRÓTKI… E-MAIL
Ustaliliśmy już, że kandydaci czekają na Twoją wiadomość. A w jakiej 
formie powinna ona przyjść? W badaniu Candidate Experience 
spytano kandydatów o preferowaną formę kontaktu. Najwyższe 
odpowiedzi nie powinny nikogo zdziwić:

1   Urząd Komunikacji Elektronicznej, „Badanie opinii publicznej w zakresie 
funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych oraz preferencji konsumentów”, 
listopad-grudzień 2018 r., N=1600

7 na 10 kandydatów czeka na wiadomość 
o powodzie odrzucenia jego aplikacji

W jaki sposób kandydaci chcą kontaktować się z pracodawcą?

Bezpośredni e-mail

Bezpośredni telefon

SMS z rekruterem

Wiadomość na LinkedIn

Skype/videorozmowa

Wiadomość na Facebook’u

Live chat z rekruterem

Firmowy chatbot

8%

16%

22%

74%

78%

7%

5%

3%

 
78% kandydatów chciałoby komunikować się z rekruterem przez 
wiadomości e-mail. Co to oznacza?
Po pierwsze: jeżeli nie masz jeszcze chatbota rekrutacyjnego, nie ko-
rzystasz z livechatów, czy programów do videokonferencji – nie przej-
muj się! Pomimo tego, że nowoczesne technologie dobrze czują się 
w branży rekrutacyjnej, to wcale ich brak nie przeszkadza kandydatom. 
Lepiej skupić się na udoskonaleniu podstawowych form kontaktu.
Po drugie: aktywne wysyłanie wiadomości e-mail do kandydatów to 
podstawa. Wspominałem już, że kandydaci oczekują informacji o po-
wodzie odrzucenia, ale to nie wszystko. 7 na 10 oczekuje wiadomości 
zwrotnej o zakończeniu procesu rekrutacyjnego. Do tego dochodzi 
podziękowanie za aplikacje, zaproszenia na spotkanie czy do kolej-
nych rekrutacji. Liczba może przytłaczać i zdemotywować rekruterów 
od działania. 
Dobrym rozwiązaniem jest użycie systemu rekrutacyjnego, w którym 
cała komunikacja z kandydatem będzie widoczna „jak na dłoni”. eRe-
cruiter oferuje ciekawe rozwiązanie, które może pomóc z organizacją 
wiadomości od kandydatów – bezpośrednią komunikację pomiędzy 
rekruterem, a kandydatem zamkniętą w narzędziu. Odpowiedzi apli-
kujących na wiadomości wysłane z systemu, wracają do niego. Joanna 
Urbańska komunikuje się z aplikującymi właśnie poprzez to rozwiązanie:
Korzystamy z opcji komunikacji z kandydatami na każdym etapie 
rekrutacji za pośrednictwem systemu eRecruiter. To zdecydowanie ułatwia 
zarządzanie wysyłanymi wiadomościami. Nie jest konieczne korzystanie 
z własnej skrzynki e-mail, oraz nie ma potrzeby kopiowania adresów 
mailowych, treści i każdorazowego sprawdzania wiadomości. 

Dodatkowym plusem takiego rozwiązania jest sytuacja, gdy jedna 
osoba z działu musi „przejąć” rekrutację (bo na przykład inna osoba 
idzie na urlop). Dzięki korzystaniu z systemu, nie ma potrzeby 
nadawania dostępu do skrzynki pocztowej zastępowanego, cała ko-
respondencja z kandydatem jest widoczna od razu na jednej stronie 
aplikacji. Pomyśl, o ile prostsze byłoby wyszukiwanie i przekazywanie 
informacji o kandydatach, gdyby wszystkie dane zgromadzone były-
by w jednym miejscu!

REKRUTER W KIESZENI KANDYDATA
Nie, nie chodzi o żadne przekupstwa, a o drugie miejsce prefero-
wanych form kontaktu. Telefon zaznaczyło aż 74% aplikujących. 
Warto przemyśleć, jak można wykorzystać to do lepszej komunikacji 
z kandydatem. Według badania UKE, przeprowadzonego w listo-
padzie 2018 r., 93,1% Polaków korzysta z telefonów komórkowych. 
To więcej niż osób korzystających z Internetu (72,7%)1. Dodatkowo 
„komórkę” nosimy cały czas przy sobie. Otwiera to dodatkową furtkę, 
dzięki której można być jeszcze bliżej naszych kandydatów. W jaki 
sposób? Na przykład wysyłając SMS-y z przypomnieniami o spotkaniu 
rekrutacyjnym.
Dlaczego akurat SMS-y dotyczące spotkań? Bo niestety zdarza się, że 
kandydaci nie przychodzą na nie, ani nie informują o swojej nieobec-
ności. Przez to tracisz swój cenny czas, który można było wykorzystać 
na kontakt z innymi kandydatami, czy kolejne spotkanie. Nie będę 
wchodził w szczegóły, bo chyba każdemu rekruterowi przydarzyła 
się taka sytuacja. Wysyłka tradycyjnych SMS-ów do kandydata zajmie 
jednak znacznie więcej czasu niż wysyłka maila. I tu z pomocą przy-
chodzą nowoczesne technologie.
Poprzez system rekrutacyjny, jak eRecruiter, SMS-y wyślesz „przy 
okazji” umawiania spotkania z kandydatem. Wystarczy jeden klik 
i kandydat natychmiast otrzyma SMS z wiadomością o spotkaniu, 
w której będzie także bezpośredni numer telefonu do rekrutera. 
Jednak ważniejsze jest to, co dzieje się później. Na 24 godziny przed 
spotkaniem, kandydat otrzyma drugi SMS z przypomnieniem 
i możliwością odwołania spotkania. Wystarczy, że odpisze „nie” – to 
wszystko! Działa to tak samo, jak potwierdzanie spotkań w prywat-
nych placówkach medycznych. Jeden SMS i gotowe. Rekruter od razu 
otrzymuje informację zwrotną, a kandydat nie musi się martwić tym, 
jak odwołać spotkanie.
System rekrutacyjny ułatwi Ci też wyszukiwanie informacji o kandy-
dacie. Takie dane, jak numer telefonu są widoczne „na pierwszy rzut 
oka”, przez co nie trzeba zagłębiać się w załączniki, by móc wykonać 
połączenie do aplikującego. Dodatkowo, gdy kandydat do Ciebie 
dzwoni, możesz łatwo wyszukać tę osobę, wpisując numer telefonu 
do systemu. Od razu sprawdzisz, na jakim etapie w rekrutacji się znaj-
duje, czy jakie nowe informacje na jego temat zostały dodane, dzięki 
czemu nie zaskoczy Cię żadne pytanie, gdy będziesz oddzwaniać.

„BLUE” IS THE NEW „WHITE”
Rekrutujesz pracowników fizycznych, tzw. „blue collarsów”? Pamiętaj, 
że oni też oczekują informacji zwrotnej. Pod kątem komunikacji 
powinni być zaopiekowani w takim samym stopniu, jak dzieje się to 
przy „white collarsach”. 

6 na 10 kandydatów na stanowiska 
fizyczne chce dostawać informacje 
o powodach odrzucenia z rekrutacji 
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Potwierdzają to wyniki badania Candidate Experience przepro-
wadzonego również na grupie pracowników fizycznych. Chcą oni 
wiedzieć jak najwięcej o stanowisku już na etapie aplikowania. 
Czekają na Twoją wiadomość e-mail lub telefon, tak samo jak 
pracownicy „umysłowi”. Aż 6 na 10 kandydatów chce otrzymywać 
e-maile o powodach odrzucenia z rekrutacji (nawet, gdy zostali 
odrzuceni po analizie CV). Wszystkie opisywane w artykule działania 
skierowane do kandydatów, świetnie przyjmą się również w grupie 
pracowników fizycznych. Weź to pod uwagę przy układaniu proce-
sów rekrutacyjnych dla tej grupy. 

KTO PYTA, NIE BŁĄDZI
Wiesz już, na co zwrócić uwagę przy komunikacji z kandydatem 
i w jakiej formie się z nimi kontaktować. Aby jeszcze lepiej zrozumieć 
ich doświadczenia i oczekiwania, zastanów się nad wprowadzeniem 
ankiet pozwalających kandydatom ocenić proces rekrutacyjny, w któ-
rym wzięli udział.

Badania satysfakcji kandydatów są na naszym rynku rekrutacji tema-
tem niszowym. Mało firm decyduje się na ten krok, mimo że daje on 
mnóstwo korzyści pracodawcom. W końcu kto udzieli lepszej infor-
macji o tym, jak działa proces rekrutacji, jeśli nie kandydat, który wziął 
w nim udział? Bez tej niezwykle cennej wiedzy, nie da się polepszyć 
zadowolenia kandydata z udziału w procesie. 
Ankieta dla kandydatów może pomóc zrozumieć, gdzie popełniany 
jest błąd, albo uwypuklić, co działa bardzo dobrze. Możesz na 
przykład zadać pytanie, na które odpowiadali ankietowani w 5. edycji 
badania Candidate Experience:

Jedynie 2 na 10 pracodawców deklaruje, 
że zbiera badania opinii kandydatów 
po zakończeniu rekrutacji

7 na 10 kandydatów wyraża chęć 
podzielenia się opinią na temat 
przeprowadzonego procesu rekrutacji

Gdybyś mógł/a podpowiedzieć jedną rzecz, którą warto poprawić 
w odniesieniu do procesów rekrutacji, to co by to było?

Szczere i rzetelne przedstawienie warunków pracy

Informacja o wynagrodzeniu w ogłoszeniu

Informacja o powodach niezakwalifikowania się

Informacja o zakończeniu procesu rekrutacji

Ciągły kontakt z kandydatem
6%

9%

17%

21%

27%

Warto zastanowić się nad wprowadzeniem własnych badań opinii 
kandydatów, biorąc pod uwagę, że 7 na 10 kandydatów deklaruje 
chęć do podzielenia się swoją opinią. Przedtem jednak należy ustalić, 
jaki ma być cel badania Candidate Experience dla organizacji. 

CZY PRAWDA BOLI?
Magdalena Łobodzińska, Team Leader Zespołu Rekrutacji 
w Promedica24, wskazuje na 3 podstawowe cele, jakie przyświecały 
w jej firmie przed rozpoczęciem prac nad badaniem Candidate 
Experience: Po pierwsze, zależało nam, żeby proces rekrutacyjny był 
przyjazny dla kandydatów. Po drugie, chcieliśmy pokazać kandydatom, 
że Promedica24 jest pracodawcą godnym uwagi i zadbać o relacje, 
które mogą zaowocować w przyszłości. Trzecim, bardzo istotnym celem 
było również monitorowanie jakość procesów rekrutacji w całej firmie 
oraz możliwość szybkiego reagowania na sytuacje odbiegające od 
przyjętych zasad.
Dzięki regularnemu, odbywającemu się co 2 tygodnie e-mailingu do 
kandydatów wysyłanego z systemu eRecruiter, Promedica24 zbiera 
ciągły feedback dotyczący ich procesów rekrutacyjnych. Opinie 
kandydatów dają ogromną wartość, bo są szczere. Takiej prawdy nie 
należy się bać, bo jest niezwykle cenna. Pozwala niwelować problemy 
pojawiające się w czasie prowadzenia rekrutacji. Dzięki wprowadze-
niu badania Candidate Experience mamy pewność, że nasz proces jest 
przyjazny dla kandydatów, a jego jakość jest na wysokim poziomie. 
Osoby, z którymi nie nawiązaliśmy współpracy, po czasie wracają do nas 
i biorą udział w innych rekrutacjach. Jest to dla nas największa nagroda za 
zaangażowanie i otwartość na zmiany w procesie rekrutacji. W przypadku 
pojawienia się zastrzeżeń ze strony kandydatów, podejmujemy z nimi 
kontakt celem wyjaśnienia sytuacji, a następnie omawiamy sytuację 
z osobą odpowiadającą za dany etap procesu – wyjaśnia Magdalena 
Łobodzińska. 

Co zrobić, by nie stracić pozyskanego kandydata? Odpowiedź brzmi: 
komunikować się z nim. Wysyłać informacje zwrotne, zbierać feed-
back, nie dopuścić do tego, by miał wrażenie, że nikt nie interesuje się 
jego aplikacją. To zadanie stoi przed wszystkimi rekruterami, którzy na 
szczęście mogą liczyć na pomoc nowoczesnych technologii, takich 
jak systemy rekrutacyjne, które wykonają część pracy za nich. To me-
toda małych kroków, ale przyniesie efekty w przyszłości. Być może 
dzięki temu w kolejnych edycjach 

badania Candidate Experience 
dojdzie do sytuacji, gdzie 
100% kandydatów odpowie, 
że pracodawcy dbają 
o relacje z kandydatami. 
Trzymajmy wszyscy za 
to kciuki i bierzmy się do 
pracy. 
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NEGATYWNE DOŚWIADCZENIA KANDYDATA 
W DŁUŻSZEJ PERSPEKTYWIE 
Spośród wielu kandydatów biorących udział w rekrutacji zazwyczaj 
tylko jeden otrzymuje propozycję zatrudnienia. Pozostali wychodzą 
z procesu rekrutacyjnego z subiektywnymi wrażeniami, a swoje 
refleksje przekazują dalej. Złe doświadczenie kandydata może nie 
tylko skutkować niepowodzeniem procesu, ale – patrząc długofalowo 
– mieć negatywny wpływ na markę pracodawcy, a nawet odbić się na 
sprzedaży produktów czy usług firmy. Dane1 mówią same za siebie:
• Negatywne doświadczenia z procesu rekrutacji mogą powodować 

utratę 1/3 aplikacji.
• 75% respondentów twierdzi, że wrażenia z procesu rekrutacji mają 

wpływ na postrzeganie produktów i usług firmy.
• Co trzeci kandydat nie zaaplikuje nigdy więcej do firmy, w której 

został źle potraktowany w procesie rekrutacji.

1    Dane pochodzą z badania Candidate Experience 2017 przeprowadzonego przez eRecruiter

Aneta Dziadkowiec

HR Manager w Jobs Plus, od 10 lat związana z branżą Human Resources. 
W Jobs Plus zarządza zespołem rekruterów i czuwa nad sprawnym 
przepływem procesów HR w firmie – zarówno wewnętrznych, jak i tych 
prowadzonych dla klientów agencji. Profesjonalne doświadczenie łączy 
z ludzkim podejściem do każdego kandydata i członka zespołu. 

 Na bakier 
z candidate experience: 
jak poprawić doświadczenie 
kandydata w procesie rekrutacji
Jeszcze kilka lat temu świadomość candidate experience na polskim rynku była 
stosunkowo niska, a po wpisaniu hasła w Google otrzymywaliśmy 0 wyników. 
Od tego czasu wiele się zmieniło. Rekruterzy doskonale wiedzą, że w procesie 
biorą udział dwie strony i tak jak oni oceniają kandydatów, tak samo ci oceniają ich. 
Jako agencja rekrutacji wiele nauczyliśmy się na własnych błędach – dzięki temu wiemy, 
na co zwrócić uwagę, aby doświadczenie kandydata w procesie rekrutacji było jak najlepsze. 

Z CANDIDATE EXPERIENCE NA BAKIER: 
POTENCJALNE BŁĘDY REKRUTERA
Aplikując o pracę, kandydaci od początku liczą na pozytywne 
doświadczenia i nie boją się szukać gdzie indziej, jeśli ich nie dostaną. 
Co może ich zrazić?
Candidate experience zaczyna się już na poziomie ogłoszenia 
o pracę – sukces rekrutacji zależy w końcu w od tego, czy kandydat 
zdecyduje się nacisnąć „Aplikuj”. Tymczasem w ofertach brakuje czę-
sto podstawowych elementów, takich jak: wysokość wynagrodzenia, 
jasny i jednoznaczny zakres obowiązków, lokalizacja, bezpośredni 
kontakt do rekrutera czy informacja o kulturze organizacji.
Błędy pojawiają się też na etapie planowania rekrutacji. Obecnie 
kandydaci prowadzą rozmowy z kilkoma firmami jednocześnie, często 
nadal pracując w innej organizacji. Długie i skomplikowane procesy 
wiążą się z ryzykiem, że na pewnym etapie zrezygnują z dalszego 
udziału. 
Na dalszym etapie rekrutacji największy wpływ na candidate expe-
rience ma komunikacja na linii kandydat-rekruter. Zdarza się, 
że specjaliści HR zapominają o:
• potwierdzeniu otrzymania aplikacji
• personalizowaniu wiadomości kierowanych do kandydata
• odpowiedzi na złożoną aplikację (informacji o zakwalifikowaniu 

do następnego etapu lub odrzuceniu kandydatury)
• informacji zwrotnej po każdym etapie rekrutacji
• informacji o zakończeniu procesu rekrutacyjnego (przesłanej 

do wszystkich aplikantów)
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 JAK POPRAWIĆ CANDIDATE EXPERIENCE? 
DOBRE PRAKTYKI
Kandydaci zakładają, że firma traktuje swoich pracowników podobnie 
jak ich podczas procesu rekrutacji. Candidate experience ma zatem 
kluczowy wpływ na to, czy zdecydują się u nas pracować. Możemy 
wskazać wiele praktyk, które mogą w krótkim czasie pomóc poprawić 
doświadczenia kandydatów. Oto przykładowe, które już teraz dobrze 
sprawdzają się w naszej agencji oraz te, nad których wdrożeniem 
pracujemy:

WEJŚĆ W BUTY KANDYDATA
Przed wdrożeniem nowego procesu rekrutacji warto poprosić kilka 
osób z działu HR o przejście go od początku do końca i następnie 
wspólnie spisać uwagi do poszczególnych kroków. 

FEEDBACK NA KAŻDYM ETAPIE
Informacji zwrotnej udzielamy na każdym etapie procesu rekrutacyj-
nego:
• Spłynięcie CV – podziękowanie za aplikację
• Selekcja CV – informacja o kolejnym etapie lub powód odrzucenia
• W trakcie procesu rekrutacji – informacja zwrotna po każdym 

etapie 
Im więcej czasu poświęca nam kandydat, tym bardziej należy walczyć 
o jego zaangażowanie, m.in. udzielając bardziej szczegółowego 
feedbacku. 
A jaki feedback to dobry feedback?
• Terminowy. Informację zwrotną odsyłamy zawsze na czas, a jeżeli 

proces się przedłuża, poinformujmy o tym kandydata.
• Regularny. Dbamy o relację z kandydatem przez cały czas trwania 

procesu.
• Konstruktywny. Unikamy oceniania i porównywania do innych 

kandydatów, jednocześnie pamiętając, że feedback powinien być 
konstruktywny. Dobra informacja zwrotna ma charakter rozwojowy 
dla kandydata, dlatego warto mówić też o tych obszarach, nad 
którymi powinien popracować.

• Dostosowany do odbiorcy. Język i formę feedbacku dopasowu-
jemy do kandydata oraz poziomu stanowiska, na jakie aplikował.

SUKCESYWNE ZWIĘKSZANIE 
ZAANGAŻOWANIA KANDYDATA 
Tzw. model „candidate climb”2 
stosuje wiele firm, czasami 
nawet nie do końca 
świadomie. Chodzi 
po prostu o zwięk-
szanie wysiłku 
kandydata na każdym 
etapie rekrutacji. Dzięki 
temu pozytywnie wpływa-
my na jego zaangażowanie 
i jednocześnie dbamy o logiczny 
przebieg procesu. Na przykład:
• Etap 1: Aplikacja. Aplikacja 

na stanowisko powinna być 
łatwa i nie zająć kandydatowi 
więcej niż kilka minut (a najle-
piej sekund).

• Etap 2: Rozmowa kwalifika-
cyjna. Pierwsza rozmowa 
kwalifikacyjna może odbyć się 
przez telefon i zająć 
ok. 20 minut.

2    Termin pochodzi z artykułu Hackernoon 
„Beyond the Recruiting Funnel: The 
Candidate Climb”

• Etap 3: Spotkanie rekrutacyjne. Tutaj wymagamy już od kandydata 
pewnego wysiłku: musi dotrzeć do firmy i na czas stawić się na roz-
mowę, która trwa zazwyczaj ok 1 godziny. 

• Etap 4: Zadanie rekrutacyjne. Tylko kandydaci, którym zależy 
na ofercie poświęcą swój wolny czas na wykonanie zadania. 

KONTAKT Z KANDYDATEM RÓWNIEŻ POMIĘDZY 
ETAPAMI REKRUTACJI
Proces rekrutacji potrafi bardzo rozłożyć się w czasie. Aby nie dać kan-
dydatom o sobie zapomnieć, warto od czasu do czasu wysłać do nich 
wiadomość z informacją o kolejnych krokach, podesłać wskazówki czy 
ciekawostki na temat organizacji.

REKRUTACJE NIEFORMALNE
To najbardziej ludzka ze wszystkich rekrutacji: bez konieczności 
rezerwowania salek rekrutacyjnych i trzymania się schematów. 
Rekrutacja nieformalna może zostać przeprowadzona w przestrzeni 
biurowej i opierać się o zwykłą rozmowę przy kawie z rekruterem 
i członkami zespołu. Taka forma pozwala nie tylko zweryfikować 
kompetencje i umiejętności miękkie kandydata, ale też szybko roz-
wiewa jego wątpliwości związane ze środowiskiem pracy. 

ODWRÓCENIE ROLI, CZYLI FEEDBACK OD KANDYDATA
Feedback od kandydatów może pomóc w uporządkowaniu procesu 
oraz szybko poprawić candidate experience. Skutecznym narzę-
dziem do mierzenia zadowolenia kandydata jest np. ankieta NPS. 
Po zakończonej rekrutacji przesyłamy kandydatowi prostą ankietę 
i otrzymujemy konkretne sugestie, co warto poprawić. 

KILKA SŁÓW NA KONIEC
Zdefiniowanie i uporządkowanie procesu rekrutacji na pewno 
pomoże rekruterowi zbudować pozytywne candidate experience. 
Należy przy tym pamiętać, że nie da się stworzyć uniwersalnego 
procesu dobrego dla wszystkich, z którego będziemy korzystać 
latami. Najważniejsze to być cały czas otwartym na feedback kan-
dydatów i sukcesywnie dostosowywać przebieg rekrutacji do ich 
potrzeb. 
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Filip  Kowalczyk 

Talent Acquisition Project Manager w ABB Business Services Sp. z o.o. 
Posiada ponad 7-letnie doświadczenie rekrutacyjne, które zdobył wspie-
rając organizacje z zewnątrz,  jak i będąc częścią wewnętrznych struktur. 
Doradza w doborze odpowiedniej strategii rekrutacyjnej, identyfikuje 
i eliminuje ryzyka utrudniające sprawne prowadzenie globalnych 
projektów budowy nowych zespołów. Obecnie wspiera projekt rekrutacji 
ponad 400 osób, które stworzą globalny dział Kontrolingu i Planowania 
ulokowany w Chinach, Indiach, Polsce i Meksyku.

Jak zrekrutować

Jak przeprowadzić rekrutacje masowe do nowopowstającego centrum usług 
wspólnych? Jak zbudować markę pracodawcy w obszarach takich jak księgowość, 
HR i zakupy, choć rynek i kandydaci kojarzą organizację wyłącznie z branżą 
informatyczną? I wreszcie, czy da się przeprowadzić blisko 200 rozmów 
rekrutacyjnych w zaledwie 5 dni? Na te i inne pytania odkrywające kulisy powstania 
Globalnego Centrum Usług Wspólnych ABB Krakowie, odpowiada Filip Kowalczyk, 
Talent Acquisition Project Manager. 

w 18 
miesięcy

2000 
osób

nia ich w jednej lokalizacji. Chętnie też korzystaliśmy z doświadczeń 
innych organizacji tak, by nie popełniać błędów i by skracać drogę. 
To podejście zaprocentowało i nasze operacje prowadzone lokalnie 
zostały płynnie przeniesione do kilku ośrodków centralnych. 

REDAKCJA: Ile takich ośrodków w tej chwili funkcjonuje 
w Grupie ABB?
FILIP KOWALCZYK: Pięć. Powstały one w Chinach, Indiach, Estonii, 
Meksyku i Polsce. 

REDAKCJA:Jak to się stało, że Kraków został jednym z dwóch 
najważniejszych ośrodków?
FILIP KOWALCZYK: Częściowo wynikało to z naszej korporacyjnej hi-
storii, a częściowo z atrakcyjnego położenia geograficznego. Historycznie 
Kraków pełnił funkcję globalnego dostawcy rozwiązań w obszarze IT już 
wcześniej – te struktury w naszej organizacji były wyodrębnione jako 
pierwsze i tworzyły zaczątki Global Business Services (GBS) w organizacji. 
Jednak kluczowym argumentem przemawiającym na korzyść 
Krakowa była duża dostępność talentów o pożądanych w naszym 
Centrum profilach. Na tej podstawie Grupa ABB zdecydowała, że 

REDAKCJA: ABB postanowiło uruchomić globalne centra 
usług biznesowych nieco ponad 3 lata temu. Wiele świato-
wych organizacji takie centra utworzyło wcześniej. Czerpali 
Państwo z doświadczeń innych shared services czy nie widzieli 
potrzeby centralizacji usług?
FILIP KOWALCZYK: Faktycznie ABB ze scentralizowaniem tzw. 
czynności „back-office” wystartowało nieco później. Nasza decyzja 
wynikała z indywidualnej analizy aktywności w poszczególnych 
krajach oraz potencjalnych korzyści scentralizowania i zharmonizowa-
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Kraków będzie odpowiednią lokalizacją na centralizację usług dla 
podmiotów w kontynentalnych krajach europejskich, tj. za pas krajów 
od Portugalii – po Polskę oraz od Czech, przez wybrane kraje bałkań-
skie, aż po Turcję i Izrael. 

REDAKCJA: Każdy kraj ma swoją specyfikę i uwarunkowania 
lokalne, co sprawia, że proces centralizacji jest bardzo wy-
magający i ryzykowny dla prowadzonych operacji. Jak zatem 
udało się go Państwu przeprowadzić bez perturbacji?
FILIP KOWALCZYK: Początkowo zastosowaliśmy podejście 
„Lift&Shift” czyli tłumacząc na polski „Podnieś i Przesuń”. Podejście to 
znane jest ze świata IT, gdzie oznacza migrację rozwiązań czy aplikacji 
z fizycznych serwerów do tzw. chmury. Metodologia ta w pierwszym 
etapie zakłada odwzorowanie istniejących rozwiązań bez ich adapta-
cji czy przystosowań po to, by nie zakłócać trwających procesów. 
Dla nas było to szczególnie ważne, by procesy centralizacji usług 
nie odbyły się kosztem bieżącej pracy i zadań. Przenosiliśmy zatem 
obszary dokładnie w takim stanie, w jakim funkcjonowały lokalnie. 
Dosłownie 1 do 1. 

REDAKCJA: Jak przebiegał proces przenoszenia struktur do 
lokalnego GBS?
FILIP KOWALCZYK: Wieloetapowo. Przede wszystkim odtworzy-
liśmy wstecznie wszystkie procesy w danym obszarze biznesowym. 
Zastanawialiśmy się, co musi się „zadziać”, by powstał pożądany efekt da-
nego procesu, a następnie obserwowaliśmy, jak całość operacji prowadzi 
zespół lokalny. W niektórych funkcjach powołany został także Transition 
Team, czyli zespół odpowiedzialny za przeniesienie konkretnego obszaru 
do centrum Global Business Services. Członkowie zespołu jeździli do 
danego kraju, analizowali i dokumentowali metodykę pracy kolegów na 
miejscu, a następnie pomagali odwzorować te procesy w Krakowie. 
Pełnię funkcjonowania centrum GBS poprzedziło wiele etapów przy-
gotowawczych – od szerokiego programu szkoleń, przez równoległe 
funkcjonowanie zespołu lokalnego i krakowskiego, aż po samodzielne 
dostarczanie serwisu przez zespół krakowski.

REDAKCJA: Rozmawiamy o rekrutacjach masowych, ale pro-
szę powiedzieć o jakiej skali mówimy? 
FILIP KOWALCZYK: W sumie w trakcie całego procesu trwającego 
około 18 miesięcy zrekrutowaliśmy około 2 tysięcy pracowników. 

REDAKCJA: Jak rekrutuje się 2 tysiące pracowników w tak 
krótkim czasie?
FILIP KOWALCZYK: Intensywnie, lecz etapami. Samą rekrutację po-
przedzało skrupulatne planowanie. Zastanawialiśmy się, które ośrodki 
lokalne będą potrzebowały w pierwszej kolejności pracowników i do 
jakich działów. Staraliśmy się podzielić proces rekrutacji na transze, 
by łatwiej było również logistycznie nim zarządzić. 
W tamtym okresie nie mieliśmy lokalnych zespołów, managerów, 
a nawet docelowej siedziby i co za tym idzie odpowiedniej liczby 
pokoi konferencyjnych, by móc przeprowadzić wszystkie rozmowy 
z kandydatami. Wynajmowaliśmy więc sale w pobliskim hotelu i orga-
nizowaliśmy „eventy rekrutacyjne”. Zapraszaliśmy na nie również mana-
gerów z krajów, które ostatecznie mieliśmy obsługiwać. Byli oni mocno 
zaangażowani w proces pozyskania i zatrudnienia nowych osób. 

REDAKCJA: Ile rozmów rekrutacyjnych przeprowadził Pan 
z zespołem w trakcie takiego „eventu rekrutacyjnego”?
FILIP KOWALCZYK: Pamiętam, że w ciągu rekordowego tygodnia re-
krutacyjnego przeprowadziliśmy dokładnie 196 rozmów z kandydatami. 

REDAKCJA: Jak duży zespół prowadził rekrutacje?
FILIP KOWALCZYK: Początkowo kameralny. Było to dosłownie 
6 osób, co również stanowiło nie lada wyzwanie. Dlatego też wspiera-
ły nas zewnętrzne agencje rekrutacyjne, ale też HR Business Partnerzy 
i rekruterzy z innych części naszej organizacji. 

REDAKCJA: W jakich obszarach szukaliście pracowników? 
FILIP KOWALCZYK: W pierwszej kolejności centralizacja miała 
objąć obszary HR, Finansów, Zakupów i IT. Nasze centrum w Krakowie 
przejęło obsługę pełnego obszaru Human Resources, między innymi 
wsparcie rekrutacji i onboardingu, czy płace i tzw. „twarde kadry”. 
Ponadto, szukaliśmy pracowników do Działu Zakupów, którzy odpo-
wiadają za zamawianie odpowiednich materiałów, części lub usług 
niezbędnych do sprawnego funkcjonowania naszych fabryk oraz biur. 
Zespół Finansów z kolei zajmuje się szeroko pojętą księgowością naszej 
Grupy, zarówno od strony zobowiązań, należności, Księgi Głównej, jak 
i sprawozdawczości finansowej. Obszar IT, który na etapie rozpoczęcia 
prac nad centralizacją już funkcjonował, był rozwijany, natomiast w ob-
szarach takich jak HR, finanse i zakupy nasze prace zaczynaliśmy prak-
tycznie od zera. Jako pracodawca, na krakowskim rynku, ABB dosłownie 
nie istniało w świadomości kandydatów tych specjalizacji.

REDAKCJA: Co zatem stanowiło największe wyzwanie dla ABB 
w procesach rekrutacji masowych?
FILIP KOWALCZYK: Oprócz oczywistych wyzwań związanych z po-
zyskaniem tak dużej liczby kandydatów, w relatywnie krótkim czasie, 
sprawdzianem okazały się kwestie natury logistycznej i formalnej. 
By sprostać oczekiwaniom naszego biznesu musieliśmy stale zasilać 
działy nowymi pracownikami, a sam proces rekrutacji to nie wszystko. 
Trzeba było zgrać choćby okresy wypowiedzenia poszczególnych 
osób tak, by cały dział mógł ruszyć w tym samym momencie. 
Musieliśmy też wypracować system weryfikacji kandydatów, 
by korzystając z różnych źródeł i kanałów nie zapraszać na rozmowę 
kilkukrotnie tej samej osoby. Zanim umówiliśmy wybranego kandy-
data, sprawdzaliśmy czy wcześniej nikt, zarówno z wewnętrznego, 
jak i zewnętrznego zespołu rekruterów, się z nim nie kontaktował.
Poza tym jednym z większych wyzwań było szybkie zbudowanie 
świadomości marki pracodawcy w oczach potencjalnych pracowni-
ków. ABB w Krakowie wcześniej kojarzyło się kandydatom głównie 
z obszarem IT i działalnością badawczo-rozwojową dla przemysłu 
energetycznego i automatyki. Gdy zaczynaliśmy rekrutacje, ABB nie 
miało ugruntowanej pozycji jako pracodawcy w pozostałych, a klu-
czowych dla projektu centralizacji usług, obszarach. A rynek pracy już 
wtedy był mocno konkurencyjny. 

REDAKCJA: Jak zbudowali Państwo swoją pozycję w świado-
mości kandydatów?
FILIP KOWALCZYK: Nasz zespół employer brandingowy rozpoczął 
intensywne kampanie o szerokim zasięgu, których celem było 
przedstawienie marki ABB jako pracodawcy poszukującego kandy-
datów także poza obszarem IT. Pojawialiśmy się wszędzie tam, gdzie 
mogliśmy dotrzeć do potencjalnych pracowników. Nasze kampanie 
były naprawdę mocne. 
Logo ABB widoczne było na billboardach i w środkach transportu 
miejskiego w Krakowie. Byliśmy obecni na większości ważnych wy-
darzeń rynku pracy. Docieraliśmy do kandydatów bezpośrednio oraz 
pośrednio – zarówno kanałami online, jak i tradycyjnymi. 

REDAKCJA: Czy szukali Państwo pracowników tylko 
w Krakowie, czy też w całym kraju?
FILIP KOWALCZYK: Kraków, z racji lokalizacji naszego centrum, 
był oczywiście miejscem pierwszego wyboru, ale szukaliśmy nie tylko 
w Krakowie i nie tylko w Polsce, ale także poza granicami. Wynikało to 
z zapotrzebowania na pracowników władających różnymi językami. 
Zależało nam na osobach, które oprócz języka angielskiego będą mogły 
bez przeszkód porozumieć się z partnerami z Niemiec, Hiszpanii, Grecji 
czy innych krajów obsługiwanych z Polski. W tej chwili w GBS w Krakowie 
można usłyszeć kilkadziesiąt języków. Zatrudniamy osoby reprezentujące 
blisko 50 narodowości, więc gdy nasi pracownicy spotykają się w kuchni 
na kawie, jest spora szansa na to, że po polsku rozmawiać nie będą.

REDAKCJA: Dziękuję za rozmowę. 
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Adam  Komaiszko 

Ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe, pracował 
z największymi liderami naszego rynku. Jest managerem zarządzającym 
Agencją Rekrutacyjną Adore HR. Miał możliwość tworzenia zespołów 
i niejednokrotnie realizował odważną strategię HR. Zdobyta w taki 
sposób wiedza gwarantuje zrozumienie procesów rządzących współcze-
snym biznesem. Human Resources to jego pasja. 

Doradztwo zawodowe.

Doradztwo zawodowe to usługa, po którą coraz częściej sięgają doświadczeni 
managerowie, nawet najwyższego szczebla. I trudno się dziwić, gdy dyrektor oddziału 
dużego banku, z piętnastoletnim doświadczeniem zawodowym, wraca na rynek, nie potrafi 
zaplanować procesu poszukiwania pracy. Nie robił tego od wielu lat. A rynek zmienia się 
szybko, głównie przez digitalizację większości procesów.

Zanim trafisz do headhuntera

Restrukturyzacja firmy, czy też jakikolwiek powód, dzięki któremu 
wracamy na rynek pracy, to wymarzony moment, by dokonać całko-
witego ‚przemeblowania’ swojej kariery, wejście w nowy etap, bądź 
po prostu zaczęcie od nowa. W zupełnie innej branży.
Z biegiem lat zmieniają nam się przecież zainteresowania i priorytety 
życiowe. Świat się zmienia znacznie szybciej niż kiedyś. Możesz 
zostać w wyuczonym i wykonywanym zawodzie. Ale możesz również 
zmienić wszystko, branżę, stanowisko, a przede wszystkim iść za 
marzeniami.

Do doradcy zawodowego często trafiają osoby z takimi właśnie 
planami. To my, doradcy, komunikujemy się z rynkiem na co dzień, 
wiemy więc jak to robić i chętnie podzielimy się wiedzą, dlaczego 
warto przepracować proces zmiany.

GDY JUŻ WIESZ, ŻE CHCESZ. 
PRZYGOTOWANIE DO SZUKANIA
Zmieniając pracę, szczególnie, gdy jest to efekt restrukturyzacji, 
niewielu ma gotową  odpowiedź  na pytanie: co chcę  robić  w ż yciu? 
Dobry pomysł na siebie na pewno zaowocuje znalezieniem pracy, 
dlatego dobrze jest znaleź ć  odpowiedź  w miarę  szybko.

PIERWSZE KROKI W PRZYGOTOWANIU SIĘ  
DO ZMIANY PROFILU
Większość managerów uważ a, ż e aby znaleź ć  pracę , wy-
starczy napisać  CV i rozesłać  je do potencjalnych pracodaw-
ców. Z  doś wiadczeń  doradców zawodowych wynika, ż e krok ten 
powinien być  ostatnim etapem procesu poszukiwania pracy. 
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Na począ tku warto odpowiedzieć  sobie na kilka pytań , które 
pozwolą  okreś lić , jaki rodzaj pracy bę dzie Ci najbardziej odpowiadał 
ze wzglę du na umieję tnoś ci i wiedzę , w jakim zawodzie sprawdzisz 
się  najlepiej dzię ki posiadanym talentom. Jeżeli wykonujesz zawód, 
w którym się odnajdujesz i nie wyobrażasz sobie innej pracy, pozo-
stań w tym zawodzie. 
Pierwsze i najważ niejsze pytanie brzmi: jakie są  Twoje mocne strony, 
które przydadzą  się  w nowej pracy? Poszukiwać należy w nas samych, 
najczęściej w prostych kompetencjach, czy też zainteresowaniach. 
Przykład?
Jeżeli lubisz rysować  lub projektować i jesteś  w tym dobry, gdzie ta 
umieję tnoś ć  moż e Ci się  przydać ? Jeżeli dotychczas pracowałeś jako 
kierownik w sklepie, niemal na pewno nie bę dziesz miał okazji, by 
wykorzystać  ten atut. Jeś li jednak poszukasz pracy zwią zanej z grafiką  
czy np. projektowaniem wystaw sklepowych i ekspozycji produktów 
w placówkach handlowych (tzw. merchandising), moż e się  okazać , 

ż e ta kompetencja bę dzie bardzo przydatna.
Każ dy z nas ma wiele talentów i warto na nich 

budować  swoją  przyszłoś ć  zawodową  

DWA SPOSOBY NA PLANOWANIE 
NOWEGO Ż YCIA ZAWODOWEGO

Pierwszy sposób. Wiesz, co chcesz robić  i masz już  
pomysł na nowego siebie. Patrzysz na swoje umieję tnoś ci 

i doświadczenie, a nastę pnie zastanawiasz się , czy moż esz je 
wykorzystać  i rozwiną ć  na potrzeby konkretnej profesji. Mówią c pre-
cyzyjnie: robisz listę  mocnych stron, a nastę pnie porównujesz ją  do 
wymagań  zwią zanych z wybranym zawodem. Taką  listę  najlepiej jest 
stworzyć przy pomocy doradcy, ale również z bliską osobą, 
np. byłym kolegą z pracy, członkiem rodziny.

Drugi sposób. Przyjrzyj się  
temu, co już  umiesz, ale 

nie planuj jeszcze konkretnego za-
wodu. Twoim celem powinno być  
zebranie doś wiadczeń  i wy-
łonienie z nich tych, które 
najbardziej Ci odpowiadają . 
Rynek pracy jest tak skonstru-
owany, ż e na począ tku drogi dopuszczalna 
jest zmiana zawodu, praktycznie na każdym etapie 
kariery. Pracodawcy najczęściej  zdają  sobie sprawę , ż e każdy czas jest 
dobry, jeśli odważysz się szukać nowego miejsca dla siebie. Pamię taj: 
wię kszoś ć  z nich też  kiedyś  tak zaczynała.
Rozważ  spotkanie z doradcą  zawodowym!
Z pewnoś cią  słyszałeś  o tej usłudze. W niektórych instytucjach takie 
doradztwo można uzyskać za darmo, jednak moż na też  skorzystać  
z doradztwa zawodowego oferowanego przez agencje komercyjne, 
czyli po prostu wpisać  w wyszukiwarkę  internetową  hasło „doradca 
zawodowy”. 

 DORADZTWO ZAWODOWE 
JEST DOBRĄ  INWESTYCJĄ 
Po pierwsze: doradca jest Ci ż yczliwy i obojgu Wam bę dzie zależ ało 
na sukcesie.
Po drugie: doradca oceni Cię  na chłodno, podpowie lub zasugeruje 
najlepsze dla Ciebie rozwią zania.
Po trzecie: doradca ma dostę p do testów, które pomogą  
w okreś leniu Twoich predyspozycji – nawet tych, których jeszcze sam 

w sobie nie odkryłeś .
Po czwarte: pomoż e Ci nakreś lić  plan dalszego działania i kroków, 

jakie należ y podją ć .
Dzię ki informacjom, jakie uzyskasz od doradcy zawodowego 

i jego pomocy, bę dziesz miał narzę dzia i wiedzę , która pozwoli 
na szybsze uzyskanie zamierzonego celu. Aby jednak Twój 

plan odniósł sukces, musisz być  konsekwentny 
i systematyczny w zdobywaniu wiedzy i po-

szukiwaniu pracy. Jeśli dobrze zaplanujesz, 
a później przeprowadzisz proces, sukces 

jest gwarantowany! 

Zanim trafisz do headhuntera

lub przynajmniej wykorzystywać  je w ż yciu codziennym. Dlatego 
wchodzą c na rynek pracy zawsze staraj się  uwypuklać  swój potencjał, 
na który składają  się  m.in. zdobyte umieję tnoś ci oraz te dziedziny, 
w których czujesz się  pewnie. Twój przyszły szef  bę dzie zdawał sobie 
sprawę , ż e bę dziesz musiał się  jeszcze wiele nauczyć, zanim staniesz 
się  samodzielny. Nie martw się  tym. Zmiana profilu zawodowego 
wymaga czasu.
Kolejny aspekt, na który warto zwrócić  uwagę , to: jacy pracodawcy 
bę dą  potrzebowali Twoich umieję tnoś ci? Aby uzyskać  odpowiedź  
na tak zadane pytanie, warto przejrzeć  ogłoszenia na stronach 
internetowych agencji rekrutacyjnych. Zazwyczaj w pierwszych 
trzech punktach, w rubryce „Wymagania i oczekiwania”, pojawiają  
się  informacje, czego od kandydata oczekują  
pracodawcy. Jeś li okaż e się , ż e nie umiesz 
jeszcze tego, czego szukają  u Ciebie przyszli 
szefowie, warto zastanowić  się , w jaki sposób moż na te 
umieję tnoś ci zdobyć .
Najczę stszym wyborem są  kursy i szkolenia. Jednak 
pamię taj, ż e szkolenia bez praktyki są  tylko czę ś cią  
sukcesu. Warto pamię tać , ż e pracodawca chę tniej zapłaci 
za Twoje praktyczne umieję tnoś ci niż  tylko za wiedzę  teoretyczną . 
Musisz wię c uzbroić  się  w cierpliwoś ć  i konsekwent-
nie dą ż yć  do wyznaczonego przez siebie celu.
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Jak w takim razie radzić sobie z brakiem kandydatów? Jak zmniejszyć 
koszty rekrutacji, jednocześnie nie tracąc czasu na oczekiwanie na 
legendarny „spływ z ogłoszenia”? Jak aktywnie pozyskiwać kontakty, 
kiedy brakuje nam czasu, wiedzy i narzędzi? Pomóc może outsourcing.

Janina  Tabernacka

Od ponad 7 lat związana z HR, Partner Biznesowy agencji ForManWay. 
Od dwóch lat zarządza i rozwija model Talent Acquisition Partnerów 
na terenie EMEA. Odpowiedzialna jest również za proces ADP 
(Accelarated Development Program), który działa na terenie Europy. 
W ramach programu pozyskuje młode talenty z branży technicznej. 

Obecna sytuacja na rynku rekrutacyjnym stawia przed nami – rekruterami, 
headhunterami, HR-owcami – nie lada wyzwania. Wiele firm poszukuje utalentowanych 

kandydatów, ale tych ostatnich ciągle brakuje. HR-owcy prześcigają się w rozwiązaniach 
mających na celu poprawienie jakości napływających aplikacji i często zmuszeni są walczyć 

o pasującego do profilu kandydata dostępnego na rynku!

CZYM JEST OUTSOURCING?
Z definicji outsourcing polega na przekazaniu procesów do realizacji 
poza strukturami firmy. Początki skupiały się przede wszystkim na 
branży finansowej i pay roll oraz na IT. Aktualnie „outsoursuje się” 
niemal dowolne procesy, jednak celem nadrzędnym jest zawsze 
ograniczenie kosztów oraz zwiększenie efektywności.

OUTSOURCING W REKRUTACJI?
Outsourcing jest świetną alternatywą dla firm, które szukają stabil-
nego wsparcia w rekrutacji, ale nie mają możliwości zatrudnienia 
na stałe rekruterów we własnej organizacji. Ograniczenia wakatów, 
a także dużo pracy operacyjnej to najczęstsze „bolączki” działów 
HR w większych organizacjach. Skoro zależy nam na wzroście 

czyli siła outsourcingu 
w rekrutacji talentów

Jak pozyskać 
najlepszych,
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Ponadto sourcing jest nakierowany na określoną grupę odbiorców. 
Dlaczego to takie ważne? Dlatego, że skupienie na jednej branży, 
na określonym „typie” kandydatów pozwala skuteczniej docierać 
do odpowiednich osób. Poza tym odbiorca naszych treści staje się 
odbiorcą zaangażowanym, który przyzwyczajony do dialogu z firmą, 
jest bardziej responsywny i chętny do promowania ofert pracy firmy, 
którą ceni.

skuteczności prowadzonych działań rekruta-
cyjnych i ograniczeniu kosztów związanych 

z zatrudnieniem agencji, to alternatywne 
rozwiązanie w postaci outsourcingu 

staje się koniecznością.

CO MOŻNA ZLECIĆ 
NA ZEWNĄTRZ 
I CZY WARTO?
W obszarze rekrutacji przede 

wszystkim zleca się dwie rzeczy: sourcing oraz pełną 
realizację procesów rekrutacyjnych. Poniekąd 

agencje rekrutacyjne powinny odpowiadać na to 
zapotrzebowanie, jednak rynek jest nieubłaga-

ny – agencje często działają na poszczególnych 
projektach dla klientów i zajmują się przede wszystkim 
dostarczeniem kandydatów, ciężko u nich o komplekso-

wą usługę i pełne zaangażowanie w potrzeby klienta. 
A współczesny klient jest wymagający – oczekuje 
nie tylko szybkich efektów, a także indywidual-
nego podejścia. Rekruter musi zatem codzienne 

stawać się amabasadorem marki swojego 
klienta, w przeciwnym razie trudno będzie mu 

odpowiednio zaprezentować firmę oraz zdobyć 
niezbędne zaufanie kandydatów. Z perspek-

tywy rekrutera dodam tylko, że jest to niemal 
nieosiągalne w codziennej pracy.

Outsourcing w rekrutacji daje szansę uniknięcia 
potknięć agencji i realizację procesów 

rekrutacyjnych rozciągniętych w czasie 
w sposób kompleksowy.

SOURCING
Sourcing jest metodologią docierania do 

kandydatów. Chociaż nadal zależy nam na 
zatrudnieniu jak najlepszych kandyda-
tów, to jednak w sourcingu skupiamy się 

przede wszystkim na procesie dotarcia, który 
zapewnia odpowiednie zweryfikowanie rynku, 

zbadanie dostępności kandydatów, a nawet promocję firmy jako 
potencjalnie interesującego pracodawcy.

DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ W SOURCING? 
SOURCING A CANDIDATE EXPERIENCE
Dzięki odpowiedniemu i zaplanowanemu sourcingowi mamy 
pewność, że firma ma zapewniony stały dostęp do kandydatów oraz 
promuje się na rynku. Poprzez aktywne działania osób zajmujących 
się sourcingiem, budujemy przyszłą bazę odbiorców, dbamy 
o relację z kandydatem na długo przed tym, zanim stanie się 
pracownikiem i pomagamy sobie w budowaniu długofalo-
wej strategii rekrutacyjnej. 
Wiele pisze się i mówi ostatnio o doświadczeniu 
kandydata w procesie rekrutacji. Osoby promujące 
dbanie o jakość tych relacji, jak Maja Gojtowska czy 
Kasia Borowicz, słusznie podkreślają, że ocena punktów 
styku marki z kandydatem, pozwala lepiej wpłynąć 
na jego zainteresowanie ofertami pracy w przyszłości. 
Najnowsze dane pokazują jak ważny jest to element 
w całym procesie – ponad 80% kandydatów nie wie, 
co dzieje się po złożeniu aplikacji z ich dokumentami 
i nie ma żadnej informacji o ich statusie w procesie. 
Sourcer, czyli osoba odpowiedzialna za sourcing, 
zapewnia właśnie pozytywną relację z kandy-
datami, umożliwiając szybkie zweryfikowanie 
jego zainteresowania aktualną ofertą pracy, już 
w momencie zaistnienia potrzeby w organizacji.

OUTSOURCING PEŁNYCH PROCESÓW 
REKRUTACYJNYCH
To rozwiązanie dla bardziej zaawansowanych. Kompleksowa 
obsługa rekrutacyjna obejmuje nie tylko sourcing, ale również całą 
administrację niezbędną do nawigowania kandydatami w systemach 
wewnętrznych firmy. Poza wszystkimi korzyściami, podobnymi do 
tych wypływających z sourcingu, dodatkowo otrzymujemy bardziej 
doświadczoną osobę, która prowadzi działania nie tylko na zewnątrz 
firmy, ale także wewnątrz, poprzez codzienną współpracę z manage-
rami. Rekruter (lub w niektórych firmach Talent Acquisition Partner) 
odpowiada za odpowiednią diagnozę potrzeb, prowadzi dyskurs 
z biznesem, uczy i propaguje wewnętrznie informacje na temat rynku 
pracy, a wreszcie dba także o urealnienie oczekiwań managerów 
w stosunku do potencjalnych kandydatów. 

A CO Z KOSZTAMI?
Od strony kosztowej, outsourcing jest usługą stałą, dlatego większość 
firm oferujących podobne usługi oczekuje płatności nie za zatrud-
nienie, ale za całość bieżącej obsługi klienta. Często wynagrodzenie 
płatne jest za dzień pracy rekrutera, tudzież sourcera, ale dzięki takiej 
formie współpracy, firma może wymagać więcej . Jest to opcja 

ciekawa dla obu stron – klient zyskuje pełne wsparcie adekwat-
ne do swoich potrzeb, a rekruter/sourcer może naprawdę 

zaangażować się w firmę klienta, brać udział 
w inicjatywach wewnętrznych oraz roz-
wijać się korzystając z zasobów organizacji.

PODSUMOWANIE 
Outsourcing w HR przede wszystkim ma na 

celu stworzenie modelu wparcia w rekrutacji, 
w procesach HR oraz administracji HR. To model, który 

jest „szyty na miarę”. To trochę tak, jakby mieć rekrutera 
w swojej organizacji, ale bez kosztów osobowych. To elastycz-

na opcja dla firm świadomych, znających rynek pracy, które widzą 
zachodzące zmiany i nie boją się na nie reagować. To opcja dla 
firm, które podchodzą do rekrutacji odpowiedzialnie, rozumieją 
kandydatów i starają się opierać na ludziach, inwestując w naj-
ważniejszy kapitał XXI wieku.  
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W ostatnich latach dużym przedsięwzięciem na rynku pracy jest 
znalezienie odpowiedniego pracownika. Obecnie największym 
problemem, według pracodawców, jest zapewnienie odpowiedniej 
obsady na stanowiskach produkcyjnych. Niemniej jednak znalezienie 
odpowiedniego eksperta może nie ma takiej skali ilościowej, ale jest 
równie istotne. A każdy pracodawca chce mieć w swoim zespole 
dobrego specjalistę w swojej dziedzinie. Jest to trudne, stanowi cza-
sem duże wyzwanie, ale jak najbardziej możliwe. Pojawia się jednak 
pytanie: jak to zrobić? Działać! Według wcześniej przygotowanej 
strategii działania. 

Urszula  Walenciuk 

Senior Consultant, psycholog. Z firmą HILL związana od 2013 roku.  
Odpowiedzialna za prowadzenie projektów rekrutacyjnych włącznie 
z bezpośrednimi poszukiwaniami kandydatów na stanowiska 
menedżerskie i specjalistyczne dla polskich i międzynarodowych 
organizacji w obszarach sprzedaży, marketingu, finansowym 
oraz produkcji.

Talent 

MY TU SIĘ WSZYSCY ZNAMY. CZY NA PEWNO?
W celu pozyskania cennego dla organizacji eksperta warto korzystać 
jednocześnie ze wszystkich możliwych kanałów dotarcia do niego 
lub dotarcia do informacji o nim. Czasami branże wydają się wyglądać 
niczym małe wyspy, gdzie wszyscy się znają. Wielokrotnie można 
usłyszeć, że „my się tu wszyscy znamy”. Przedstawiciele pracodawców 
rozmawiają z uczestnikami danego rynku, a jak praktyka pokazuje, nie 
znają wszystkich. Może to wynikać z wielu powodów. Między innymi 
z ograniczenia się do tylko specyficznej dziedziny działalności, bez 
spoglądania na obszary pokrewne. Nie bierze się pod uwagę, że zmia-
ny następują wszędzie, również w przestrzeni zawodowej i pojawiają 
się nowi ludzie z ciekawymi umiejętnościami i osobowością. 
Oczywiście wiedza czerpana choćby z bazy kandydatów czy dedykowa-
nych portali społecznościowych jest niezbędna. Nawet, jeśli w momen-
cie wcześniejszej rekrutacji nie osiągnęliśmy porozumienia, nie należy 
skreślać tej możliwości ponownie, szczególnie jeśli od poprzedniego 
procesu upłynął pewien czas. W tym okresie kandydat mógł zwiększyć 
zakres umiejętności lub też w tamtym czasie najzwyczajniej nie miał 
najlepszego dnia na prowadzenie rozmów w kontekście zmiany pracy. 

niemożliwy do znalezienia
Czy przyszło Ci pozyskać szczególnego, „rzadkiego” eksperta z rynku? 
Jakie zastosować narzędzia, kim się wspomóc? Na co zwrócić uwagę w procesie 
i czy czyhają tutaj jakieś pułapki? 
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NIE TYLKO ŚRODOWISKO 
BIZNESOWE
W zależności od rodzaju poszukiwanej 
specjalizacji warto utrzymywać relacje, 
bądź kontaktować się ze środowiskiem 
naukowym i z samymi uczelniami. Może 
się zdarzyć, że informację o cennym 
pracowniku pozyskamy właśnie tam 
lub też informacja tam skierowana do-
trze do odpowiednich ludzi. Podobnie 
sprawa przedstawia się z jednostkami 
zrzeszającymi przedstawicieli różnych 
zawodów. Posiadają oni wiedzę na temat 
aktualnej ogólnej sytuacji branżystów 
i w najgorszym wypadku mogą zasugero-
wać kierunki poszukiwań lub inne, którymi 
podążaliśmy, odradzić. 
W tym kontekście istotnym elementem 
jest śledzenie informacji w sieci, publikacji 
naukowych oraz publikacji w prasie branżowej. Jest grupa ludzi 
aktywnie udzielających się w tym kanale i dzieląca się swoją wiedzą 
lub przybliżająca różnorodne zagadnienia. Każda branża ma też 
swoją specyfikę oraz ważne w niej wydarzenia, na których bywają lub 
się udzielają. Uczestnictwo w nich daje możliwość porozmawiania 
z potencjalnym kandydatem twarzą w twarz w mniej oficjalnych od 
rozmowy rekrutacyjnej okolicznościach. 

POLECENIA NA WAGĘ ZŁOTA 
W dzisiejszych czasach firmy korzystają często z poleceń pracowni-
czych, oferując pracownikom odpowiednią gratyfikację w przypadku 
zatrudnienia polecanej osoby. Pracownicy często mają własną sieć 
kontaktów, przez co zwiększa się szansa na dotarcie do odpowiedniej 
osoby. Generalnie networking jest najskuteczniejszym narzędziem 
w przypadku zmiany miejsca zatrudnienia. Szacuje się, że około 60% 
aktywnych zawodowo osób znajduje pracę dzięki kontaktom z inny-
mi ludźmi. Dobrze o tym pamiętać poszukując pracowników. 

SPRAWDZONE METODY
W poszukiwaniu rzadkiego eksperta nie można zapomnieć o trady-
cyjnych metodach szukania. Ogłoszenia, choć nie przynoszą takich 
efektów jak kiedyś, zawsze zwiększają szansę pozyskania cennego 
pracownika. Być może pojawiły się okoliczności, w których ekspert 
złoży swoją aplikację. Do wykorzystania są również social media 
oferujące różne możliwości promowania postów. Oczywiście tym 
kanałem docieramy do ludzi, którzy mają założone konta. 

STERY W RĘCE AGENCJI
Firmy często korzystają ze wsparcia agencji doradztwa personalnego. 
Zlecenie rekrutacji szczególnego eksperta odciąża od prowadze-
nia aktywnych i często szeroko zakrojonych działań poszukiwania 
najlepszych pracowników na rynku. W opinii wielu to właśnie agencja 
ma wiedzę i punkt odniesienia do całego rynku, jacy eksperci są tymi 
pożądanymi i dopasowanymi do danego stanowiska. 
Osobnym zagadnieniem jest sprawdzenie umiejętności pozyskanego 
kandydata. Mowa jest tutaj o rozmowie weryfikującej umiejętności, 
wiedzę oraz postawy, w zależności od tego, jakie kwestie i dla kogo są 
ważne. Wparciem procesu rekrutacji jest wykorzystanie assessment 
center, w którym kandydat będzie miał okazję do wykazania się 
swoimi rzeczywistymi umiejętnościami, a pracodawca będzie miał 
szerszą wiedzę dotyczącą predyspozycji kandydata do zajmowania 
określonego stanowiska. 
W trakcie poszukiwań warto zwrócić uwagę na dobór kanałów 
dotarcia, szczególnie do tak zwanych pasywnych kandydatów oraz 
sposób komunikowania oferty. W zależności od rodzaju stanowiska 
i kanału docierania do kandydata, trzeba odpowiednio dopasować 
treść oferty. 

KLUCZOWE NARZĘDZIE
Najskuteczniejszym narzędziem w szukaniu i znajdowaniu nie tylko 
ekspertów, a i cennych pracowników jest zawsze rozmowa. Nie 
chodzi tylko o to, aby mówić o potrzebach komunikując chęć za-
trudnienia fachowca. Ważna jest umiejętność słuchania i wyciągania 
wniosków z pojawiających się informacji, sprawdzania pojawiających 
się nowych możliwości. Często wymaga to też dużo cierpliwości 
i koncentracji. 
Zdarza się, że eksperci na rynku nie myślą o nowych możliwościach 
rozwoju, nie interesują się ofertami pracy na rynku. W tym przypadku 
pomaga bezpośrednie dotarcie i rozmowa, a jeśli jest do tego prze-

strzeń, prezentacja oferty pracodawcy. Z perspektywy prowadzenia 
rekrutacji w agencji doradztwa personalnego można stwierdzić, 

że jest to najskuteczniejsza metoda. Wielokrotnie spotykaliśmy 
się z sytuacjami, kiedy w pierwszej chwili 
osoba deklarująca brak zainteresowania 
zmianą miejsca pracy po prezentacji oferty 
i jej rozważeniu decydowała się na rozmo-

wy z przyszłym pracodawcą. 
Proces poszukiwania szczególnego, 
„rzadkiego” eksperta wymaga dużego 

zaangażowania zarówno czasowego, 
jak i wielu współpracowników. 
Ponadto wymaga kontrolowania 
kanałów komunikacji a także usta-
lonych terminów kontaktów. 
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Stanowiska 
niższego szczebla, 
rekrutacje wyższego ryzyka?

Monika  Kowacz

Germanistka z wykształcenia, w branży HR od 8 lat. Od 3 prowadzi 
agencję pośrednictwa pracy ImpactJob. Firma i obsługa klienta są jej 
pasją, a po godzinach - pies Maniek!

O pozyskiwaniu pracowników na stanowiska blue collars i na kontrakty zagraniczne 
opowiada Monika Kowacz z ImpactJob.
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Jakie stanowiska tzw. niższego szczebla są obecnie najbar-
dziej poszukiwane w Polsce i Europie? Skąd na nie popyt?
MONIKA KOWACZ: W Niemczech najbardziej poszukiwane stanowi-
ska to przede wszystkim elektrycy, spawacze, hydraulicy, pracownicy 
budowlani, jak również pracownicy magazynowi, pakowacze 
i operatorzy wózków widłowych. W związku ze zmniejszającym się 
bezrobociem co rok obserwuję zwiększone zapotrzebowanie na 
pracowników z Europy Wschodniej.

Czy zajmują się Państwo tylko rekrutacją pracowników do 
Niemiec? Dlaczego głównie ten kierunek Państwo obrali?
MONIKA KOWACZ: Tak, zajmujemy się rekrutacją pracowników 
przede wszystkim do Niemiec. Na wybór tego kierunku składa się 
wiele czynników, między innymi odległość od Polski, która pozwala 
na stosunkowo częste zjazdy zatrudnionych do kraju, podobne 
uwarunkowania kulturowe, jak również i przede wszystkim wysokie 
zarobki.

Jak pozyskują Państwo kandydatów na oferowane stanowi-
ska? Jakie podejście najbardziej cenią kandydaci?
MONIKA KOWACZ: Przede wszystkim korzystamy z różnych portali 
internetowych, gdzie publikujemy nasze ogłoszenia. Prowadzimy 
również z powodzeniem fanpage na Facebooku, udzielamy się 
w różnych grupach tematycznych. Ostatnio nasze reklamy pojawiają 
się również w środkach masowego przekazu. Jednak jednym z decy-
dujących aspektów są polecenia od kandydatów, którzy podjęli pracę 
za naszym pośrednictwem. 
Nie ukrywam, że właśnie polecenia cieszą nas najbardziej, bo świad-
czą one o tym, że nasze usługi są na wysokim poziomie. Kandydaci 
najbardziej cenią sobie indywidualne podejście oraz rzetelne przed-
stawianie ofert pracy i dodatkowych informacji, które ich dotyczą.

Jak wygląda proces rekrutacyjny na stanowiska blue collars 
w Impact Job?
MONIKA KOWACZ: Po otrzymaniu aplikacji kandydata weryfikujemy 
jego umiejętności oraz znajomość języka niemieckiego. Na podstawie 
uzyskanych informacji przedstawiamy wybraną ofertę pracy, która 
dostosowana jest do kwalifikacji kandydata. Po akceptacji oferty przez 
kandydata tworzymy jego profil w języku niemieckim, który później 
przedstawiamy zagranicznemu pracodawcy. Po akceptacji kandyda-
tury załatwiamy wszelkie formalności, takie jak umowa kierowania 
do pracy. Pomagamy też w tłumaczeniu dokumentów, często też 
w organizacji wyjazdu. Po podpisaniu umowy z pracodawcą jesteśmy 
w kontakcie ze zrekrutowanym przez nas pracownikiem i w razie 
problemów zawsze służymy pomocą.

Czy trudno jest pozyskać pracowników do pracy na stano-
wiska blue collars w Polsce? Jakie są największe wyzwania 
w tym sektorze?
MONIKA KOWACZ: Niestety, dzisiejszy rynek pracy staje się coraz 
trudniejszy, w związku z czym pozyskiwanie kandydatów również 
bywa utrudnione. Wiele osób od lat pracuje w zagranicznych firmach, 
niektórzy wolą szukać pracy we własnym zakresie, rezygnując z usług 
pośrednictwa. Dużym problemem są też oferty, które niestety nie 
zawsze pokrywają się z rzeczywistością, ale „kuszą” one kandydatów 
atrakcyjnymi stawkami. To niestety bardzo często utrudnia pozyskiwa-
nie nowych kandydatów.

Jak wysoka jest rotacja pracowników fizycznych i jak jej wg 
Pani można zawczasu zapobiegać? Jak pracodawca może 
zapewnić sobie „spokój” rekrutacyjny?
MONIKA KOWACZ: Rotacja pracowników uzależniona jest od sta-
nowiska, długości projektów, ale również od podejścia pracowników. 
Wiele projektów, na które rekrutujemy to prace stricte sezonowe. 

Jak widzi Pani rynek rekrutacyjny pracowników fizycznych 
w Polsce na przestrzeni 5, 10 lat?
MONIKA KOWACZ: Sytuacja zmienia się z roku na rok, jest bardzo 
dynamiczna, więc nie potrafię odpowiedzieć precyzyjnie, jak będzie 
wyglądał rynek rekrutacyjny za kilka lat. Z doświadczenia i obserwacji 
wiem jednak, że liczba wolnych miejsc pracy ciągle się zwiększa i liczę 
na to, że w najbliższym czasie tak zostanie.

Dziękuję za rozmowę. 
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Aktywna rekrutacja 
pasywnego kandydata
Jak projektować działania rekrutacyjne 
do grupy niezainteresowanej zmianą pracy? 

Damian  Kurkowiak

Division Manager w Kelly Services Poland, odpowiedzialny za rekrutacje  
w obszarze Engineering oraz usługi outsourcingowe.

Bezrobocie na coraz niższym poziomie, deficyt specjalistów 
mających odpowiednie kwalifikacje, rosnąca konkurencja 
pomiędzy pracodawcami i szybujące pod niebiosa 
oczekiwania kandydatów to tematy doskonale znane 
wszystkim rekruterom. Im wyższe oczekiwane kompetencje, 
im większa liczba wakatów, tym pozyskanie odpowiednich osób 
staje się większym wyzwaniem dla wielu działów HR. Warto więc 
zastanowić się nad sposobami zaangażowania w nasze procesy 
rekrutacyjne jak największej liczby kandydatów pasywnych. 

Trudności ze znalezieniem pracowników deklaruje coraz więcej firm. 
Dotyczy to większości branż i różnych poziomów stanowisk. Na rynku 
pracy obserwujemy stale rosnący popyt m. in. na specjalistów działów 
IT, inżynierów, osoby ze znajomością kilku języków obcych. Sytuacja 
ta spowodowała znaczące podniesienie warunków zatrudnienia 
oferowanym pracownikom w wymiarze zarówno finansowym jak 
i pozapłacowym. Przed podjęciem jakichkolwiek działań rekruta-
cyjnych warto więc odpowiedzieć sobie na pytanie jak nasza oferta 

88 REKRUTACJA ARTYKUŁ SPONSOROWANY        |        KOMPENDIUM HR 2019



pracy wygląda na tle konkurencji i jakie są jej najmocniejsze strony. 
Czynnikami decydującymi o atrakcyjności oferty jest nie tylko poziom 
wynagrodzenia, ale również m. in. możliwości rozwoju i awansu, 
szeroko rozumiane benefity pozapłacowe, możliwość pracy przy 
ciekawym projekcie, coraz częściej również wartości reprezentowane 
przez daną organizację. Uzbrojeni w taką wiedzę możemy przystąpić 
do projektowania działań rekrutacyjnych. 

KOGO CHCEMY ZNALEŹĆ?
Na wstępnie warto określić grupę docelową. Czy poszukujemy pracow-
ników z dużym doświadczeniem, czy raczej jesteśmy zainteresowani 
absolwentami, których sami wdrożymy i przeszkolimy? Czy interesują 
nas pracownicy bezpośredniej konkurencji? W jakim przedziale wieko-
wym spodziewamy się znaleźć najwięcej interesujących nas kandyda-
tów? Jak często prowadzimy rekrutacje na dane stanowisko, ile mamy 
wakatów? Znajomości jakich języków obcych oczekujemy?

KTÓRĘDY DOTRZEĆ DO KANDYDATÓW?
Znając odpowiedzi na powyższe pytania powinniśmy wybrać 
adekwatne narzędzie komunikacji. Spektrum wyboru jest bardzo 
szerokie, im bardziej nieszablonowe i kreatywne będą nasze działania, 
tym większa szansa, że przyciągną interesujących nas kandydatów. 
Do najpopularniejszych należą ogłoszenia na specjalistycznych porta-
lach i w mediach społecznościowych, udział w targach pracy, a nawet 
reklamy w prasie i telewizji. Zakładka „kariera” na stronie internetowej 
nie zawiera już dzisiaj listy wakatów. Częściej jest platformą employer 
brandingową, na której kandydaci mogą zapoznać się z codziennym 
życiem organizacji, sylwetkami wybranych pracowników czy ofe-
rowanymi możliwościami rozwoju zawodowego. Na popularności 
zyskuje również organizacja eventów w postaci „drzwi otwartych”, 
podczas których można porozmawiać z obecnymi pracownikami 
firmy lub zapraszanie kandydatów do udziału w grywalizacji. Wzrasta 
znaczenie współpracy pracodawców ze szkołami i uczelniami. Duże 
firmy najczęściej wdrażają kampanie rekrutacyjne z wykorzystaniem 
połączenia zróżnicowanych kanałów komunikacyjnych. 

JAKIM JĘZYKIEM MÓWIĆ?
Określenie grupy docelowej determinuje również język, którym 
będziemy komunikować się z kandydatami. Ważna jest forma i treść 
komunikatu. Inaczej rozmawiać 
będziemy z przedstawicielami 
„generacji Z”, inaczej z osobami 
posiadającymi spore doświad-
czenie zawodowe. Jednym 
z coraz częściej stosowanych 
sposobów tworzenia komunikacji 

rekrutacyjnej jest zastosowanie storytellingu, czyli przedstawiania 
emocjonalnych, angażujących odbiorcę opowieści, których celem jest 
budowanie odpowiednio zaprojektowanej marki pracodawcy. 

PO JAKIE METODY SIĘGAĆ?
Za najskuteczniejszą metodę docierania do kandydatów pasywnych 
uważany jest direct search, polegający na identyfikacji i kontakcie bez-
pośrednim z pasywnymi kandydatami spełniającymi kluczowe kryte-
ria rekrutacyjne. Metoda ta wykorzystywana była głównie do pozyski-
wania kandydatów na stanowiska managerskie, jednak w odpowiedzi 
na potrzeby rynku zyskuje obecnie zastosowanie również w rekrutacji 
na stanowiska specjalistyczne. Ogromnym ułatwieniem dla rekrutera 
są tutaj media społecznościowe (Facebook, LinkedIn), ciągle jednak 
największą skutecznością cechują się działania bardziej „tradycyjne”, 
polegające na identyfikacji a następie kontakcie telefonicznym lub 
bezpośrednim z potencjalnie zainteresowaną osobą. Czynnikiem 
warunkującym skuteczność direct searchu jest wiarygodność 
rekrutera. Warto poświęcić czas na budowanie własnego wizerunku, 
ale przede wszystkim należy budować relacje z kandydatami oparte 
na obustronnej szczerości i zaufaniu. Pozwoli to nam zbudować sieć 
kontaktów, która prędzej czy później zaowocuje sukcesem. 
Dużą skutecznością odznaczają się również programy referencyjne. 
Zazwyczaj już nie tylko pracownicy ale również wszyscy chętni mają 
możliwość przedstawić potencjalnych kandydatów i w przypad-
ku zatrudnienia otrzymać za to wynagrodzenie. W wersji idealnej 
program referencyjny powinien przyjąć formę kuli śniegowej: pierwsi 
zatrudnieni pracownicy zadowoleni z warunków pracy polecają 
ofertę kolejnym osobom. Wartością dodaną takich programów jest 
otrzymywanie aplikacji osób, które uważane są za „godne polecenia”. 
Chcąc osiągnąć dobre rezultaty naszych poszukiwań warto rozważyć 
zaangażowanie profesjonalnej agencji rekrutacyjnej, która zrealizuje 
wszystkie wspomniane wcześniej działania. Szczególnie warto 
zwrócić uwagę na zyskującą coraz większą popularność usługę 
RPO (Recruitment Proces Outsorcing). Jest to zaawansowana forma 
współpracy między klientem a agencją polegającą na powierzeniu 
agencji odpowiedzialności za rekrutację i zarządzania całym procesem. 
Współpraca taka może być dedykowana do konkretnego projektu (np. 
zatrudnienie pracowników nowo otwieranego biura) lub mieć cha-
rakter kompleksowy i obejmować wszystkie rekrutacje w organizacji.  
Szczegółowo opisane wskaźniki efektywności (KPI) umożliwiają bieżącą 

ewaluację postępów rekrutacyjnych i zapewniają firmie utrzymanie 
odpowiedniego poziomu zatrudnienia. W wielu przypadkach 

korzystanie z usługi RPO będzie znacznie efektywniejsze 
kosztowo niż rozbudowywanie wewnętrznych 

działów rekrutacyjnych. 
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Czy jednak to właśnie efektu „wow” szukający pracy potrzebują 
w ofercie? Czy w pogoni za tym, czym jeszcze możemy zaskoczyć 
kandydata, nie zapominamy o najprostszych rozwiązaniach, których 
on oczekuje?

CZEGO ONI CHCĄ?
„Kandydaci oczekują, że oferty pracy będą zawierać kompletne 
informacje. Oprócz standardowych informacji, jak wymagania i obo-
wiązki na danym stanowisku, każde ogłoszenie powinno ich zdaniem 
zawierać: dokładny adres miejsca pracy, wysokość wynagrodzenia, 

Marta  Mikulska

Marketingowiec i entuzjastka idei Customer Experience, w Grupie Pracuj 
od 5 lat. Doświadczenie zdobyte w obsłudze klientów z branży HR wyko-
rzystuje w codziennej pracy. W Pracuj.pl odpowiada m.in. za tworzenie 
kampanii marketingowo-sprzedażowych i wyposaża handlowców w 
niezbędne narzędzia. Życie zawodowe z sukcesem łączy z podróżami, 
które opisuje na blogu pelnapara.com. 

Czy skuteczne ogłoszenie 
to zaginiona Atlantyda?
Zagadkowe nazwy stanowisk, filmiki rodem z agencji reklamowej, 
czy wymyślne layouty… Pracodawcy stają na głowie, żeby wyróżnić swoje oferty pracy. 
Nic dziwnego, mamy bowiem do czynienia z najniższym od ponad dwudziestu lat 
poziomem bezrobocia, a kandydaci stawiają coraz większe oczekiwania.

rodzaj umowy i godziny pracy. Te informacje są dla czytających 
zdecydowanie ważniejsze niż wspomnienie, że w biurze są owocowe 
czwartki i pyszna kawa” – komentuje Justyna Zynek-Mahometa z dzia-
łu Badań i Analiz w Grupie Pracuj. Czy to znaczy, że nie warto mówić 
o benefitach? Oczywiście warto! Jednak dla kandydatów ważniejsze 
są inne informacje.

GDZIEŚ JEST, LECZ NIE WIADOMO GDZIE
Niemal 30% użytkowników jest niezadowolonych z braku wskazania 
lokalizacji w ogłoszeniu i stanowi to dla nich przeszkodę w podjęciu 
decyzji o zaaplikowaniu1. Potrzeba poznania dokładnego adresu praco-
dawcy pojawia się w badaniach ilościowych i jakościowych za każdym 
razem, kiedy Pracuj.pl rozmawia z użytkownikami o tym, jak powinny 
być skonstruowane oferty pracy. Mapka, będąca elementem ogłosze-
nia, to istotny element, a sam adres często bywa również elementem 
wstępnej selekcji – dzięki temu kandydat może sprawdzić nie tylko 
odległość od domu, ale i dojazd do miejsca pracy. Jeśli więc chcesz 
wpłynąć na responsywność swojego ogłoszenia, to określ dokładny 
adres oddziału lub siedziby firmy, do których poszukujesz pracownika. 
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MONEY, MONEY, MONEY
Drugim, najczęściej wskazywanym przez kandydatów, obowiązko-
wym elementem ogłoszenia jest wynagrodzenie. Z jednej strony jest 
to informacja kluczowa dla kandydatów, a z drugiej znienawidzona 
przez wielu pracodawców. Jednak – czy słusznie? Bo czy warto 
poświęcać czas i pieniądze na selekcję i rekrutację kandydatów, którzy 
finalnie i tak odrzucą naszą ofertę, bo ta rozminie się z ich oczekiwa-
niami finansowymi? 
Warto zastanowić się, jak skutecznie połą-
czyć potrzeby tych dwóch światów. Jeśli 
nie możesz wskazać ostatecznej kwoty 
wynagrodzenia, podaj przynajmniej tzw. 
widełki. Masz obawy, że kandydat i tak będzie 
oczekiwał najwyższego wynagrodzenia? Przy 
składaniu propozycji odwołaj się do poziomu 
wykształcenia, doświadczenia, czy stażu pracy. 
Oferujesz dodatkowe formy wynagrodzenia? 
Napisz o tym! Premia za wyniki, prowizja od 
sprzedaży, bonusy płacowe, o tym też chcą 
wiedzieć kandydaci. 
Te dwa kluczowe elementy – dokładna loka-
lizacja i wynagrodzenie – znacznie bardziej 
przybliżą Cię do kandydatów, niż skompliko-
wane zabiegi graficzne i wymyślne benefity. 
Zacznij więc od tego, a potem zastanów się, 
jak skonstruować treść ogłoszenia, aby nie 
zostawiała wątpliwości. 

OKO W OKO Z OGŁOSZENIEM
Jak wynika z badań eyetrackingowych2 (polega-
jących na śledzeniu ruchów gałki ocznej ogląda-
jącego), przeprowadzonych na zlecenie Pracuj. pl, 
użytkownikowi znacznie łatwiej poruszać się 
i zapoznawać z ofertą, która jest ustrukturyzo-
wana. Jeśli nie gubi się on na ofercie i wie, gdzie 
znaleźć daną informację, to szanse na dokładne 
zapoznanie się z nią wzrastają. Jak dodaje 
Justyna Zynek-Mahometa: „Wypunktowanie 
i rozmieszczenie treści w odpowiednich sekcjach 
(np. wymagania, obowiązki, benefity) wpływają 
pozytywnie na czytelność i przejrzystość oferty, 
a informacje o pracodawcy pozwalają użytkow-
nikom wstępnie zapoznać się ze specyfiką pracy 
w danej firmie”.

BLUE OR WHITE?
Czy jednak wszystkich kandydatów możemy 
traktować tak samo i tworzyć ogłoszenia 
według, wydawać by się mogło, sprawdzo-
nych schematów? Nie! I wcale nie chodzi 
tu jedynie o zróżnicowanie pod względem 
branż i kategorii ogłoszeń. Największe różnice 
występują bowiem w rekrutacji kandydatów 
White Collars (specjaliści i managerowie) 
i Blue Collars (pracownicy fizyczni i niższego 
szczebla). I o ile takie oczekiwania, jak podanie 
dokładnej lokalizacji, czy poziomu wynagro-
dzenia (choć ujęte w różny sposób), są równie 
istotne w obu grupach, to zmienia się forma 
kontaktu z pracodawcą. 
Potwierdza to Grzegorz Mazurek z działu 
responsywności w Pracuj.pl, do którego często 
trafiają właśnie ogłoszenia na pracowników 
fizycznych. Jak mówi: „Dla prawie 40% tych 
potencjalnych pracowników ważna jest 
informacja o wynagrodzeniu (często w postaci 

stawki godzinowej, a nie miesięcznej pensji) oraz o rodzaju umowy. 
Zależy im na czasie, dlatego cenią sobie kontakt telefoniczny i tego 
właśnie oczekują od pracodawcy – podania numeru telefonu”. 
Jednak nie tylko czas gra tutaj kluczową rolę, bowiem CV jako do-
kument aplikacyjny wydaje się większości pracowników fizycznych 
uciążliwym i niewygodnym narzędziem. Mają poczucie, że potencjalni 
pracodawcy wcale nie są zainteresowani życiorysami kandydatów, na-

wet jeśli wymagają CV. Co więcej, część tychże 
pracowników nie posiada gotowych, czy zaktu-
alizowanych dokumentów aplikacyjnych, przez 
co pomijają oni niektóre oferty pracy3. Jeśli więc 
chcesz dotrzeć do większej grupy kandydatów 
o tym profilu, daj im możliwość aplikowania 
bez CV lub podaj w ogłoszeniu numer telefonu.

KRÓTKO, ZWIĘŹLE I…
Jak podkreśla Grzegorz Mazurek, w ogłoszeniu 
należy skupiać się na konkretach: „Warto 
postawić na jakość aplikacji, a nie ich liczbę 
i dokładnie opisać czego wymagamy od kan-
dydatów, jakie obowiązki będą wykonywać 
i co pracodawca jest im w stanie zapewnić. 
Dzięki temu unikniemy sytuacji, gdy aplikujący 
w trakcie trwania procesu rekrutacyjnego 
będą rezygnować z ubiegania się o stano-
wisko, bo okaże się ono niezgodne z tym, 
o czym była mowa w ogłoszeniu”. Pamiętajmy 
jednak o umiarze, bo zbyt rozbudowana 
oferta pracy może wystraszyć kandydata. 
Najistotniejsze wymagania, czy benefity 
umieśćmy na szczycie listy, by mieć pewność, 
że kandydat je przeczyta.

JAK NEGATYWNIE 
ZASKOCZYĆ KANDYDATA?
4 etapy procesu rekrutacyjnego, prezentacja 
i zadania w Excelu, a do tego 3 tygodnie ocze-
kiwania na odpowiedź… Brzmi jak koszmar 
kandydata? Niekoniecznie – pod warunkiem, 
że będzie on o tym wiedział odpowiednio 
wcześniej, czyli już na etapie przegląda-
nia ogłoszeń. Jak mówi Konstancja Zyzik, 
Manager ds. Pozyskiwania Talentów i Rozwoju 
Umiejętności w Grupie Pracuj: „Z badań 
candidate experience, które jako pracodawca 
przeprowadzamy od 2014 roku, wynika, że 
jednym z kluczowych elementów dobrego 
ogłoszenia o pracę jest informacja, czego 
kandydaci mogą spodziewać się podczas 
procesu rekrutacji. Chodzi o przedstawienie 
jego etapów, potencjalnych zadań”. 
Pamiętaj więc o potrzebach kandydatów i daj 
im szansę odpowiednio się przygotować. 
Część z nich może szukać pracy „na już”, 
dlatego czas trwania rekrutacji może się 
okazać kluczową wiedzą, tak samo jak infor-
macja zwrotna. Dodatkowo nieprzewidziane 
elementy generują u kandydatów dodatkowy 
stres, a chcemy przecież, aby zapamiętali firmę 
jak najlepiej. 

1    BADANIE NPS, GRUDZIEŃ 2018, 
N=476 (użytkownicy serwisu Pracuj.pl)

2    Badanie eyetracking realizowane przez agencję badań 
marketingowych Human Graph w grudniu 2017 r.

3    Rynek pracy w oczach pracowników fizycznych, EEI, 
lipiec 2018 r.
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PRZEPIS NA LEPSZĄ 
OFERTĘ PRACY: 

6 PROSTYCH TRIKÓW

Chcesz, żeby Twoja firma lepiej wypadła 
w oczach kandydata? Przy tworzeniu 

szaty graficznej, zamiast korzystać ze zdjęć 
stockowych, użyj zdjęć swoich pracowników.

Staraj się, aby długość poszczególnych 
sekcji była podobna. Nie wystrasz 
kandydata obszerną listą wymagań, 

przy okrojonej liście benefitów.

Unikaj zbyt długich i ogólnych opisów. 
Skup się na konkretach, aby informacja była 
jasna i zwięzła, zwłaszcza przy ogłoszeniach 

na stanowiska niższego szczebla.

Język ogłoszenia dopasuj do kultury 
organizacyjnej oraz do charakteru 

danego stanowiska. Jeśli wymaga ono 
od kandydata oficjalnej i biznesowej 

komunikacji, pokaż to w ogłoszeniu; jeśli 
jednak stawiasz na lekki i nieformalny 

kontakt, postaraj się to podkreślić. 

Nie wiesz, jak precyzyjnie opisać 
obowiązki na danym stanowisku? 
Porozmawiaj z pracownikami działu, 

do którego rekrutujesz. Być może pośród 
analitycznych głów brakuje  kreatywnego 
umysłu i to właśnie taki kandydat będzie 

najbardziej pożądany. 

Google deklaruje, że oferta pracy, 
która ma więcej unikalnego kontentu 

– np. zawiera informację o wysokości 
wynagrodzenia lub adres miejsca 

pracy, pojawi się wyżej w wynikach 
wyszukiwania, niż oferta bez takich 

danych. Pamiętaj, aby podać je 
w Twoim ogłoszeniu!
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Wcielmy się w rolę handlowca – i zobaczmy, co dla niego jest istotne. 
Pracując wiele lat jako osoba odpowiedzialna za sprzedaż i rozwój no-
wego biznesu, wielokrotnie otrzymywałem oferty pracy. W większości 
były szablonowe, przeklejane z ogłoszeń. Do rzadkości należało pod-
jęcie tematu pod kątem nie rekrutacji, a sprzedania mi tej propozycji 
w atrakcyjnej formie. Tak, jak oczekują od handlowca jego klienci.
Rekrutacja w dzisiejszych realiach to nic innego jak skuteczne na-
wiązywanie relacji i finalizacja. Używając narzędzi do wyszukiwania 
kandydatów, możemy odpowiednie osoby zidentyfikować bardzo 
szybko. Pozostaje jednak pytanie: co dalej? Tu przychodzi z pomocą 
wiedza z zakresu technik sprzedaży. Zauważyliśmy, że świetnie w roli 
osób rekrutujących sprawdzają się byli handlowcy, którzy jak nikt inny 
rozumieją, jakim językiem komunikować się z kandydatem.

ZACZNIJMY WIĘC TĘ FASCYNUJĄCĄ GRĘ
Zastanówmy się, rozpoczynając rekrutację na stanowisko sprzeda-
żowe: dlaczego jest ono ciekawe? Jakie argumenty przemawiają za 
firmą, w której pracujemy, takie czysto ludzkie? O tym mogą opowie-
dzieć nam pracownicy, którzy w organizacji pracują najdłużej. Warto 
ich o to zapytać. Te informacje przydadzą się na późniejszym etapie, 
podczas rozmów.
Kiedy wyszukamy odpowiednie osoby, zakładając, że docieramy do 
osób pasywnych na rynku pracy – wiadomości do nich powinny być 
krótkie, ale konkretne, rozbudzające ciekawość, jednak nie mówiące 
zbyt dużo na początek. Jednak przede wszystkim powinny być sku-
pione na osobie, którą rekrutujemy. Przykład: 

Marcin  Sojka 

W swojej karierze odbył ponad 500 spotkań z klientami jako handlowiec, 
pozyskując do współpracy firmy od małych startupów po duże międzyna-
rodowe organizacje. Posiada 13-letnie doświadczenie w branży rekruta-
cyjnej i sprzedaży.  Obecnie właściciel agencji rekrutacyjnej SALES HR, 
specjalizującej się w rekrutacjach na stanowiska sprzedażowe jak i 
do obsługi klienta w branży SSC/BPO z językami obcymi.

Sprzedaj mi 
tę propozycję. 
Rekrutacja oczami handlowca
Niemal połowę wszystkich ofert pracy, publikowanych na portalach internetowych, 
stanowią te związane ze sprzedażą i obsługą klienta. Jednocześnie – pozyskanie 
dobrego handlowca często potrafi trwać zbyt długo wobec palących potrzeb firmy. 
Jak temu zaradzić?

„Panie Tomaszu, zaintrygował mnie Pana profil zawodowy, 
który może wpisać się w pewną propozycję, którą potencjal-
nie miałbym dla Pana. Z przyjemnością porozmawiałbym 
z Panem kilka minut – sam Pan oceni, czy jest to coś ciekawego. 
Wystarczy numer telefonu – zadzwonię. Pozdrawiam, …”

Z naszych agencyjnych doświadczeń wynika, że prawie 80% han-
dlowców na tak skonstruowaną wypowiedź faktycznie odpowiada, 
zostawiając swój numer.
Kolejnym krokiem, zanim przedstawimy finalną propozycję, jest 
rozmowa – z podkreśleniem już na samym początku, że kandydat ma 
pełne prawo powiedzieć „nie”, które dla nas będzie równie w porząd-
ku, jak jego „tak”. To eliminuje nachalność propozycji, zostawia wybór, 
nie jest personalne i pozwala nawet w przypadku odmowy utrzymać 
relacje. Wielokrotnie zdarzało się, że kandydat będąc na „nie”, po 
miesiącu lub nawet roku odzywał się, mając na uwadze to właśnie 
podejście.
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Sprzedaj mi 
tę propozycję. 
Rekrutacja oczami handlowca

Podczas rozmowy warto zadać pytanie, które często jest kluczowe 
w rozmowach sprzedażowych, a świetnie sprawdza się również 
w rekrutacji. Brzmi ono: 

„Co musiałoby się wydarzyć, by zechciał Pan zmienić pracę?”

Po takim pytaniu handlowcy potrafią się mocno otworzyć (to grupa 
szczególnie podatna na takie pytania), a my zyskujemy oręż w postaci 
świetnych argumentów, przemawiających za ofertą.

CZY MI SIĘ TO BĘDZIE OPŁACAĆ?
Dla handlowca niezwykle istotnym argumentem są 
finanse. Polecam tu transparentność od samego 
początku i pokazanie, na jakie podstawowe 
wynagrodzenie kandydat może liczyć, 
łącznie z prowizjami przy realizacji zało-
żonych celów. To standard w branży IT, 
gdzie zdecydowana większość ofert ma 
podane wynagrodzenie.
Również rzeczy, które mogą się wydawać 
błahe, jak samochód służbowy, dla kandy-
data są także bardzo istotnym elementem – 
i często wpływają na końcową decyzję o przyjęciu 
propozycji, po rozważeniu za i przeciw.

HANDLOWCY BARDZO CENIĄ 
SZCZEROŚĆ
Podkreślenie plusów, ale i minusów danej propo-
zycji zdecydowanie uwiarygadnia nas w oczach 
osoby rekrutowanej. Zapytajmy zatem osób, 
które już są zatrudnione – jakie są blaski i cienie ich 
codziennych zadań? Nie bójmy się też pytań do kandydata o jego 
wątpliwości – będziemy mogli na nie zareagować.

AKCJA MOTYWACJA
Trudno jest zbadać motywację pracownika – istnieje jednak sposób, 
by sprawdzić, czy za słowami kryje się realna praca. W rekrutacjach, 
które realizujemy, stosujemy metodę nazwaną przez nas „czysto 
hipotetyczną”. Polega ona na tym, by przed zaproszeniem na roz-

mowę postawić przed kandydatem zadanie, którego początek może 
brzmieć: 

„Proszę sobie wyobrazić, czysto hipotetycznie, że jest Pan już 
zatrudniony na tym stanowisku. Jakie działania sprzedażowe 
podejmie Pan w ciągu najbliższego miesiąca, trzech, pół roku?”

Zadanie to można oczywiście rozbudować. Czas na przygotowanie 
się to kilka dni między rozmową telefoniczną, a spotkaniem. Czasami 
dzieje się tak, że kandydaci na tym etapie... rezygnują albo przeciwnie, 

przygotowują się do rozmowy w sposób tak rozbudowany, że nie 
mamy wątpliwości, czy dana osoba ma pomysł na siebie w organiza-
cji. To pokazuje motywację, identyfikację z firmą, a osobie rekrutującej 
– jak kandydat rozumie swoje stanowisko i czy i jaki ma na nie pomysł.
Pozostaje jeszcze przeprowadzenie rozmowy… i szczęśliwy finał. 
Kiedy korzystamy z usług agencji doradztwa, warto zwrócić uwagę, 
by po rozmowie odczucia kandydata zbadała osoba z zewnątrz, elimi-
nując ostatnie potencjalne wątpliwości, o ile się pojawią. 
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Na pierwszy rzut oka trudno dostrzec analogię między coachingiem 
a rekrutacją. W pierwszym przypadku coach jest towarzyszem i prze-
wodnikiem swojego klienta w rozwoju. Stoi po jego stronie i pomaga  
mu zrealizować jego własne cele. Umożliwia znalezienie potrzebnych 
do tego zasobów i rozwiązań. Wspiera klienta w osiąganiu pożąda-
nych rezultatów – w życiu zawodowym lub prywatnym. 
Rekrutacja wydaje się ze swej natury konfrontacją – atutów kandydata 
z oczekiwaniami pracodawcy, jego możliwości, dążeń i słabości 
– z wymaganiami na danym stanowisku, wyobrażeń – z ofertą skła-
daną przez firmę, a na koniec – swojej osoby z kontrkandydatami. 
Rekruter jest w tym procesie przede wszystkim reprezentantem pra-
codawcy i działa na jego rzecz. Trzyma sito, przez które mają przejść 
tylko najlepsi, najlepiej dopasowani kandydaci. Ale nie tylko to.

Z ROLI SĘDZIEGO DO ROLI PARTNERA
Celem procesu rekrutacyjnego jest przede wszystkim se-
lekcja – wyłonienie z ograniczonej liczby kandydatów, tych 
najbardziej obiecujących. Dobry rekruter wydobywa z ludzi 
to, co najlepsze, najbardziej autentyczne i zestawia ich atuty 
z potrzebami pracodawcy. Następnie wskazuje kandydata, 
który najbardziej optymalnie pasuje do firmy, stanowiska 
i zespołu. W sytuacji stresującej i sztucznej, jaką jest rozmowa 
kwalifikacyjna, jest to niezwykle trudne.
Co się jednak wydarzy, jeśli przesuniemy rekrutera z roli 
sędziego do roli partnera? Stanie się on wówczas przewod-
nikiem kandydata w drodze do celu, jakim jest nowa praca. 

Anna Pycia-Pytlik

Założycielka katowickiej agencji rekrutacyjnej Smart-HR. Doświadczony 
specjalista współpracujący z pracodawcami ze Śląska i z całego świata. 
Autorka programu Smart-Job Coaching.

Metody coachingowe 

w rekrutacji
Kandydaci oczekują od rozmowy kwalifikacyjnej dwóch rzeczy: oferty pracy i bieżącej 
informacji zwrotnej na temat statusu ich kandydatury w procesie rekrutacyjnym. 
Ta druga kwestia jest nawet ważniejsza, zwłaszcza w sytuacji, gdy wymarzonej pracy 
nie dostaną. Jednym ze sposobów, by im takiej informacji udzielić, jest stosowanie 
w rekrutacji narzędzi coachingowych.

I nie ma w tym żadnej sprzeczności, że działa na rzecz pracodawcy. 
Dzięki temu najlepiej zna kontekst celu, do którego kandydat dąży. 
Może pomóc mu ten cel doprecyzować i zweryfikować. Jak to osią-
gnąć? Poprzez metody coachingowe. 

JAK „OTWORZYĆ” KANDYDATA
W najprostszym ujęciu coaching sprowadza się do pracy z klientem 
nad jego celami i sposobami ich realizacji. Poprzez zadawanie 
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właściwych pytań pozwala zdiagnozować obecną sytuację, poznać 
cele, określić zasoby, które pomogą w ich realizacji, zidentyfikować 
bariery, które w tym przeszkadzają i stworzyć plan ich przezwycięże-
nia. Właściwe, otwarte pytania motywują klienta do myślenia, refleksji 
i poszukiwania własnych odpowiedzi. Oddają mu odpowiedzialność 
za proces własnego rozwoju. 
Nie inaczej jest w rekrutacji. Odpowiednio zadane pytania, skon-
centrowane na mocnych stronach, „otwierają” kandydata. Pomagają 
mu myśleć, odkrywać i zmienić sposób postrzegania rzeczywistości: 
upragnionego stanowiska w wybranej firmie i siebie samego świetle 
związanych z tym oczekiwań i wymagań. 

KLUCZ DOPASOWANIA – PYTANIA O CELE
Najlepszy kandydat do pracy to taki, którego cele są zbieżne z potrze-
bami pracodawcy, a jego kompetencje, kwalifikacje, motywacje po-
magają mu w ich realizacji. Celem kandydata jest oczywiście zatrud-
nienie, ale nie tylko. Może nim być również np. pensja na określonym 
poziomie, możliwość szybkiego awansu, szansa na rozwijanie swoich 
pasji, podróże lub praca blisko domu, częste kontakty z ludźmi, ścisłe 
oddzielenie obowiązków zawodowych od życia prywatnego lub 
możliwość elastycznego wybierania czasu i miejsca pracy. 
Dlatego pytania o cele są tak ważne. Kandydat, podobnie jak klient 
w coachingu, określa swój cel i bierze za niego odpowiedzialność. 
Rekruter jedynie mu w tym towarzyszy – pomaga zobaczyć więcej, 
stawiając kolejne pytania:

  Co chcesz osiągnąć poprzez pracę u nas?
  Co będzie dla ciebie wartościowe w takiej pracy?
  Czego chcesz uniknąć?
  Jakie rzeczy, obowiązki, standardy ceniłeś w poprzedniej 

pracy i chciałbyś je zachować?
  Jakie chcesz osiągnąć rezultaty?
  W jakim czasie chcesz to zrobić?
  Gdzie widzisz siebie za 2 czy 5 lat?
  Po czym poznasz, że osiągnąłeś sukces?

Te pytania pozwalają kandydatowi zastanowić się nad własnymi 
pragnieniami, wizualizować je, nazwać i porównać z propozycjami 
i możliwościami, jakie daje stanowisko. Rekruter sprawdza, z jakimi 
oczekiwaniami przychodzi kandydat. Jakie ma cele zawodowe – krót-
ko- i długoterminowe? Czego rzeczywiście chce? Czego się spodzie-
wa po nowej pracy? Jakie ma pomysły na siebie w nowej firmie? Jak 
widzi swoją w niej rolę? W odpowiedzi rekruter opowiada o tym, jak 
wygląda praca, z jakimi obowiązkami się wiąże i jakie daje możliwości. 

PYTANIA O KNOW-HOW
Drugi obszar rozmowy kwalifikacyjnej to odkrycie umiejętności, 
wiedzy, doświadczenia i predyspozycji kandydata, które najlepiej 
przysłużą się organizacji. To kopalnia wiedzy dla rekrutera i samego 
kandydata. Pytania coachingowe pozwalają zweryfikować umiejęt-
ności deklarowane w CV i sprawdzić, w jakim stopniu kwalifikacje 
kandydata będą przydatne na nowym stanowisku, a gdzie ma 
jeszcze braki kompetencyjne. 
Przykładowe pytania na tym etapie mogłyby brzmieć:

  Jakie posiadasz doświadczenie/umiejętności/wiedzę, 
które mogą Ci pomóc w nowej pracy? 

  Co podobnego robiłeś w przeszłości?
  W jaki sposób wykorzystałeś te umiejętności 

w innych projektach?
  Co inni mówią o Tobie? 
  Co sprawdziło się w przeszłości 

i pomogło Ci osiągać Twoje cele, sukcesy?

Korzystne jest zadawanie pytań pogłębiających i zachęcających do 
dalszego eksplorowania tematu, np.: Co jeszcze? Jakie przykłady kon-
kretnych sytuacji możesz podać? Jak poradziłeś sobie z podobnymi 
wyzwaniami?
Dopełnieniem rozmowy mogą być pytania o motywacje. Dlaczego to 
jest dla Ciebie ważne? Czym był podyktowany Twój wybór? Dlaczego 
oceniasz sytuację w określony sposób? Co mogłoby sprawić, że postą-
piłbyś inaczej? Takie pytania pogłębiają relację z kandydatem, pomaga-
ją poznać jego sposób myślenia i stwarzają obu stronom dodatkowe 
pole do negocjacji – finansowych i organizacyjnych. Pokazują też 
alternatywę – co się wydarzy, jeśli strony nie dojdą do porozumienia.

ZAKOŃCZENIE W DOBRYM STYLU
Metody coachingowe warto wykorzystać również w zakończeniu 
rozmowy kwalifikacyjnej. Efektywna sesja coachingowa kończy 
się zwykle podsumowaniem, informacją zwrotną ze strony coacha 
i zobowiązaniem klienta co do kolejnych kroków. Również rekruter 
powinien podsumować to, co zobaczył i usłyszał od kandydata 
– ujmując to w pozytywny sposób. Dzięki temu kandydat pozostanie 
zmotywowany do realizacji swojego celu i poczuje się docenio-
ny. Jeśli dążenia i oczekiwania stron są zbieżne, kandydat zyskuje 
pewność, że to właściwa dla niego droga zawodowa. A rekruter może 
go zarekomendować pracodawcy. 
Scenariusz może się też potoczyć w sposób niekorzystny dla jednej 
ze stron. W trakcie rozmowy może się okazać, że firma nie da kandy-
datowi tego, czego oczekuje. Nie pomoże mu zrealizować celów, pro-
ponuje inny zakres obowiązków lub kulturę organizacyjną trudną do 
zaakceptowania. W ten sposób kandydat zyskuje bardziej świadomy 
wybór. Jeśli otrzyma tę pracę, musi zweryfikować swoje cele – zreali-
zuje tylko część z nich, osiągnie je w dłuższym czasie albo nowa praca 
będzie tylko przystankiem przejściowym. Jeśli rozbieżność między 
wyobrażeniami, a propozycjami wartości od pracodawcy jest zbyt 
duża, poszuka swojej drogi gdzieś indziej. Nie straci czasu zatrudnia-
jąc się w firmie, której profil mu nie odpowiada. 
Z drugiej strony pracodawca zmniejsza ryzyko zatrudnienia osoby, 
która w nowej pracy się nie odnajdzie, będzie mieć negatywny 
wpływ na zespół i zrezygnuje po kilku miesiącach, a cały proces 
trzeba będzie zacząć od nowa. 
Może się też okazać, że kandydat ma duży potencjał, ale nie na to sta-
nowisko i jeszcze nie teraz. Warto wówczas zachować dobre relacje, 
by powrócił do firmy przy kolejnej okazji.

Najważniejszą korzyścią z zastosowania metod coachingowych w re-
krutacji jest dostarczenie kandydatowi informacji zwrotnej. Pytania 
otwarte zmieniają wywiad z kandydatem z przesłuchania w dialog 
korzystny dla obu stron. Rekruter przestaje być dominatorem, a kan-
dydat petentem. Relacja między nimi ma charakter partnerski. 

www.smart-hr.pl
SMART-HR – warto zainwestować w dobrego pracownika
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Dominik Jurek

Posiada prawie 15 lat doświadczenia zawodowego 
(Polska, Niemcy, Anglia, Chiny). Uczestnik programu MBA w Pekinie. 

Pasjonat sourcingu i znawca książek dot. zarządzania. 
Założyciel firmy Next Technology Professionals realizującej projekty 

rekrutacyjne w obszarze IT oraz nowych technologii.  

Piotr Jurek

Współwłaściciel firmy Next Technology Professionals. 
Posiada prawie 10-letnie doświadczenie zawodowe w branży IT. 
Samodzielnie jako PM oraz jako manager zespołów prowadził 
duże projekty IT w Polsce oraz ponad 30 krajach za granicą,  
m.in. dla Vodafone, Airtel, Etisalat oraz Orange.

Consider IT done. 
Mam wrażenie, że specjaliści IT są jak gwiazdy piłki nożnej, gdzie każdy walczy 
o ich podpis na kontrakcie (lub umowie). Sławni sportowcy mają swoje fanaberie 
i niektórzy specjaliści IT także. Akwarium z piraniami na biurku? Czemu nie. 
Możliwość drzemki w czasie pracy? Pewnie. 
Fotele jak w kokpitach myśliwców? Naturalnie. 
Nawet dofinansowanie do zakupu butów. 
Consider it done! 
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W Polsce wciąż brakuje ok. 50 000 specjalistów IT, więc czas przestać 
się uśmiechać i pora zabrać się za robotę. W pierwszej kolejności 
sprawdź, co masz. 

CO OFERUJESZ?
BUDŻET: specjaliści IT chcą (jak każdy) zarabiać jak najwięcej, ale 
minimum to stawka rynkowa dla osób o takim doświadczeniu. Tę 
sprawdzisz w raportach, chociaż kwoty wydają się czasami niedo-
szacowane. Aby być atrakcyjnym pracodawcą, nie musisz płacić 
więcej niż inne firmy. Bądź jednak pewien, że jeśli zapłacisz lepiej niż 
konkurencja, to ta wieść szybko się rozniesie w środowisku i być może 
nawet ustawi się do Ciebie kolejka chętnych do pracy. Może warto?
TECHNOLOGIE: im nowsze, tym lepiej. Choć nie zawsze musi być naj-
nowsza wersja. Grunt, żeby była nowsza niż ta, z której kandydat korzy-
sta obecnie. Im starsza technologia, tym wyższy budżet konieczny, żeby 
znaleźć chętnego do pracy z nią. Nie każdy lubi grzebać w starociach.
PROJEKTY: im bardziej innowacyjne, ciekawe, niepowtarzalne, tym 
łatwiej znaleźć chętnego specjalistę. I nie trzeba mu aż tyle płacić, bo 
nauka jest najlepszą zapłatą.
KULTURA FIRMY: jeśli klapki są akceptowalnym elementem unifor-
mu, to taka firma może stanowić dobre miejsce dla nieco ekscentrycz-
nych, ale przy tym wybitnych ekspertów IT. 
ZESPÓŁ: doświadczony specjalista woli pracować z innymi doświad-
czonymi specjalistami. Mniej doświadczony także (bo ma się od kogo 
uczyć). W seniorach siła!
PRZEŁOŻONY: wprawdzie to szef podejmuje decyzję i wybiera pra-
cownika, ale pracownik również wybiera sobie szefa. Fajny szef może 
być atutem pracy, zły szef zawsze będzie jej obciążeniem.
MIEJSCE I GODZINY PRACY: bardzo popularne są elastyczne godziny 
pracy, tj. rozpoczynanie jej między 7, a 10 rano (do wyboru), a do tego 
1-2 dni pracy zdalnej. Nie oferujesz tego? Będzie ciężko. Jeśli specjalista 
IT stwierdza rano, że nie ma dziś weny jechać do biura i woli popraco-
wać z domu, to po prostu to zaakceptuj. Job will be done anyway.
PROCES REKRUTACJI: jeśli organizujesz dwie rozmowy rekrutacyj-
ne, do tego test techniczny i jeszcze chciałbyś otrzymać próbkę kodu 
od kandydata, to na własną prośbę rezygnujesz z 80% kandydatów. 
Chyba, że zapłacisz kandydatowi za jego czas poświęcony na proces 
rekrutacji. Ale w to wątpię. 

KOGO TAK NAPRAWDĘ SZUKASZ?
Warto przeanalizować, jakie umiejętności techniczne musi mieć 
kandydat, a jakie tylko wydaje się, że powinien. Jeśli przyswojenie 
konkretnej wiedzy wymaga poświęcenia na to 1 tygodnia, to po co 
zawracać sobie tym głowę? Nie zaszkodzi też przemyśleć, czy dobre 
umiejętności komunikacyjne są niezbędne – zawsze miło, jak ktoś 
potrafi rzucić dobrym żartem. Ale jeśli specjalista IT nie ma kontaktu 
z biznesem, to brak tej umiejętności może być tylko nieistotną wadą. 

JAK MÓWIĆ DO KANDYDATA?
Konkrety, liczby, fakty, unikamy wodolejstwa – zamiast mówić o „no-
wych technologiach”, lepiej powiedzieć „Java 11”; zamiast mówić, że 
„w firmie jest dużo zajęć integracyjnych”, wspomnieć „o czwartkach przy 
planszówkach”, a zamiast mówić, że „firma dba o zdrowie pracowników”, 
nadmienić, że są „zajęcia z gimnastyki w godzinach pracy co środę”.

GDZIE SZUKAĆ?
Omnikanałowość lub bardziej po polsku wielokanałowość. Dobry 
rekruter korzysta z różnych źródeł, w zależności od technologii, miasta 
czy poziomu doświadczenia poszukiwanego profilu. Ale źródła moż-
na podzielić na cztery kategorie:
• WŁASNA BAZA CRM – najłatwiej wrócić do kandydata, z którym 

mieliśmy jakiś kontakt w przeszłości. Może wtedy nie było wakatu 
lub odpowiedniego projektu?

• INTERNET: portale w stylu Linkedin, Github, Stackoverflow, 
Facebook, blogi, fora itp. Ważna jest tutaj umiejętność wykorzysty-
wania operatorów logicznych typu Boolean i fakt, że konkurencja 

o uwagę kandydatów jest tutaj olbrzymia. Czym się wyróżniasz?
• OGŁOSZENIA: skuteczne, ale przy mniej doświadczonych kandy-

datach. Dotyczą portali typu Pracuj.pl, NoFluffJobs czy JustJoinIT, 
ale też grafik na Linkedin oraz Facebook.

• REKOMENDACJE: specjaliści IT polecają kolegów i koleżanki, 
czasami, bo nas polubili, a czasami nawet za $$$.

NO WIĘC: SPOTKAJMY SIĘ
Im szybciej to nastąpi, tym lepiej. Proces rekrutacji, nawet dla roz-
chwytywanego specjalisty IT, to męczące i stresujące zadanie. Jeśli 
nasz kandydat otrzyma wcześniej wystarczająco dobrą ofertę, to 
odwoła kolejne spotkania, nawet jeśli czeka już na korytarzu przed 
salką spotkań. 5 minut w tej sytuacji może zrobić różnicę.

CHCĘ CIĘ ZATRUDNIĆ
Jeśli kandydat spełnia Twoje wymagania w 80-90%, to złóż mu 
propozycję. Nie wierz w istnienie mitologicznych jednorożców wśród 
specjalistów IT. Nie szukaj ideału. Wystarczy Ci po prostu 
bardzo dobry spec, który zna się na swojej robocie.

A OTO UMOWA DO PODPISU
Już prawie co trzeci specjalista IT pracuje na własnej 
działalności (umowa B2B). Taka umowa jest korzyst-
na podatkowo i zostawia sporą dozę swobody, jeśli 
chodzi o kształtowanie jej treści. Jeśli chcesz zniechę-
cić kandydata, to rozbuduj umowę o wszystkie realne i nie-
realne sytuacje, dodaj zakazy konkurencji oraz uzależnij wypłatę 
wynagrodzenia od tego, czy klient Tobie zapłaci. Warto także sprawić, 
żeby umowa była niesymetryczna – zabezpiecz tylko swój interes. Kara 
umowna dla Ciebie to 10 000 zł, a dla pracownika za to samo 100 000 zł. 
Jeśli jednak zależy Ci na kandydacie – to zrób dokładnie odwrotnie.

DLACZEGO ZWLEKASZ Z PRZYJĘCIEM 
MOJEJ OFERTY?
Wszystko ustalone, obie strony są dogadane. Ale finalizacja współ-
pracy po stronie kandydata nie następuje. Może obecny pracodawca 
staje na głowie, żeby go zatrzymać. A może kandydat ma inną propo-
zycję i nie wie, którą wybrać? A może chce zaczekać na zakończenie 
innego procesu rekrutacyjnego, żeby dopiero wtedy tak naprawdę się 
ostatecznie zdecydować? W rekrutacji trzeba cały czas trzymać rękę 
na pulsie i być na bieżąco. Dzwoń więc często, ale nigdy przenigdy 
nie przekraczaj granicy. Trudność? Ta granica jest niewidzialna.

DLACZEGO ODRZUCASZ MOJĄ PROPOZYCJĘ?
Powodów może być wiele. Jeden kandydat miał narastające obawy, 
że nie dogada się z szefem i zespołem. Inny ocenił, że nie zna angiel-
skiego wystarczająco dobrze (mimo świetnie zdanego testu oraz 
rozmowy w tym języku). Jeszcze kolejny otrzymał w międzyczasie 
ofertę marzeń w San Francisco. Jeszcze inny nie zmieni pracy, bo 
umówili się, że żona ma pierwszeństwo do zmiany, jeśli oboje w tym 
samym czasie będą chcieli to zrobić itd. Czyli nawet jeśli wszystko 
zrobisz wzorcowo, to nie masz 100% szans na sukces.

KTO W TAKIM RAZIE PRZYJMUJE 
PROPOZYCJE?
Mimo wszystko – większość kandydatów. Jeżeli odrobiłeś(-aś) pracę 
domową, regularnie kontaktujesz się z kandydatem, rozmawiasz 
o jego obawach, to jesteś w stanie wygrać „bitwę o talent”.

PODSUMOWANIE
Rekrutacja specjalistów IT to fascynująca ścieżka, która nie jest usłana 
różami. Jedna recepta na sukces nie istnieje, ale zawsze jest szansa na 
pozyskanie eksperta, chyba mamy do czynienia z dużą dysproporcją 
obecnych zarobków kandydata, a tego, co Ty możesz mu zapropo-
nować – niestety na Twoją niekorzyść. Na szczęście, jak to powiedział 
pewien mędrzec: „pieniądze to nie wszystko”. 
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Dynamiczny rozwój branży IT sprawia, 
że rozwiązania wykorzystywane w tym 

sektorze gospodarki coraz śmielej 
adaptowane są w innych dziedzinach. 
Doskonałymi przykładami jest zarówno 
farmacja i marketing, gdzie nowoczesne 

technologie stanowią dziś podstawę 
wykonywania zawodu. Również 

rekruterzy coraz częściej sięgają 
po innowacyjne rozwiązania. 

Czy IT to dobry kierunek?

Zainspiruj się
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Jednokierunkowość w każdej branży powoduje zamknięcie środowi-
ska i hamuje rozwój. Nic zatem dziwnego, że transfer wiedzy i inspira-
cji stał się naturalnym zjawiskiem nie tylko w codzienności, ale przede 
wszystkim w pracy. Co i jak wybierać? Czy jesteśmy gotowi na wiedzę 
i rozwiązania z innych obszarów na swoje? Czy branża technologicz-
na jest dobrym źródłem inspiracji? 

PRZYSZŁOŚĆ WIELOKOMPETENCYJNA
Zespół naukowców z IFTF (Institute for the Future Uniwersytetu 
w Phoenix), wraz z pracownikami firm, takich jak IBM czy Studio Walta 
Disneya, przygotował raport dt. kompetencji przyszłości, w którym 
nie bez powodu wskazano jako kluczowe m.in. takie kompetencje jak:

novel & adaptive thinking: 
myślenie adaptacyjne 

biegłość w rozwiązywaniu 
problemów

wymyślanie rozwiązań i odpowiedzi 
wykraczających poza schemat

cross-cultural competency: zdolność do operowania 
w zróżnicowanym środowisku kulturowym

transdisciplinarity: umiejętność czytania 
i rozumienia pojęć w wielu dyscyplinach1

Jednym z elementów, który ma wpływ na taki rozwój kompetencji 
jest globalizacja. Dla wielu międzynarodowych koncernów kraj po-
chodzenia czy miejsce zamieszkania nie mają znaczenia – mobilność, 
a także praca zdalna, sprawiły że wielokulturowe środowiska pracy są 
dziś normą. To jeden z filarów nowoczesnych firm, który został niemal 

całkowicie zaczerpnięty od stawiających na 
dynamiczny rozwój firm IT. 

Podobnie jest z myśleniem adaptacyjnym, wymyślaniem rozwiązań 
i poszukiwaniem odpowiedzi. To również cecha start-upów wywo-
dząca się ze słynnej Doliny Krzemowej. Abstrakcyjne podejście do 
tematu, drążenie i szukanie rozwiązań stały się dewizą wielu firm 
zajmujących się IoT. Choć nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę, 
udogodnienia te pomagają nam także w codziennych służbowych 
obowiązkach. Czemu zatem nie spojrzeć na branżę IT szerzej, by nie 
pozostać w tyle w poszukiwaniu osób z odpowiednimi kompeten-
cjami? 

WYŚCIG PO NAJLEPSZYCH
Branża IT jest obecnie najbardziej obiecującym sektorem pod kątem 
generowania miejsc pracy na całym świecie. Zjawisko to przyspie-
szyło rozwój obszaru HR oraz nadało większą dynamikę szukaniu 
najlepszego sposobu dotarcia do tej grupy kandydatów. Kto z nas 
nie pamięta jednej z pierwszych kampanii Luxoftu z tajemniczymi 
niebieskimi pudełkami, w których pączki osładzały życie krakowskim 
programistom? Rok 2013 był wówczas początkiem eksperymen-
tów i dziś nikt specjalnie nie reaguje na informacje o darmowych 
lunchach oferowanych przez pracodawców. Co więcej, stały się one 
naturalnym elementem kultury organizacyjnej, podobnie jak inne 
benefity.
Ten wyścig o pozyskanie najlepszych specjalistów stworzył hybrydę 
marketingowo-HR-ową, której celem jest budowanie historii wokół 
firmowej idei. Marki zatrudniają agencje marketingowe nie tylko po 
to, by sprzedać swój produkt, ale by stworzyć całe kampanie employ-
er brandingowe, które pokażą mocnego i świadomego pracodawcę 
(kampania Toolpoox, czyli „pracowa” rodzina widziana oczami kota), 
wywołując emocje, których może nie wzbudzić kontakt z rekruterem. 
Działania oparte na emocjach docierają do świadomych konsumen-
tów, ale także do pracowników, bo na współczesnym rynku pracy 
chcemy autentycznych miejsc i ludzi. Pracownik pracownikowi nie-
równy w kontekście umiejętności twardych, unikalnych kompetencji, 
doświadczenia i predyspozycji, ale potrzeby jako ludzie w większości 
mamy te same, niezależnie od branży2. 
Dotarcie do pracownika to pierwsza część problemu. Drugą jest 
jego utrzymanie. Autentyczność, a także wpasowanie w kulturę 
organizacyjną może być udanym początkiem pozyskania idealnego 
specjalisty, ale aby rzeczywiście pozostał z nami na dłużej, trzeba 
zapewnić mu odpowiednie warunki. I nie jest to tylko kwestia 
wynagrodzenia. 

DYNAMICZNE ZMIANY
Zaraz za emocjami plasuje się wiedza na temat tego, kogo w ogóle 
poszukujemy. Rozwój branży IT wymaga od rekruterów zapoznania 
się także z kompetencjami, które są wynikiem stworzenia nowych 
stanowisk pracy. Inżynier blockchain, Architekt IoT czy Level Designer 
– jeszcze kilka lat temu każdego z tych pracowników zaliczano do 
grupy stanowisk programistycznych, choć każda z tych specjalizacji 
zajmuje się czymś innym. 
Hybrydy zawodów tradycyjnych z nowoczesnymi technologiami 
wymuszają zatem także na działach HR stałej obserwacji rynku i do-
pasowanie swoich kompetencji do dynamicznie zmieniającego się 
rynku pracy. Poznanie nowych umiejętności, które czasem powiązane 

są z introwertycznością, a co za tym idzie – są niezwykle odmienne 
od tych posiadanych przez samych rekruterów. 

Znaczenie mają też narzędzia wykorzystywane w całym 
procesie rekrutacyjnym. Gazety już jakiś czas temu 

wyparte zostały przez portale internetowe. 

Katarzyna  Matusiak 

Entuzjastka CEM, w codziennej pracy łącząca świat produktów 
i wartościowych doświadczeń klientów. Zwolenniczka holistycznego 
podejścia w pracy projektowej i odważnego testowania rozwiązań. 
Koordynator zespołu ds. produktu i kampanii marketingowo-
sprzedażowych, w Grupie Pracuj od 2011 roku.

1 Future Work Skills 2020 – Institute for the Future for the University of Phoenix 
Research Institute

2 https://info.hackerrank.com/rs/487-WAY-049/images/HackerRank_2019-2018_
Developer-Skills-Report.pdf
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Coraz większy udział mają aplikacje, które jednym kliknięciem po-
zwalają zaaplikować na dane stanowisko, a samo oprogramowanie 
może skanować, czytać i oceniać, eliminując nawet 74% niedopaso-
wanych CV z procesu rekrutacji. Co jeszcze ze świata IT przenieść do 
rekrutacji? 

REKRUTACJA 5.0 – HACKATHON
Hackathony wykraczają poza standardowe podejście do rekrutacji. 
Ich organizacja to jedna ze skuteczniejszych metod poszukiwania od-
powiednich pracowników, która wywodzi się bezpośrednio ze świata 
IT. Jako główne korzyści, pracodawcy podają: bezpośrednie dotarcie 
do osób zainteresowanych zmianą pracy, możliwość przetestowania 
umiejętności podczas realnego projektu, poznanie kandydata – 
w tym przede wszystkim jego reakcji na stres. Co ważne, event tego 
typu pozwala na ocenę więcej niż jednej osoby w tym samym czasie. 
Hackathon to przydatne narzędzie także do przeorganizowania firmy 
wewnętrznie. Jeśli zdecydujemy się przygotować taki event wewnątrz 
firmy, mamy szanse poznać ukryte dotąd talenty swoich pracowni-
ków. Dajemy im też nowe wyzwania, które pozwolą im się wykazać, 
a być może także przekwalifikować. 

AUGMENTED ANALYTICS 
– ROZSZERZONA ANALITYKA3

Wraz z rozwojem branży IT mamy dostęp do coraz większej liczny da-
nych. Dotyczą one niemal każdego obszaru naszego życia. Informacje 
o sobie dostarczamy sami – klikając w reklamy, obserwując strony 
i osoby w social mediach. Dawniej zebranie wszystkich informacji, 
a następnie opracowanie ich przez socjologa, było działaniem długo-
trwałym i kosztownym. Dziś – mamy je od ręki, potrzebujemy tylko 
odpowiednich aplikacji, by wyciągnąć wnioski. 
Te dane, które pozwalają lepiej sprofilować reklamy, czy dotrzeć do 
konkretnych osób, to jednak nie wszystko, co może być pomocne 
w rekrutacji. Rozszerzona analityka obiecuje bowiem działom HR 
przyjazny sposób analizowania i wyciągania wniosków z bieżących 
danych, szczególnie, że wraz z rozwojem organizacji jest ich coraz 
więcej. 
Raportowanie tych danych głownie dotyczy utrzymania kandydatów 
w organizacji i w założeniu najbardziej powinno interesować me-
nedżerów i zarząd. Przykładowe wartości, które można raportować 
(oczywiście wg wewnętrznych potrzeb): wysoko wydajni nowi pra-
cownicy zatrudnieni w ostatnich sześciu miesiącach, jakie osiągnęli 
cele, ile osób odeszło, z jakiego działu, średnia długość zatrudnienia 
itp. Całościowa analiza wszystkich danych pokaże także, gdzie jest 
najsłabsze ogniwo – czy zawiniła strategia employer brandingo-
wa, a może problemem jest menadżer konkretnego zespołu? 
Rozszerzone narzędzia można bezproblemowo dopasowywać 
do całej organizacji, tak, aby badać jak najwięcej obszarów 
kluczowych z punktu widzenia biznesu. 

UCZĄC SIĘ OD NAJLEPSZYCH
Mówiąc o inspiracji branżą IT nie można nie wspomnieć 
o najważniejszych graczach na rynku. Facebook, Google, Apple 
i przede wszystkim Elon Musk – to oni stworzyli firmy, w których 
chcą pracować ludzie z całego świata. Budowany przez nich 
na wielu płaszczyznach employer branding do dziś stanowi 
dla wielu niedościgniony wzór. Na czym go zbudowali? 

OSOBISTE ZAANGAŻOWANIE. O ile pierwsze etapy 
rekrutacji to głównie przesiew kandydatów, o tyle rozmowa 
z CEO przed zatrudnieniem wpływa znacząco na morale 
pracowników. 

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW. Każdy z nas chętnie dzieli 
się sukcesami, ale codzienność składa się także z wielu prze-
ciwności. Pozwól kandydatom o nich opowiedzieć, a także jak 
sobie z nimi poradzili. 

ŁAMIGŁÓWKI. Nie bój się zadawać kandydatom pytań 
kojarzących się ze szkolnymi testami. Dzięki temu szybko 
znajdziesz osoby, które bez problemu radzą sobie z logiką. 

ZAPOMNIJ O WYKSZTAŁCENIU! Czy wiesz, że wiele osób 
pracujących w branży IT nie ma wykształcenia wyższego? 
Bardzo często osoby te posiadają wysoko rozwiniętą inteli-
gencje emocjonalną, myślą niestandardowo i zdecydowały 
się na rozwój swoich umiejętności, zamiast poświęcać czas na 
naukę teorii!

KULTURA ORGANIZACYJNA. Zatrudniaj tylko tych, którzy 
pasują do Twojej kultury organizacyjnej – dzięki temu unik-
niesz fluktuacji. 

NIE OBIECUJ WIĘCEJ NIŻ MOŻESZ DAĆ. Wielu pracodaw-
ców oferuje gruszki na wierzbie. Współcześni pracownicy są 
na tym punkcie bardzo wrażliwi – wolą dostać mniej, ale na 
przejrzystych warunkach!

Branża IT zdominowała rynek pracy. Zamiast się go bać, warto 
adaptować. Połączenie kompetencji miękkich i twardych to ideał pra-
cownika – taka też powinna być organizacja. To od działu HR zależy, 
czy uda się go stworzyć. Inspiracji nigdy za wiele, nawet jeśli wydają 
się one bardzo odległe. 

3  https://www.shrm.org/resourcesandtools/hr-topics/technology
/pages/augmented-analytics-user-friendly-hr-data.aspx
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Czy lepiej ustalić je na początku rozmowy czy najpierw poznać oso-
bowość przyszłego pracownika? Okazuje się, że typ osobowości ma 
ogromny wpływ na ścieżkę zawodową.

ŚWIAT IT BEZ TAJEMNIC
Zapytana o to, co jest najważniejsze w pracy, większość osób 
związanych z branżą IT odpowie, że szczerość i przejrzyste zasady. 
Pracownicy IT przede wszystkim cenią sobie umowy, w których jasno 
są określone warunki. To nie tylko kwestia wynagrodzenia, ale także 
terminy, liczba dni pracy zdalnej, jak i sprzęt, dzięki któremu mogą 
swobodnie wykonywać powierzone im zadania.
To proste podejście do pracy wynika z typu osobowości, jaki osoby pra-
cujące w branży IT posiadają. Psycholog John L. Holland, na bazie badań 
i obserwacji, podzielił pracowników na sześć różnych typów. Okazuje się, 
że pomimo iż rzadko zdarzają się tak zwane osobowości czyste, każdy 
z nas posiada typ główny, który daje predyspozycje do wykonywania 
konkretnego zawodu. Według Hollanda, osoby związane z branżą IT to 
badacze. Analizują zjawiska, dążą do zrozumienia zagadnienia, chętnie 
rozwiązują problemy. Cechuje ich wysoka inteligencja, dlatego ważne 
jest, by zadania, które otrzymują, były ambitne. Są indywidualistami, 
którzy nie lubią kierować zespołem, najchętniej pracują sami, dlatego 
samodzielne stanowiska pracy są dla nich bardzo interesujące.

TYPY MIESZANE, A CELE ZAWODOWE
Niestety w psychologii nic nie jest zerojedynkowe i proste. Główny 
typ osobowości to nie wszystko. Dla określenia celów zawodowych 
duże znaczenie mają też typy poboczne. I tak badacz może mieć 
cechy społeczne czy artystyczne, co wpłynie na wybór specjalizacji 
i całą ścieżkę zawodową.
Wielu pracowników oprócz osobowości badacza ma także oso-
bowość społeczną – odznaczają się wysoką empatią, są pomocne 
i towarzyskie. Jeśli zaś poszukujemy lidera, warto zwrócić uwagę na 
osobowość przedsiębiorczą – taka bowiem zjedna sobie cały team.
Wśród programistów, szczególnie pracujących przy grach komputero-
wych, wielu pracowników ma także osobowość artystyczną – wyróż-
nia ich poczucie piękna i estetyki, chętnie pracują w grupie i dążą do 
wspólnego celu, jakim jest stworzenie najlepszej gry.

A jeśli cele zawodowe 
zależą od typu osobowości? 
Rozpoczynając proces rekrutacji, mamy dwa cele: znaleźć dobrego specjalistę 
i zachować go w szeregach firmy jak najdłużej. Popularne benefity przestały 
być przewagą w utrzymaniu pracownika. Wyznacznikiem mogą być cele zawodowe, 
które stawiamy przed kandydatem.

TESTY OSOBOWOŚCI PODCZAS REKRUTACJI
Testy predyspozycji zawodowych są niezwykle pomocne na po-
czątku drogi zawodowej, ale warto wykorzystać je podczas procesu 
rekrutacji, szczególnie, gdy zależy nam na stworzeniu dobrego 
i stałego zespołu. Osobowość przyszłego pracownika ma również 
wpływ na pozostałych członków zespołu – ważne, by pracownicy 
mieli podobne cele, ale jednocześnie byli różnorodni, co pozwoli na 
płynną współpracę z pozostałymi osobami w firmie. „Ciekawą formą 
zweryfikowania, czy kandydat pasuje do zespołu, kultury organizacji 
i wyzwań stawianych mu na danym stanowisku jest nie test, a metoda 
tzw. Hiring for Attitude i koncept Brown Shorts. Celem tych “brązo-
wych spodenek” jest jasne określenie pożądanych przez organizację 
lub dany zespół postaw, co pomaga rekruterowi przewidzieć, które 
cechy kandydata zwiastują niepowodzenia lub sukces – nie tylko na 
danym stanowisku, ale w organizacji globalnie. Jest to świetny sposób 
na wyeliminowanie z rozmowy rekrutacyjnej potencjalnego opierania 
się na emocjach i subiektywnych wrażeniach” – podany przez Joannę 
Guzik, Business Recruitment Specialist w Netguru, przykład wykorzy-
stania psychologii w rekrutacji jest dowodem na to, że warto te meto-
dy wdrożyć w organizacji, szczególnie, gdy zależy nam na stworzeniu 
zespołu, który będzie współpracował ze sobą owocnie przez wiele lat.
Oferta testów pomocnych podczas rekrutacji jest dosyć szeroka. 
Można pobrać je samodzielnie z sieci i przekazać je przyszłym pracow-
nikom, jeszcze przed rozmową, do rozwiązania. Tu jednak trzeba mieć 
na uwadze, że dla osoby, która nie jest psychologiem, wyniki mogą być 
trudne w interpretacji. Światowe tendencje nakłaniają nas do refleksji 
nad tym, co sprawia że jesteśmy szczęśliwi. Praca, jaką wykonujemy 
ma na to ogromny wpływ – bo to tu, spędzamy większość naszego 
życia. Warto zatem poznać potrzeby przyszłych pracowników, ich oso-
bowość i wyznaczyć takie cele zawodowe, które sprawią że sami będą 
budowali pozytywny employer branding naszej organizacji. 

Krystyna  Bartos-Ladra

Entuzjastka analitycznej strony marketingu, odpowiadająca 
w Grupie Pracuj za komunikację badań i statystyk. Specjalizuje 
się w obszarze rekrutacji w IT, śledząc trendy i wyzwania jednej 
z najbardziej dynamicznych branży jaką jest sektor technologiczny. 
Opiekun programu HR Flyers, zapraszającego pracodawców do 
współtworzenia technologii rekrutacyjnych Pracuj.pl.
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Jednym z kluczowych elementów procesu rekrutacji jest samo ogło-
szenie lub oferta przekazana w pierwszym kontakcie z rekruterem. 
To od tego, na ile będzie czytelna, przejrzysta i konkretna zależy, czy 
kandydat w ogóle zdecyduje się aplikować na dane stanowisko.

UWZGLĘDNIJ SPECYFIKĘ BRANŻY
W IT panuje rynek pracownika, a znalezienie wartościowych specja-
listów to zazwyczaj długotrwały proces. Według globalnych danych 
TEKsystems, wydatki związane z pozyskaniem nowego pracownika na 
przestrzeni ostatnich lat wzrosły o 40%, a średni czas rekrutacji wynosi 
ponad 30 dni roboczych. Aż 68% rekruterów postrzega zatrudnianie 
w IT jako większe wyzwanie niż pięć lat wcześniej, a 30% firm ma pro-
blem ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników. Na najwięk-
sze trudności rekrutacyjne wskazują duże firmy (62,4%), zatrudniające 
ponad 250 pracowników (Raport Salesforce „2017 State of IT”). Liczba 
ofert pracy w branży IT przewyższa liczbę kandydatów. Ci mocni 
potrafią otrzymywać nawet kilkanaście ofert tygodniowo. To wszystko 
sprawia, że rekrutacja w IT różni się od procesów w innych branżach.

POSTAW NA KONKRET I TRANSPARENTNOŚĆ
Jak zatem przyciągnąć uwagę kandydatów? Duże znaczenie ma 
forma i treść ogłoszenia. Oferta idealna dla kandydata IT jest: 
estetyczna, czytelna, przejrzysta i… konkretna. Czytając ogłoszenie, 

Krystyna  Bartos-Ladra

Entuzjastka analitycznej strony marketingu, odpowiadająca 
w Grupie Pracuj za komunikację badań i statystyk. Specjalizuje 
się w obszarze rekrutacji w IT, śledząc trendy i wyzwania jednej 
z najbardziej dynamicznych branży jaką jest sektor technologiczny. 
Opiekun programu HR Flyers, zapraszającego pracodawców do 
współtworzenia technologii rekrutacyjnych Pracuj.pl.

Dominika  Gołaś

HR Manager w firmie Coders Lab z 7-letnim doświadczeniem zawodowym 
zdobytym m.in. w agencji rekrutacyjnej podczas realizacji licznych 
projektów rekrutacyjnych na stanowiska specjalistyczne i managerskie 
dla międzynarodowych korporacji oraz w polskich start-up’ach jako 
specjalista ds. HR i doradca zawodowy. Z wykształcenia psycholog 
specjalizujący się w tematach związanych z motywacją, emocjami, 
psychologią zmiany i osobowości.

Czego programiści 
szukają w ofertach pracy?
Specjaliści ds. IT otrzymują wiele ofert pracy, warto zatem przyciągnąć ich uwagę 
czymś, co wyróżnia firmę na tle konkurencji. Dla każdego kandydata kluczowe 
może być co innego: atmosfera, forma zatrudnienia, styl zarządzania i zwinne metodyki, 
czy rodzaj projektu i narzędzia.

powinien mieć on jasność co do zakresu obowiązków, narzędzi 
i technologii wykorzystywanych na danym stanowisku, możliwości 
rozwoju i perspektyw finansowych. Zamiast pisać „atrakcyjne warunki 
zatrudnienia”, warto wskazać, co to konkretnie znaczy. Pod hasłami 
typu: „ambitne zadania”, „rozwijające środowisko”, „nowatorskie pro-
jekty” i „ciekawe benefity” mogą kryć się różne aspekty, dla każdego 
oznaczające coś innego. To samo tyczy się wymogów stawianych 
kandydatom – dobrze jest zdefiniować, co jest obligatoryjne, a jakie 
umiejętności są tylko mile widziane.
Programiści w zdecydowanej większości są pasjonatami swojej 
branży, oczekują zrozumienia i bycia na bieżąco pod względem 
podstawowej wiedzy w tym zakresie. Lubią jasną komunikację i kon-
kretny plan działania w procesie rekrutacji. Są to często osoby bardzo 
analityczne, które już na wstępie muszą wiedzieć, jaki jest sens i cel 
podejmowanych rozmów. Kandydat IT to też osoba, która oczekuje 
indywidualnego podejścia. „Ludzie w tej branży są zasypywani przez 
gigantyczną liczbę ogłoszeń, a niestety wielu rekruterów nie zadaje 
sobie nawet trudu, aby przeczytać profil kandydata, tylko wysyła 
oferty w ciemno. Jeśli programista zobaczy, że przejrzeliśmy jego 
profil, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że przynajmniej odpo-
wie na wysłane zapytanie. Również w rozmowie rekrutacyjnej warto 
pokazać, że wiemy coś na temat danej osoby, a także jej dotychcza-
sowych doświadczeń” – komentuje Michał Piórkowski, Co-founder 
& CEO w Visuality.
Na pewno dobrą praktyką jest bardziej elastyczne i mniej formalne 
podejście do kontaktu. Często proces rekrutacyjny w części odbywa 
się zdalnie i jest to również bardzo mile widziane przez kandydatów. 

NIE SZUKAJ JEDNOROŻCA 
To, co oprócz lakonicznych sformułowań w ogłoszeniu także może 
zniechęcić do aplikowania, to długa i mało realistyczna lista pożąda-
nych kwalifikacji i umiejętności. „Często lista oczekiwań technicznych 
jest bardzo długa, a finalnie okazuje się, że tylko kilka z nich jest 
faktycznie wykorzystywanych w projekcie, a reszta ma niewielkie 
zastosowanie. Zanim przejdziemy do działań rekrutacyjnych, musimy 
bardzo dobrze zrozumieć oczekiwania managera i projekt, do którego 
będziemy rekrutować. Dlatego zawsze powinniśmy dobrze przygoto-
wać się do rozmowy z managerem IT. Nie chodzi tylko o zapoznanie 
się z samym profilem kandydata, ale również zrozumienie, jaka będzie 
jego rola w zespole. Na ile powinien mieć kompetencje komunika-
cyjne, aby móc porozumieć się z członkami zespołu IT lub biznesem. 
Musimy zrozumieć, do czego będą wykorzystywane technologie 
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w danym projekcie i jaki jest oczekiwany przez managera poziom ich 
znajomości” – zaznacza Aleksander Banach, założyciel firmy outsour-
cingowej IT House i agencji employer brandingowej NMS Agency.
Podstawowy błąd to zbyt duża koncentracja na profilu idealnego kan-
dydata. Przykładowo firmy często oczekują co najmniej dwuletniego 
doświadczenia. Warto jednak zachować elastyczność, ponieważ 
najważniejszy jest poziom kompetencji. Ktoś może mieć np. trzy 
lata doświadczenia w programowaniu i być lepszym specjalistą niż 
pracownik z pięcioletnim stażem. To samo tyczy się też np. kwestii 
znajomości technologii pobocznych i frameworków (niektórych 
z nich można nauczyć się w ciągu dwóch dni), czy wymogu posiada-
nia przez kandydata wykształcenia kierunkowego. W zeszłym roku 15 
topowych firm w USA, w tym IBM, Google, EY i Apple, dołączyło do 
grona pracodawców, dla których dyplom uczelni nie jest już obowiąz-
kowym punktem w CV. Coraz więcej firm oferuje dobrze płatną pracę 
osobom, które nie wybrały standardowej ścieżki edukacji. Oczywiście 
zaplecze teoretyczne jest atutem, ale nie jest już warunkiem niezbęd-
nym, aby odnaleźć się na rynku pracy IT.

NIE SKUPIAJ SIĘ NA DŁUGIEJ LIŚCIE BENEFITÓW 
Dla kandydata IT liczą się przede wszystkim konkrety dotyczące 
samego stanowiska i wynagrodzenia, mniej ważne, ale nie znaczy, że 
nieistotne, są benefity pracownicze. Wśród nich pod kątem atrakcyj-
ności dominuje możliwość pracy zdalnej, elastyczne godziny pracy 
czy możliwość zdobycia certyfikatów lub dodatkowych szkoleń. Takie 
świadczenia, jak karta sportowa czy opieka medyczna, są traktowane 
jako standardowy dodatek do zatrudnienia.
„Rekrutacja w IT jest niezwykle trudna. Niełatwo bowiem jest zachęcić 
do zmiany pracy osoby, które mają tak wiele: pensje znacznie po-
wyżej średniej krajowej, pracę w nowoczesnych biurach, najnowszy 
sprzęt, regulowane biurka i fotele, a do tego świeże owoce, kanapki, 
konsole do gier, piłkarzyki i nawet masaże. Oczywiście, nie wszyscy 
mają każdy z tych benefitów. Trochę przerysowuję, ale faktem jest, że 
firmy prześcigają się w pomysłach, jak zwabić kandydatów” – mówi 
Bartek Zdanowski, współorganizator konferencji Java „Confitura”, 
Senior Java Developer w firmie TouK, założyciel StickersCraft. Jego 
zdaniem podejmowane przez firmy działania rekrutacyjne powinny 
być tak opracowane i przeprowadzone, aby nie odwracały uwagi 
od części merytorycznej pracy. Nadmierne przywiązanie np. do 
benefitów może bowiem prowadzić do zbyt wysokiej samooceny 
i nieadekwatnych oczekiwań finansowych kandydatów.

JAKICH INFORMACJI NIE POWINNO 
ZABRAKNĄĆ W OFERCIE REKRUTACYJNEJ 
SKIEROWANEJ DO SPECJALISTY IT?
SPECYFIKA PROJEKTU
Kandydat chce wiedzieć, czy będzie pracować przy projekcie, 
który dopiero będzie realizowany, 
czy będzie to coś nowego, czy chodzi 
o utrzymanie, czy może wprowadzenie 
jakichś zmian itd. Jaka metodologia jest 
wykorzystywana, jakie technologie, ile 
osób pracuje nad danym projektem, jaki 
jest jego czas trwania, na jakim 
etapie jest teraz projekt? Im więcej 
wiemy o proponowanym projekcie 
i możliwościach rozwoju na rekrutowanym 
stanowisku, tym lepiej. „Nie warto wprowa-
dzać kandydata w błąd, bo jeśli przyjmie pracę, 
to reakcją na nieprawdę będzie rozczarowanie, 
które znajdzie odzwierciedlenie w złożonym wy-
powiedzeniu i przejściu do konkurencji” – mówi 
Agata Dzierlińska, HR Bussiness Partner i eks-
pert Grupy Pracuj ds. pozyskiwania talentów 
w obszarze IT.

STACK TECHNOLOGICZNY
Każdy programista, patrząc na ofertę pracy, zwraca uwagę na techno-
logie, w których realizowany jest projekt. Bardziej atrakcyjne są projek-
ty wykorzystujące te nowoczesne i sprawdzone. Mniej atrakcyjne są 
te, które korzystają z przestarzałych systemów, które już wyszły lub 
wychodzą z użycia.

CZAS NA ROZWÓJ I DOSTĘP DO WIEDZY
Programiści biorą pod uwagę, czy w miejscu pracy będą mogli się 
rozwijać. Dlatego czynnikami, na które zwracają uwagę są:
• Dostęp do szkoleń
• Konferencje naukowe
• Dofinansowania certyfikatów
• Firmowa biblioteczka
• Technologie, w których będą pracować
Warto też określić, jak wygląda w danej firmie czas przeznaczony na 
rozwój. Czy wymagane są działania w tym zakresie poza godzinami 
pracy oraz w jaki sposób pracodawca wspiera i kontroluje postępy 
tego rozwoju. Dlaczego dostęp do wiedzy jest tak ważny? Po pierw-
sze jest dodatkową formą wynagrodzenia, pozwala na poszerzanie 
kwalifikacji. A to z kolei pozwala na awans dzięki nowym umiejętno-
ściom. Branża IT szybko się zmienia, dlatego programista powinien 
cały czas się rozwijać, aby nie zostać w tyle.

PRACA Z DOŚWIADCZONYMI PROGRAMISTAMI
Każdy programista zdaje sobie sprawę, że praca z bardziej doświad-
czonymi od siebie daje możliwość nabycia nowych umiejętności 
i poznawania dobrych praktyk. „Warto wiedzieć, do jakiego zespołu 
trafi kandydat. I nie mam tu na myśli jego liczebności, a skład: ilu 
developerów, jakie technologie i poziomy stanowisk. Kandydaci coraz 
częściej pytają w trakcie rekrutacji, czy będą mieli się od kogo uczyć. 
Mówiąc o zespole, zachęcam do poznania metodyki przyszłej pracy. 
Jeśli to AGILE, dopytajmy, czy zespół ma swojego Scrum Mastera i czy 
Product Owner jest na miejscu” – komentuje Agata Dzierlińska, HR 
Bussiness Partner i ekspert Grupy Pracuj ds. pozyskiwania talentów 
w obszarze IT.

FORMA ZATRUDNIENIA, CZAS PRACY I LOKALIZACJA
Warto już na początku określić, jakie formy zatrudnienia wchodzą 
w grę przy danym stanowisku. Ważne jest też, aby sprecyzować, 
w jakim wymiarze godzin oferowana jest praca, ile dni urlopu przy-
sługuje pracownikowi, a także czy istnieje możliwość pracy zdalnej. 

Dla wielu kandydatów duże znaczenie ma także to, w jakiej 
części miasta znajduje się biuro, czy jest w nowoczesnym 
biurowcu, a może pracuje się w bardziej kameralnej 

atmosferze.

WYNAGRODZENIE / WIDEŁKI PŁACOWE
Rośnie liczba firm IT, które w ogłoszeniu 

o pracę podają widełki wynagrodzeń. 
Często tylko w ten sposób są 
w stanie przyciągnąć progra-
mistów, którzy mogą prze-
bierać w ofertach pracy. To 
szczególnie ważne w sytuacji, 
kiedy najczęstszym powodem 
odrzucenia przez kandydata 
finalnej oferty zatrudnienia są 
zbyt niskie zarobki. 
Prekursorem jawności widełek 

w ogłoszeniach rekrutacyjnych w Polsce 
jest firma Netguru, która od początku 
swojej działalności posiada na wszystkich 

stanowiskach jawne stawki płac. 

KOMPENDIUM HR 2019 FOKUS NA IT 105



HRM

106



HRM

107



Czy firmy dostrzegają potrzebę działania nie tylko na rzecz szeroko 
pojętego społeczeństwa, czy też samych pracowników, ale również ich 
najbliższych? Zapraszamy do lektury raportu z pierwszego w Polsce badania 
dotyczącego Odpowiedzialności Rodzinnej Biznesu koordynowanego globalnie 
przez IESE Business School University of Navarra, a w Polsce przeprowadzonego 
przez Fundację Humanites przy wsparciu Pracuj.pl. 

Iga  Pazio

Redaktor naczelna Kompendium HR i serwisu WyzwaniaHR.pl. 
Marketingowiec i ekspert projektów wydawniczych. Autorka cyklicznego 
badania „HR-owca portret własny”. Menedżer zespołu produktu 
i komunikacji marketingowej, w Grupie Pracuj od 2010 roku. 
Prywatnie wielbicielka fantastyki.

 Rodzinna 
odpowiedzialność biznesu
Jak pracodawcy 
ułatwiają godzenie 
obowiązków 
zawodowych 
z życiem 
rodzinnym?

WYNIKI BADANIA IFREI
Społeczna odpowiedzialność biznesu to coraz ważniejszy fragment 
strategii firm, które rozumieją, że zrównoważony rozwój to nie tylko 
czerpanie, ale też dawanie. Odpowiedzialny biznes to taki, który prócz 
działalności komercyjnej realizuje i wspiera inicjatywy dbające o dobro-

stan otoczenia. Beneficjentami programów CSR-owych może być ogół 
społeczeństwa lub mniejsze społeczności i grupy, które łączy wspólna 
idea, problem lub interes. Pracodawcy chętnie przeznaczają środki na 
działania edukacyjne, pomocowe lub angażujące wewnętrznych wo-
lontariuszy. Organizacje dbają też o korporacyjny wellbeing pracowni-
ków poprzez coraz szerzej ujmowane programy benefitowe. Co jednak 
z odpowiedzialnością pracodawców wobec rodzin pracowników? 
W roku 1999 Międzynarodowe Centrum Pracy i Rodziny (ICWF) 
stworzyło IFREI1 – Family Responsible Employer Index, czyli indeks 
rodzinnej odpowiedzialności pracodawców, by móc oceniać poziom 
Odpowiedzialności Rodzinnej Biznesu oraz jej wpływ na ludzi, społe-
czeństwa i organizacje. 
W zależności od stosowanych w organizacjach praktyk – a zwłaszcza 
w zależności od zachowań swoich liderów i przełożonych oraz kultury 

HRM KOMPENDIUM HR 2019108



pracy, z jaką na co dzień spotykają się pracownicy – IFREI rozróżnia 
4 typy środowisk pracy:

wzbogacające – to takie, w którym pracodawca systematycznie 
wspiera integrację życia rodzinnego i zawodowego, 

korzystne – gdy wspiera ją sporadycznie, 

niekorzystne – gdy sporadycznie utrudnia, 

toksyczne – gdy pracodawca systematycznie utrudnia work-life 
integration. 

Jak wynika z badań przeprowadzonych 
przez IESE Business School University 
of Navarra oraz jej partnerów na całym 
świecie, w Polsce podobnie jak i w innych 
badanych krajach, nadal dominuje 
niekorzystne środowisko pracy. 

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez IESE Business School 
University of Navarra oraz jej partnerów na całym świecie, w Polsce 
podobnie jak i w innych badanych krajach, nadal dominuje nie-
korzystne środowisko pracy. Co z przykrością należy odnotować, 
w Polsce pojawia się ono w ok. 46%, a więc blisko połowie organi-
zacji, podczas gdy na świecie wskaźnik ten jest o 7 punktów pro-
centowych niższy i wynosi 39%. Drugim najczęściej wskazywanym 
środowiskiem pracy jest środowisko korzystne dla zachowania work-
-life integration. W Polsce pojawia się ono w ok. 26% firm, na świecie 
zaś w 31% organizacji. Na skrajnie niekorzystne – toksyczne – śro-
dowisko pracy skarży się w Polsce aż 17% badanych pracowników 
(na świecie wskaźnik ten wynosi 12%). Wśród pracodawców, którzy 
oferują wzbogacające warunki pracy jest zaledwie 11% polskich 
firm (co jest najniższym wskaźnikiem dla wszystkich 4 kategorii). 
Na świecie już blisko co piąty pracodawca dba o przyjazne rodzinie 
środowisko pracy. 
Z obserwacji badaczy wypływa również wniosek, że środowiska te 
stale się przenikają, a poprawa może następować jedynie stopniowo, 
w sposób systematyczny – od toksycznego po wzbogacające. 
By lepiej zrozumieć czym jest Rodzinna Odpowiedzialność Biznesu 
warto przyjrzeć się, jakie działania i zachowania ją określają.

FIRMA PRZYJAZNA RODZINIE, CZYLI JAKA? 
Poziom Rodzinnej Odpowiedzialności Biznesu (Corporate Family 
Responsibility – CFR) jest określany w oparciu o trzy wymiary: poli-
tykę formalną, wsparcie przełożonego oraz kulturę organizacji. 
Te trzy elementy budują środowisko pracy w danej organizacji 
i w mniejszym lub większym stopniu wpływają na poziom satysfakcji 
pracowników w obszarze work-life balance. Polityka formalna dotyczy 
stosowania zasad, które promują elastyczny czas pracy, pracę zdalną, 
wspierają także opiekę rodzinną i rozwój osobisty pracownika. 
Organizacje w różny sposób mogą realizować politykę formalną wpi-
sującą się w CFR. Jedni pracodawcy oferują zmienne godziny pracy, 
inni skompresowany tydzień – np. wcześniejsze wyjście pracownika 
w środy, gdy odwozi starszego krewnego na zabiegi rehabilitacyjne, 
ale w zamian za dłuższą pracę we wtorki i czwartki – jeszcze inni 
proponują niepełny wymiar pracy lub dzielenie etatu między kilku 
pracowników. 
Tego typu podziały sprzyjają integrowaniu życia rodzinnego nie 
tylko młodych rodziców, którzy odbierają dzieci ze żłobków czy 
przedszkoli, ale także osób, które opiekują się starszymi rodzicami 
czy po prostu mają inne rodzinne zobowiązania, które w sensie 
czasowym kolidują z pracą. Polityka promująca pracę zdalną to 
umożliwienie pracownikowi wykonywania swoich obowiązków 
poza miejscem pracy w wybrane dni, bądź też stale. W zależności 
od możliwości i potrzeb pracownika. Jak wygląda otwartość i chęć 
oferowania pracownikom elastycznego czasu pracy w Polsce i na 
świecie? Z poniższego wykresu wynika, że polscy pracodawcy 
są wyjątkowo otwarci na zapewnienie pracownikom możliwości 
godzenia obowiązków zawodowych i prywatnych w obszarze czasu 
i miejsca pracy. 

Polityka formalna wpływająca na CFR
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Organizacje, które w swoją politykę formalną mają wpisane wsparcie 
rodziny, ułatwiają pracownikom np. zaciągnięcie pożyczki na wybrany 
cel lub mają system zaliczkowych wypłat wynagrodzenia, który po-
zwala lepiej zarządzać domowym budżetem, nie tylko w „sytuacjach 
awaryjnych”. Firmy także decydują się na dofinansowanie opieki lub 
zorganizowanie firmowego żłobka, przedszkola bądź miejsca pobytu 
dla niesamodzielnego członka rodziny. Jednak tu dane nie są impo-
nujące. Zaledwie 2% polskich pracodawców oferuje pracownikom 
i organizuje w miejscu pracy świetlice dla dzieci (na świecie wskaźnik 
ten wynosi blisko 6%), a jedynie 8-9% polskich firm przyznaje dodat-
kowe świadczenia i dotacje rodzinne. Na świecie wskaźnik ten wynosi 
16% w przypadku kobiet i 12% w przypadku mężczyzn. 
Pracodawcy „rodzinnie odpowiedzialni” dbają również o pracowni-
ków oferując szeroki pakiet świadczeń pozapłacowych, programy 
rozwojowe i well-beingowe, a także zachęcając pracowników do 
udziału w zajęciach edukacyjnych z zakresu work-life balance oraz 
innych kluczowych aspektów pozazawodowego życia pracowni-
ka (np. warsztaty dot. zarządzania domowym budżetem, planów 
emerytalnych czy zdrowego trybu życia). Do innych udogodnień 
zapewnianych pracownikom mającym rodzinne zobowiązania 
należą także dłuższe niż przewidziane prawem urlopy macierzyńskie 

i tacierzyńskie, płatne urlopy czy przyzwolenie na opuszczenie 
miejsca pracy ze względu na ważną rodzinnie sprawę. W Polsce 

jedynie ten ostatni wskaźnik jest wyższy niż na świecie i wynosi 
średnio 86% (dane światowe wskazują 80%). Niestety pracodawcy 
mniej chętnie wydłużają minimalne, wyznaczone przez prawo urlopy 
wychowawcze – zaledwie 7% kobiet w Polsce może liczyć na dłuższy 
urlop macierzyński (na świecie ponad 1/5 kobiet spodziewa się przy-
chylności pracodawcy w tym zakresie). Podobnie sprawa wygląda 
w kwestii urlopu tacierzyńskiego. W Polsce jedynie co dziesiąty świe-
żo upieczony tata może cieszyć się wychowywaniem potomka dłużej 

niż przewiduje to ustawa, a na świecie – już co czwarty. 

Do udogodnień zapewnianych 
pracownikom mającym rodzinne 
zobowiązania należą także dłuższe 
niż przewidziane prawem urlopy 
macierzyńskie i tacierzyńskie, płatne 
urlopy czy przyzwolenie na opuszczenie 
miejsca pracy ze względu na ważną 
rodzinnie sprawę. W Polsce jedynie 
ten ostatni wskaźnik jest wyższy 
niż na świecie i wynosi średnio 86% 
(dane światowe wskazują 80%).

sporadycznie

ROLA BEZPOŚREDNIEGO PRZEŁOŻONEGO 
Rodzinna Odpowiedzialność Biznesu przejawia się także w stylu 
zarządzania przełożonych oraz zachowaniach na drodze do osiągania 
porozumienia w zespole. Podejmowanie decyzji w organizacji 
powinno wspierać ludzi w rozwoju ich najważniejszych umiejętności 
oraz podnoszeniu kompetencji. Styl zarządzania może skutecznie 
integrować życie zawodowe i rodzinne, poprzez uwzględnienie oso-
bistych i rodzinnych potrzeb pracowników oraz poprzez zachęcanie 
ich do realizowania tych potrzeb. W badaniach nad IFREI zapytano 
uczestników, w jakim stopniu ich przełożony poświęca czas, by 
wysłuchać osobistych problemów pracowników związanych z pracą 
i życiem osobistym, czy poświęca czas, by dowiedzieć się, jakie są po-
trzeby pracowników, a także na ile wprowadza swobodną atmosferę 
sprzyjającą rozmowom o konfliktach w pracy oraz życiu osobistym 
(także rozmawia z pracownikami jak takie konflikty rozwiązywać). Szef 
wspierający Rodzinną Odpowiedzialność Biznesu jest też wzorem do 
naśladowania w kwestii równowagi zarówno w pracy, jak i poza nią 
oraz organizuje funkcjonowanie działów w taki sposób, by przynosiło 
to korzyść zarówno pracownikom, jak i firmie. 
Jak wypadają polscy i światowi menadżerowie pod kątem budowania 
wzbogacającego Rodzinną Odpowiedzialność Biznesu środowiska 
pracy? Co ciekawe, zdecydowanie lepiej w rolach liderskich w tym 
obszarze są oceniane kobiety niż mężczyźni. Zarówno w Polsce, jak 
i na świecie pracownicy – bez względu na płeć – pozytywnie pod 
kątem CFR oceniali kobiety-menadżerki, podczas gdy mężczyzn 
ocenili negatywnie. Szefowie byli oceniani pod kątem udzielanego 
wsparcia instrumentalnego, zarządzania polityką formalną – a więc 
możliwości oferowanych przez organizację, a także udzielanego 
wsparcia emocjonalnego i jako wzory do naśladowania – czyli pod 
kątem ich osobistych postaw i zachowań. Na podstawie odpowiedzi 
udzielonych podczas badania IFREI widać wyraźnie, że kobiety na ca-
łym świecie postrzegane są pozytywnie w we wszystkich zakresach, 
jedynie polskie liderki są oceniane negatywnie pod kątem umiejętno-
ści udzielania wsparcia emocjonalnego. Programy empatyczny lider 
wspierające rozwój kompetencji z zakresu inteligencji emocjonalnej 
mogą zatem być tu pomocne. 
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KULTURA WSPIERAJĄCA RODZINĘ
Trzecim filarem, na którym zbudowana jest CFR, jest kultura organiza-
cyjna. Jest ona efektem wdrażania wartości do stylu zarządzania, czyli 
przejawia się w zasadach, którymi kierują się menadżerowie podczas 
procesu podejmowania decyzji. 
W tym zakresie w modelu IFREI badacze mierzyli: 

oczekiwania względem rodzicielstwa (czy firma wspiera 
i ułatwia branie urlopu macierzyńskiego bądź tacierzyńskiego), 

wpływ, jaki ma zastosowanie elastycznych godzin pracy 
na rozwój indywidualnej ścieżki kariery i awanse (czy 
osobom, które mają sprawy rodzinne i osobiste wymagające ich 
uwagi, trudniej jest otrzymać awans oraz czy osoby korzystające 
z elastycznych godzin pracy w ogóle otrzymują awans), 

a także oczekiwania dotyczące godzin pracy i poświęcenia 
(czy oczekuje się od pracowników, by spędzali w pracy więcej 
godzin, niż przewiduje ich umowa, czy ich życie rodzinne 
nie jest zakłócane wymaganiami stawianymi w pracy oraz 
czy pracownicy są zmuszani, by stawiać pracę na pierwszym 
miejscu, przed rodziną). 

Z punktu widzenia Corporate Family Responsilibility istotne jest także 
to, w jakim stopniu sam pracownik postrzega, że stosowanie polityki 
CFR może negatywnie wpłynąć na możliwość jego awansu i dalszej 
kariery w organizacji. Pracownicy mogą obawiać się, że ich zobowią-
zanie wobec rodziny zostaną odebrane jako nielojalne wobec organi-
zacji lub mniejsze zaangażowanie w wykonywaną pracę. Jak te dane 
wyglądają w Polsce? Niestety nadal co dziesiąta Polka doświadcza 
w swojej karierze negatywnych skutków posiadania rodziny. 

WPŁYW POLITYKI CFR 
NA EMPLOYEE EXPERIENCE
Zastosowanie Corporate Family Responsibility jest ważne nie tylko dla 
organizacji, ale również dla pracowników (i ich rodzin) oraz ogólnie 
dla społeczeństwa. Środowisko sprzyjające integracji życia zawodo-
wego i prywatnego sprawia, że pracownik jest osobą, która czuje się 
doceniana na swoim stanowisku, może prowadzić zdrowy styl życia, 
a co za tym idzie, rozwijać się intelektualnie i we wszystkich innych 
wymiarach. CFR ma silny wpływ na wydajność firmy, ponieważ pra-
cownicy, zadowoleni ze sposobu, w jaki są traktowani, mają wyższy 
poziom zaangażowania i motywacji do osiągnięcia celów stawianych 
przez organizację. Są również mniej skłonni do zmiany pracy, co 
znacząco obniża koszty pracodawców związane z rekrutacją i wdro-
żeniem nowych pracowników. Jak pokazały badania, CFR prowadzi 
również do wyrównywania szans między kobietami a mężczyznami. 
Odpowiedzialność Rodzinna Biznesu przyczynia się do korzyści na rzecz 
pracownika, który w rezultacie cieszy się lepszą jakością życia, ma satys-

fakcję z łączenia życia rodzinnego i zawodowego, ma mniej konfliktów 
w pracy i w rodzinie. W tym aspekcie CFR wiąże się również z konse-
kwencjami  dla całego społeczeństwa. Wysoki poziom CFR w organiza-
cjach wpływa korzystnie zarówno na pracowników, jak i podnosi efek-
tywność organizacji. Z kolei niski poziom Rodzinnej Odpowiedzialności 
Biznesu w organizacjach – co trzeba stanowczo podkreślić – niesie 
ze sobą wysokie koszty społeczne i negatywnie wpływa zarówno na 
pracowników, ich rodziny, organizacje, ale także na ogół społeczeństwa 
wywołując często nieodwracalne i długofalowe szkody. 
Budowanie Odpowiedzialności Rodzinnej Biznesu to zadanie każde-
go, kto odpowiada za zarządzanie ludźmi w organizacjach. Decyzje 
podejmowane przez liderów powinny promować wzbogacające 
środowisko pracy, które przejawia się między innymi zachęcaniem 
pracowników do spędzania czasu z rodziną i wywiązywania się ze 
swoich prywatnych zobowiązań. 

CFR ma silny wpływ na wydajność 
firmy, ponieważ pracownicy, zadowoleni 
ze sposobu, w jaki są traktowani, 
mają wyższy poziom zaangażowania 
i motywacji do osiągnięcia celów 
stawianych przez organizację. Są 
również mniej skłonni do zmiany pracy, 
co znacząco obniża koszty pracodawców 
związane z rekrutacją i wdrożeniem 
nowych pracowników. 

Negatywne konsekwencje CFR dla kariery
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1 Badania nad IFREI zostały przeprowadzone przy udziale ponad 40 tysięcy osób na prze-
strzeni 8 lat (od 2010 roku), w ponad 20 krajach na 5 kontynentach. Informacje czerpano 
z różnorodnych źródeł, co pozwoliło na dokładne zweryfikowanie i porównanie danych 
otrzymanych przez dyrektorów i menadżerów różnych firm oraz przez ich partnerów, jak 
również pozwoliło badaczom przeanalizować różnice występujące między poszczegól-
nymi krajami.

Pełna wersja raportu „Rodzinna Odpowiedzialność Biznesu 
– pierwsze badanie CFR w Polsce” jest dostępna do pobrania: 

www.humanites.pl/tag/pierwsze-badanie-cfr
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Maja  Biernacka

Prowadzi agencję komunikacji wewnętrznej bee DIFFERENT i pisze bloga 
Komunikacja wewnętrzna od kuchni. Szkoli się w Polsce i za granicą. 
Pomaga firmom usprawniać komunikację wewnętrzną – realizuje audy-
ty, buduje strategie, szkoli i doradza. Wśród klientów jej firmy są m.in. 
Lidl, VW, Totalizator Sportowy, Grupa Pracuj, Bricomarche i najlepsza 
agencja komunikacji wewnętrznej w Europie – londyńska Gatehouse.

Nowoczesna komunikacja wewnętrzna kojarzy nam się przede wszystkim 
z nowoczesnymi narzędziami. I o nich też tu będzie. Ale także o tym, że nie mamy 
szans na taką komunikację w firmie, jeśli nasze myślenie o tym obszarze zarządzania 
wciąż jest… staroświeckie.

Nowoczesna 
komunikacja wewnętrzna

NOWOCZESNA KUZYNKA
Dla jednej firmy oddanie pracownikom do użytkowania pierwszego 
intranetu w historii przedsiębiorstwa będzie wyczynem. Po jego 
wdrożeniu mówić będą, że mają nowoczesne narzędzie komunikacji. 
Dla innych nowoczesnością będzie kolejny intranet zmodernizowany 
o funkcjonalności, które powstały w ostatnich latach. Mimo że nowo-
czesność można różnie interpretować, jedno jest pewne: komunikacja 

wewnętrzna nie jest tak szybka w przyswajaniu nowoczesności jak jej 
zewnętrzna kuzynka.
Zmiany, akceptowanie i implementowanie nowinek w komunikacji 
wewnętrznej odbywają się dużo wolniej. To komunikacja zewnętrzna 
je testuje i gdy przejdzie do fazy dobrego rozkręcenia, wtedy ostrożna 
komunikacja wewnętrzna zaczyna obwąchiwać, co też ta komuni-
kacja zewnętrzna robi. A potem nawet jeśli komunikacja zewnętrzna 
z sukcesem przyjęła nowe rozwiązanie, jej wewnętrzna kuzynka wciąż 
spokojnie i ostrożnie zaczyna wdrażać te rozwiązania u siebie. Tak 
było z intranetami, wideo, mediami społecznościowymi, aplikacjami, 
a teraz ze sztuczną inteligencją, najczęściej w postaci chatbotów.
Komunikacja wewnętrzna jest mniej ufna i mniej zasobna, więc jej 
nowoczesność jest wtórna w relacji do komunikacji zewnętrznej. 
Zachowania naszych pracowników na zewnątrz też nie są takie 
same jak wewnątrz firmy. Dlatego to, co przyjęło się na zewnątrz, 
np. media społecznościowe, bez których nie wyobrażamy sobie 

HRM KOMPENDIUM HR 2019112



obecnie funkcjonowania w internetowej przestrzeni, nie przyjęły się 
wewnątrz firm tak, jak to przed laty prognozowano. Wręcz przeciwnie, 
ich efektywność pozostawia wiele do życzenia. Co nie znaczy, że nie 
ma wyjątków. Są firmy, w których media te odgrywają ważną rolę 
we współpracy pomiędzy pracownikami i w codziennej wymianie 
wiedzy.

NOWOCZESNE NARZĘDZIA
Jakimi cechami odznaczają się więc nowoczesne narzędzia ko-
munikacji wewnętrznej? I które z nich możemy do nich zaliczyć? 
Nowoczesne INTRANETY to te, które wyglądem i funkcjonalnościa-
mi przypominają zewnętrzne portale np. informacyjne. Dodatkowo 
wzbogacone są o rozwiązania plasujące je na poziomie platform do 
codziennej pracy, a nie są tylko do informowania pracowników o tym, 
co dzieje się w firmowej rzeczywistości.
Przejrzysty układ, intuicyjna nawigacja, zminimalizowane do niezbęd-
nych kliknięcia. Do tego zaimplementowane funkcje społeczno-
ściowe, jak lajkowanie, udostępnianie czy komentowanie treści. 
Nowoczesne jest także tworzenie grup projektowych w wewnętrz-
nych mediach społecznościowych, za pomocą których pracownicy 
mogą komunikować się i dzielić wiedzą w ramach realizowanych 
wspólnie projektów. Rozwiązanie to ma być zastępstwem lub uzupeł-
nieniem emaili i spotkań projektowych. Ważne jest także maksymalne 
zintegrowanie intranetu i innych systemów, na których pracują 
pracownicy. Na tyle, na ile pozwala nam na to technologia. Ponadto, 
dla użytkowników intranetu ważna jest możliwość personalizacji, czyli 
np. decydowania o tym, co widzą na stronie głównej, czy możliwość 
wyboru treści, które otrzymują do poczytania i obejrzenia.
Kolejna ciekawa funkcjonalność to automatyczne powiadomie-
nia o nowościach, które opublikowane zostały w intranecie. 
Pracownik może dostać je na emaila lub w formie no-
tyfikacji w intranecie, która wygląda jak ta w me-
diach społecznościowych, kiedy ikonka u góry 
przy kopercie podpowiada nam, że mamy nową 
wiadomość. Przydatne jest również rozwiązanie 
umożliwiające bezpieczny transfer dużych 
plików pomiędzy pracownikami (odpowiednik 
wetransfer.com).
Coraz częściej intranety rozwiązują też zadania. 
Możemy za ich pośrednictwem zarezerwować zasoby 
(firmowe samochody, salki, gadżety itd.) czy wypełnić 
elektroniczny formularz, by np. złożyć wniosek online o urlop.
Jeśli chcemy mieć nowoczesny intranet, pamiętajmy o implementacji 
zaawansowanej wyszukiwarki. Bez niej nawet bogate zasoby informa-
cyjne tej platformy pozostaną mało użyteczne.

W komunikacji zewnętrznej modne są obecnie CHATBOTY. 
To roboty zaimplementowane np. na stronach www, z którymi 
użytkownik może porozmawiać. Zadając pytania, otrzymujemy zdefi-
niowane wcześniej odpowiedzi, dające wrażenie rozmowy z człowie-
kiem. I pomału rozwiązania te pojawiają się również w komunikacji 
wewnętrznej. 
Sztuczna inteligencj a w komunikacji wewnętrznej może być także 
w postaci wyszukiwania głosowego zamiast tekstowego. Może to 
być także bot-przewodnik wykorzystany podczas onboardingu dla 
nowego pracownika, który uzupełni onboarding stacjonarny prowa-
dzony zazwyczaj przez zespół HR i przełożonego czy bot-asystent 
w pracy, który przypomni nam o spotkaniu, zrobieniu sobie przerwy 
czy zbierze od pracowników pytania do prezesa przed dużym spo-
tkaniem organizowanym dla wszystkich pracowników z zarządem. 
Takie rozwiązania nieśmiało pojawiają się w komunikacji wewnętrznej. 
Na ich mocniejszą obecność będziemy musieli jeszcze poczekać.

Nowoczesnym narzędziem i wciąż nie za często wykorzystywanym 
w komunikacji wewnętrznej są APLIKACJE MOBILNE. W prywat-
nych telefonach każdy z nas ma ich co najmniej kilka, a w komunikacji 

wewnętrznej wciąż pojawiają się rzadko. Choć według mnie główną 
przeszkodą – podobnie jak w wielu innych przypadkach w komunika-
cji wewnętrznej – są małe budżety przeznaczane na takie rozwiązania 
i na komunikację w ogóle. 
Aplikacje do komunikacji rozumianej jako informowanie pracowników 
o tym, co dzieje się w firmie, nie działają lub odniosły mały sukces. 
Są jednak aplikacje, które dobrze sprawdzają się wśród pracowników. 
To te, które rozwiązują zadania i które traktowane są przez ich użyt-
kowników jak narzędzie pracy. Przykładem niech będzie rozliczanie 
firmowych wydatków za pomocą dedykowanej do tego wewnętrznej 
aplikacji, zarządzanie kalendarzem i zmianowym czasem pracy przez 
przełożonego i pracowników fabryki czy raportowanie przez inspek-
torów z wysokości wad konstrukcyjnych kontrolowanych budynków. 
Aplikacje takie służą do komunikacji z przełożonym i innymi pracow-
nikami, ułatwiają dostęp do firmowych zasobów za pomocą smart-
fona oraz przyspieszają pracę, ponieważ możemy z nich korzystać 
z dowolnego miejsca z dostępem do internetu, a czasami nawet i bez 
dostępu do sieci. 
Komunikatory wewnętrzne, transmisje wideo na żywo (live streamin-
gi), zgłaszanie przez aplikację pytań na żywo podczas dużych spotkań 
dla pracowników czy webinary – to kolejne narzędzia i formaty, które 
zaliczyłabym do nowoczesnych w polskiej komunikacji wewnętrznej, 
mimo iż rozwiązania te są nam dobrze znane w komunikacji w ogóle.

NOWOCZESNE PODEJŚCIE
Dla wielu osób zarządzających firmami – i niestety dla niektórych 
specjalistów komunikacji wewnętrznej też – komunikacja wewnętrz-
na wciąż rozumiana jest jako codzienne informowanie. Czyli pisanie 

artykułów do intranetów czy wewnętrznych 
gazet, organizowanie dużych spotkań dla 

pracowników czy zachęcanie do udziału 
w firmowych konkursach. To nie jest 
nowoczesna komunikacja wewnętrzna. 

To tylko jej podstawowy cel.
Jeśli w taki sposób działamy, a chcemy, by 

była nowoczesna, powinniśmy podejść 
do naszych działań na nowo. Niech 

to będzie naszą „nowoczesnością”. Aby 
tak było powinniśmy przełączyć się na 

diagnozowanie komunikacji, strategiczne 
myślenie, planowanie jej działań i analizo-
wanie osiąganych efektów.

Niestety bez tego nie przeniesiemy 
komunikacji wewnętrznej w nowoczesny 

wymiar, a siebie do grona profesjonalistów. Bez tego też trudniej 
będzie nam zawalczyć o właściwą pozycję dla nas i naszych działań 
w firmowej hierarchii ważności projektów. Zmieńmy swoje myślenie 
o komunikacji wewnętrznej i podejście do realizowanych działań na 
profesjonalne.

NOWOCZEŚNI SPECJALIŚCI OD KOMUNIKACJI
Zacznijmy od przeanalizowania tego, co mamy. Oceńmy narzędzia, 
którymi dysponujemy, przyjrzyjmy się bliżej odbiorcom, z którymi 
komunikujemy się. Przeanalizujemy firmowe procesy i to jak są komu-
nikowane. Jeśli możemy sobie pozwolić na bardziej zaawansowane 
działania diagnostyczne, zorganizujmy badanie, podczas którego 
w kompleksowy sposób przeanalizujemy stan obecny komunikacji 
wewnętrznej. To jest profesjonalne. Czy nowoczesne? Niestety dla 
wielu firm wciąż tak. Choć widać w tym obszarze znaczną poprawę 
i duże zainteresowanie takimi działaniami.
A gdy już dowiemy się, jak jest, zaplanujemy, jak usprawnimy to, 
co nie działa. Zbudujmy plan, strategię, jakkolwiek ten dokument 
nazwiemy. Poświęćmy czas na opracowanie kroków naprawczych. 
I nie zapominajmy o mierzeniu efektów naszych działań. Przejdźmy 
na kolejny poziom w komunikacji wewnętrznej, na ten nowoczesny, 
profesjonalny. 
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Raphael  Elimelech

CEO holdingu L.M. International Group 
zrzeszającego 14 podmiotów w Izraelu, USA 
i Polsce, zorientowany na hi-tech, wprowadził 
agencję pracy tymczasowej L.M. Manpower 
do top 3 w Izraelu, zaś firmę zajmującą się 
mystery shopping – Expose - na pozycję 
bezkonkurencyjnego lidera rynku.   

Maciej  Skorski 

Współzałożyciel i Partner CEE Experts, obecnie CEE Experts by L.M. 
International Group, odpowiedzialny za rozwój konsorcjum w UE. 
Prowadzi projektu rekrutacyjne i konsultingowe w wielu krajach 
europejskich, Izraelu i Singapurze.

Think

Wszystko szybko się zmienia. Nic nie jest pewne. Umiejętność oduczania się 
i błyskawicznej adaptacji są wartościami na rynku pracy. Roboty i sztuczna 
inteligencja mocno wkraczają do każdej branży, w tym HR. Obserwujemy fale 

migracyjne w różnych kierunkach, spowodowane różnymi czynnikami. Trzeba więc zapytać, 
czy otwarcie granic dla obcokrajowców i sztuczna inteligencja są zagrożeniem czy szansą? 

Zastanawiają się nad tym Maciej Skorski i Raphael Elimelech.

BIG
MACIEJ SKORSKI: Raphael, wiele emocji wzbudza obecnie temat 
migracji, który jest nośny dla mediów. Podnoszone są hasła takie jak 
„Wielka Brytania dla Brytyjczyków”, „Polska dla Polaków”, „obcokrajow-
cy zabierają pracę”. Ale czy szybko rozwijające się gospodarki z zero-
wym albo ujemnym przyr ostem naturalnym mogą sobie pozwolić 
na zamknięcie rynku pracy dla obcokrajowców?

RAPHAEL ELIMELECH: Maciej, najlepiej operować na przykładach. 
W latach 90. mieliśmy dużą migrację do Izraela z byłych krajów 

ZSRR. Z perspektywy czasu powiem, że był to bardzo ważny krok 
naprzód dla kraju. Początkowo emigranci rozpoczynali głównie na 
podstawowych stanowiskach, ale szybko integrowali się ze społe-
czeństwem, wszechobecną u nas technologią i zaczynali obejmować 
coraz wyższe stanowiska. W tym samym czasie sporo Izraelczyków 
zdecydowało się na emigrację do Europy i USA, gdzie odnieśli bardzo 
znaczący sukces szczególnie na rynkach finansowych i hi-tech. Po po-
nad 20 latach rosyjska społeczność w Izraelu jest postrzegana jako 
bardzo atrakcyjna, wnosząca wartość dodaną w hi-tech oraz biotech 
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i obejmuje już kluczowe stanowiska. To samo można powiedzieć 
o Izraelczykach w USA. W obydwu przypadkach jest to sukces 
pojedynczych osób, które znalazły nowe wyzwanie, jak i dla całych 
społeczeństw. Ale jeśli górę bierze krótkoterminowe spojrzenie, wte-
dy mogą pojawić się wyzwania, jakie obserwujesz z bliska w ostatnich 
latach w Anglii.

MACIEJ SKORSKI: Faktycznie Brexit wymknął się twórcom spod 
kontroli i ma swój znaczący wpływ na rynek pracy. Już nie wychodzi-
my po angielsku, tylko nowo powstały czasownik ‘to brexit’ robi furo-
rę. A tak serio - kiedy kilka lat temu zaczynaliśmy realizować pierwsze 
projekty rekrutacyjne dla firm z londyńskiego city, mieliśmy długą 
listę doskonale wykwalifikowanych kandydatów z Europy Środkowej, 

a nasi klienci mieli komfort wybierania. Przez zamieszanie 
brexitowe bardzo szybko przeszliśmy do nowej sytuacji, 

gdzie kandydaci byli coraz mniej zdecydowani do apliko-
wania do Wielkiej Brytanii, aż w końcu rozpoczął się trend 

odwrotny, gdzie otrzymujemy coraz więcej aplikacji osób, 
które chcą wyjechać z Wysp do innych krajów UE, czasem wrócić 

do swojej ojczyzny albo nawet zmienić kontynent. Ukoronowaniem 
tego jest przeniesienie przez jednego z naszych klientów procesów 
do Azji. Likwidowanych jest w Anglii stopniowo kilkaset stanowisk, 
ale to tylko wierzchołek góry lodowej.

RAPHAEL ELIMELECH: Przysłowie żydowskie mówi: „lu-
dzie padają nie z powodu słabości, ale dlatego, że uważają 
się za silnych”. Dlatego trzeba myśleć długofalowo. 
My mamy obsesję na punkcie technologii, a dokładniej 

sztucznej inteligencji.

MACIEJ 
SKORSKI: 
Dlaczego sztuczna inteligen-
cja jest na tak wysokim poziomie 
w Izraelu? Ludzie nie obawiają się u Was, że rozwija-
jąc technologie będą tracić pracę? 

RAPHAEL ELIMELECH: Jesteśmy liderem technologicznym prak-
tycznie w każdej branży. Think BIG ma u nas wyjątkowe znaczenie. 
Jako kraj mamy ograniczony obszar i liczbę mieszkańców, dlatego 
cokolwiek tworzymy, myślimy o ekspansji światowej. Bardzo kon-
kurencyjna jest Izraelska Dolina Krzemowa. Wiele najważniejszych 
sukcesów technologicznych właśnie tu miało początek – Disk On 
Key, Wix czy Waze, który został kupiony przez Google za 1,2 miliarda 
$. Koncerny technologiczne mają tu swoje centra badań i rozwoju. 
Start upy pochodzące stąd są notowane na NASDAQ, jak 
np. Check Point Software Technologies, CyberArk czy 
Verint Systems. 

MACIEJ SKORSKI: A jak się ma ta technolo-
gia do procesów rekrutacyjnych?

RAPHAEL ELIMELECH: Prowadząc 
holding HR musimy cały czas inwesto-
wać w dział Badań i Rozwoju, by mieć 
narzędzia takie, jakich nie ma na świecie 
nikt. Dziś w Izraelu w branży HR aplika-
cje do wirtualnych interview, badania 
referencji kandydatów, poziomu moty-
wacji czy crowd sourcingu są normą. Bardzo 
sprawdza się najnowszy robot do screeningu. 
Efektywność w zamykaniu przez konsultanta w 
Izraelu projektów rekrutacyjnych vs średnia w UE 
waha się w zależności od kraju i poziomu stano-

wisk od 15:1 do nawet 40:1. Wszędzie stosujemy sztuczną inteligencję. 
Cały czas udoskonalamy narzędzia. Rozwój nie ma końca. Ale żeby 
technologię wprowadzać, muszą być warunki ekonomiczne. 

MACIEJ SKORSKI: Tutaj Polska jest świetnym miejscem do inwe-
stycji. W ostatnich kilkunastu latach mamy silny wzrost gospodarczy, 
niskie bezrobocie, stabilną walutę, zastrzyk środków unijnych, mocny 
export, dużą liczbę bardzo dobrze wykształconych studentów, spore 
nakłady bezpośrednich inwestycji zagranicznych i rosnącą konsump-
cję wewnętrzną. W wielu z tych parametrów jesteśmy prymusem 
w regionie. Teraz czas otworzyć się na pracowników z zagranicy, 
bo jest wiele zawodów, których Polacy po prostu nie chcą wykony-
wać lub jest nas za mało. Pracownicy z Ukrainy czy krajów azjatyckich 
mogą wnieść wartość dodaną na niższych stanowiskach, by za jakiś 
czas budować karierę wyżej, tak jak u Was.

RAPHAEL ELIMELECH: To jest właściwa droga, którą podążyły 
największe gospodarki na świecie – nacisk na technologię i kontrolo-
wane otwarcie rynku pracy. Wyzwanie jest mniejsze między krajami 
– bardziej między generacjami.

MACIEJ SKORSKI: Dziś ludzie mają więcej wspólnego, niż kiedykol-
wiek wcześniej, tylko nie zawsze zdają sobie z tego sprawę. Jest po-

trzebny specjalny kod, by komunikaty przepływały w obydwie 
strony między X a Y. Konto na Instagramie, WhatsApp, FB czy 
LI ma pracownik niezależnie od kraju czy pokolenia. Ale jak 
patrzę podczas projektów na zachowania pracowników 

w Paryżu, Londynie czy Pradze, mam wrażenie, że nowa ge-
neracja kładzie gdzie indziej nacisk niż nasza. Dziś dla mojego 

teamu w Warszawie jest normą że możemy pracować z domu, 
w biurowcu mamy na piętrze bilard, do fitness clubu wjeżdżamy 

kilka pięter do góry, a na rocznicę pracy dostajemy bilet do teatru 
wraz z osobą towarzyszącą. Punkt ciężkości jest w innym 

miejscu niż kilka lat temu. Jak jest w Tel Avivie czy 
Nowym Jorku?

RAPHAEL ELIMELECH: 
Oczywiście to, co mówisz tak 
samo dotyczy Izraela, jak i USA. 

Wejście generacji Y zmieniło podejście do 
pracy, zmusiło pracodawców do rewizji priorytetów i motywatorów. 
Generacja Y przyniosła wiele benefitów technologicznych, ale i wy-
zwań. W procesach rekrutacyjnych widzimy często nieprofesjonalne 
podejście kandydatów, brak zaangażowania czy nawet mijanie się 
z prawdą.

MACIEJ SKORSKI: Żyjemy w takich czasach, że to ostatnie 
obawiam się, że dotyczy nie tylko generacji Y. Byłem bardzo 

zdziwiony, gdy podczas projektu w Singapurze okazało 
się, że jeden z kandydatów na seniorskie stanowisko 

w projekcie, został na finalnym etapie zdema-
skowany na dużym kłamstwie. Wszystko 

odkryliśmy dzięki sztucznej inteligencji do-
starczonej przez naszych kolegów z działu 

badań i rozwoju w Izraelu.

RAPHAEL ELIMELECH: Tak, do wielu 
faktów bez robotów nie mamy szansy 
dotrzeć. Sztuczna inteligencja pomaga 
nam efektywniej pracować i szybciej 

rozwijać się.

MACIEJ SKORSKI: Niezależnie od tego, 
z jakiego kraju mamy pracownika.

RAPHAEL ELIMELECH: Dokładnie. 

BIG
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Tak samo jest z organizacją. Gdy działa niezawodnie, nie zastana-
wiamy się dlaczego. A przecież sukces firmy nie bierze się znikąd. 
To ciężko wypracowana droga, która zaczyna się od ludzi tworzą-
cych organizację, ich pomysłów, pasji pracy i relacji, jakie tworzą 
między sobą. Atmosfera w firmie to drugi (zaraz po wynagrodzeniu) 
czynnik wymieniamy przez pracowników jako powód, dla którego 
zmieniają pracę lub „motywator” do pozostania w danej organizacji. 
W dzisiejszym świecie i wszechobecnej walce o talenty, „pulse 
check” powinien stać się nieodłącznym narzędziem każdego 
managera. „Pulse check” to nic innego jak badanie czynności 
życiowych organizacji. To badanie jej tętna i temperatury. Innymi 
słowy: zaangażowania i motywacji pracowników do bycia częścią 
tej konkretnej firmy. To właśnie zaangażowanie jest dziś kluczowe 
w budowaniu przewagi konkurencyjnej na rynku. To ono przekła-
da się na możliwość gromadzenia i rozwijania wiedzy wewnątrz 
organizacji. To ono pomaga przyciągać talenty z zewnątrz, bo 
przecież każdy chce pracować w miejscu, które się lubi, gdzie 
– prócz dobrej atmosfery – można zaspokoić swoje potrzeby 
i realizować ambicje. 

JAK ZACZĄĆ?
Jak zatem należy badać organizację? Jak stworzyć i wdrożyć taki 
„pulsomierz”? Najlepszym termometrem są nastroje w organizacji, 
klimat i wszystko to, czego doświadcza pracownik wewnątrz firmy. 
Takie badanie w zasadzie zaczyna się już na etapie ocen okreso-
wych, kiedy pracownik ma możliwość oceny swojego przełożonego 
oraz współpracowników. Może wypowiedzieć się również o swoich 
planach na przyszłość. Papierkiem lakmusowym są także nagłe 
albo masowe odejścia pracowników. To jawny sygnał, że źle się 
dzieje w firmie lub danym dziale. Wówczas przydatne są rozmowy 
z odchodzącym pracownikiem (exit interview), by poznać przyczyny 
decyzji i zastanowić się, co zmienić, by uniknąć podobnych sytuacji 
w przyszłości. 

Magdalena  Tafil-Kamińska

Consea Executive Search 

Zbadaj puls
Dobra firma jest jak zdrowe ciało, które odpowiednio zadbane odwdzięcza się 
doskonałą formą i świetną kondycją. I choć wiemy, jak zadbać o nasz organizm, 
to póki „działa”, nie poświęcamy mu zbyt wiele uwagi. Nie wsłuchujemy się w rytm 
serca, nie sprawdzamy jego parametrów. Dopiero, gdy pojawia się ból lub zabraknie sił, 
zaczynamy szukać dla niego ratunku. Warto badać „puls” firmy regularnie.

JAKIE PYTANIA ZADAĆ?
Jednak można zacząć już wcześniej, wprowadzając do narzędzi 
HR- owych ankietę klimatu organizacji i okresowo sprawdzać nastroje 
w firmie. Takie badanie może mieć formę ankiety drukowanej lub być 
wersji dostępnej on-line. Istotne, by było anonimowe i wykonywane 
raz do roku. Ważne jest także, by dotyczyło istotnych dla pracowników 
obszarów. Należy skupić się na ich doświadczeniu (employee experience). 

Powinno dać odpowiedź na ocenę atmosfery w pracy:
• Czy pracownicy współpracują czy rywalizują ze sobą? 
• Czy się lubią i są gotowi się wspierać? 
• Jakie mają relacje z przełożonymi? 
• Jaki styl kierowania przejawia szef i czy ludzie mu ufają? 

Badamy również, na ile organizacja jest otwarta 
na potrzeby swoich pracowników:
• Czy w firmie jest miejsce na otwartą komunikację? 
• Czy ludzie czują się doceniani i są sprawiedliwie wynagradzani? 
• Czy pracownicy mają poczucie, że firma ich wspiera 

w rozwoju? 
• Jak pracownicy oceniają poziom trudności wykonywanych 

zadań? 
• Czy praca jest dobrze zorganizowana? 
• Czy firma oferuje dostęp do nowoczesnych technologii? 
• Na ile można być samodzielnym w decyzjach dotyczących 

doboru narzędzi, sposobu wykonania zadania? 
• Jak bardzo elastyczna jest organizacja? 
• Czy pracownicy są informowani o zmianach w firmie?

KANDYDAT CHCE WIEDZIEĆ… 
Dzisiejszy kandydat jest świadomym uczestnikiem rynku pracy. 
Chce pracować w firmie, która ma jasny cel. Chce wiedzieć, na co 
może liczyć za rok, za dwa. Pracownik wchodzący do organizacji do-
skonale wie, w jakim kierunku chce się rozwijać, w jakiej firmie chce 
pracować. Ma gotowy pomysł na siebie: wie co i w jakiej perspek-
tywie chce osiągnąć. Jeśli więc nie zna celów swojego pracodawcy, 
nie zna wskaźników / mierników swojej pracy (wyniki działu, wyniki 
spółki), jak ma być przekonany, że to jego miejsce? 
To dlatego nowi pracownicy tak łatwo zmieniają pracę. Im młodsi 
i z krótkim stażem, tym szybciej. 18% nowo zatrudnionych osób 
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sobie radzi nowa osoba w nowej roli. Mało kto wówczas myśli o sile 
emocji i negatywnej opinii rozczarowanego pracownika, a z nimi 
wyjdzie na rynek pracy. Jest rozgoryczony, zniesmaczony i mówi 
o tym otwarcie. Opowiada swoją historię, by uzasadnić, dlaczego 
odszedł. Tym chętniej, im krócej pracował. Trudno później firmie 
walczyć z mitami. A przecież sama może budować swoją historię 
i markę, dużo wcześniej sprawdzając nastroje swoich ludzi. 

...A PRACOWNIK CHCE BYĆ DOCENIONY 
I USŁYSZANY
Nieco inaczej przedstawia się sytuacja z pracownikami, którzy od 
dłuższego czasu są związani z organizacją. Z naszej praktyki wynika, 
że mało kto się nimi interesuje do czasu... złożonego wypowiedze-
nia. Dopiero podczas tzw. exit interview analizuje się przyczyny 
odejścia. Wcześniej nikt nie sprawdza, jak bardzo oddala się od firmy 
lojalny pracownik, ekspert, człowiek firmy... Nikt nie sprawdza pulsu. 
Nie interesuje się czymś, co działa. 
Pracownicy ze stażem do 3 lat decydują się na odejście, ponieważ 
brakuje im możliwości rozwoju i chcą uniknąć dłuższego okresu 
wypowiedzenia. Ci „starsi” (> 3 lat) z kolei oczekują awansu, bardziej 
wymagających zadań, a co za tym idzie wyższego wynagrodzenia. 
Pracując w jednej organizacji zwykle nie są obejmowani znaczącymi 
podwyżkami i dostrzegają dysproporcje w wynagrodzeniach wobec 
nowo zatrudnianych osób. To frustruje. 
Jest jeszcze grupa 45-latków, którzy na chwilę przed wejściem 
w „abrahamowy wiek” chcą zmienić otoczenie, potrzebują zmian. 
Uważają, że to ostatni moment na wyzwania zawodowe... Później 
z etykietą silver generation ich szanse na rynku pracy maleją. 

FIRMOWY PRZEGLĄD OKRESOWY
Mimo, że zmiana jest pozytywną rzeczą, bo wnosi 

nowe doświadczenia i wiedzę, sprawia, że 
przybywa adrenaliny i tętno przyspiesza, to 
jednak warto zatroszczyć się o swoich ludzi. 
Dać im poczucie harmonii. Skoro dbamy 
o nasze ciało, czy samochód, dlaczego nie 

robić tego dla firmy? Zróbmy i tu przegląd 
okresowy – nie tylko wiedzy, ale 

i zaangażowania. 

(w wieku od 27 do 34 lat) opuszcza organizację przed upływem 
6 miesięcy, a średni okres zatrudnienia młodych pracowników 
w jednej firmie wynosi ok. 18 miesięcy. Najczęstszą przyczyną zmia-
ny w takich przypadkach jest brak spójności pomiędzy obietnicami, 
a tym, co faktyczne spotyka ich w firmie. Młodym pracownikom bra-
kuje właściwego wprowadzenia. Rzuceni na „głęboką wodę”, szybko 
tracą motywację do pracy w nowych warunkach. Rozczarowany 
kandydat najczęściej nie dotrwa do kolejnej umowy po okresie 
próbnym, bo szkoda mu czasu, bo wierzy w „rynek pracownika”. 
Organizacja musi natomiast unieść ciężar kolejnej rekrutacji i wdro-
żenia... Z niesmakiem stwierdza „pomyliliśmy się” lub uznaje, że „kan-
dydat był niedopasowany”. Nie przygląda się natomiast 
sobie. Nie zastanawia się, na ile sama właściwie zadbała 
o swój nowy talent. 
Nasze doświadczenie pokazuje, że w 80% takich przy-
padków brakuje odpowiedniego wdrożenia do zadań, 
szczerego przedstawienia zakresu, dostępu do 
niezbędnych narzędzi. Brakuje informacji, 
a także zainteresowania tym, jak 
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Organizacja to złożony system wzajemnych połączeń, przepływów 
działań i/lub informacji. Jeśli nie rozumiemy tego systemu, to może-
my niewłaściwie interpretować pewne zdarzenia, fałszywie diagno-
zować problemy i w konsekwencji działać nieskutecznie. Do analizy 
i rozumienia zjawisk biznesowych polecamy Teorię Ograniczeń 
stworzoną przez E. Goldratta, która jest kompletnym modelem 
patrzenia na organizację, zawierającym również konkretne narzędzia 
i rozwiązania.

TEORIA OGRANICZEŃ (TOC)
Goldratt na bazie obserwacji i analizy wielu firm stwierdził, że żadna 
organizacja nie może w danym momencie funkcjonować lepiej, 
ponieważ nie pozwala jej na to ograniczenie – tzw. wąskie gardło. 
Żeby skutecznie zarządzać organizacją z wykorzystaniem koncepcji 
wąskiego gardła, kadra kierownicza musi się przestawić na myślenie 

Tomasz Bagiński

Doświadczony konsultant, trener i mediator. Specjalizuje się w kom-
petencjach kierowniczych i komunikacji. Pomaga tworzyć praktyczne 
rozwiązania oparte na wartościach, które przekładają się na wymierne 
wyniki i efektywność w biznesie. Wieloletni trener EY Academy of 
Business.

Aleksandra Jopyk

Doświadczony executive coach, trener i facylitator. Menedżer 
z wieloletnim doświadczeniem w usługach profesjonalnych. Buduje ela-
styczne, efektywne i zwinne rozwiązania bazujące na odblokowywaniu 
potencjału i sensownej zmianie. Zwolenniczka prostoty i użyteczności. 
Współpracuje z EY Academy of Business od 2018 roku, wcześniej 
związana z EY Polska. 

 TEORIA 
OGRANICZEŃ W HR. 
Wyzwania HRBP
Od swoich HR Business Partnerów ludzie z biznesu oczekują coraz lepszego 
zrozumienia „ich działki” oraz bardziej adekwatnych i zwinnych rozwiązań 
usprawniających obszary ludzkie. W związku z tym – oprócz wiedzy eksperckiej 
z obszarów HR – potrzebne jest rozumienie, jak działa biznes w danym obszarze oraz jak ten 
obszar jest osadzony w całości firmy.

całym obrazkiem, a nie w kategoriach jedynie 
własnego obszaru odpowiedzialności.
Zarządzający kierują się często fałszywymi miarami, 
które wynikają z przekonania, że jedynym sposobem spo-
wodowania, żeby ludzie sumiennie pracowali jest przypisanie 
im celów osobistych. Skoro mają być osobiste, to automatycznie nie 
są to cele całej organizacji, tylko cele rozdrobnione i co za tym idzie 
lokalne. Optymalizacje lokalne w przeciwieństwie do globalnych 
koncentrują się na usprawnianiu jednego obszaru, ale wpływają 
– niekoniecznie pozytywnie – na ogólną sytuację w firmie. 
Przykłady można mnożyć. Dział fakturowania w pewnej firmie 
usługowej w celu ograniczenia kosztów zdecydował o przesunię-
ciu czynności wystawiania faktur sprzedażowych na menedżerów 
z pierwszej „linii frontu”. W efekcie pozorna oszczędność w dziale 
fakturowania oznaczała więcej dodatkowej pracy dla osób, których 
podstawowym zadaniem było generowanie przychodów, co ogólnie 
pogorszyło sytuację w firmie.

WYKORZYSTANIE TOC
Dlaczego dochodzi do tego rodzaju „optymalizacji”? Za takie zacho-
wanie odpowiedzialne są miary, według których ludzie są rozliczani. 
Menedżerowie – kierowani dobrą intencją i potrzebą bezpieczeń-
stwa – próbują tym miarom sprostać. W konsekwencji podejmują 
działania lub decyzje, jakich nigdy by nie podjęli we własnym domu 
lub rodzinie. 
Dla HRBP lub ogólnie ludzi z HR Teoria Ograniczeń może stanowić 
ważne uzupełnienie optyki w patrzeniu na zjawiska, które znajdują się 
w ich obszarze wpływu i/lub odpowiedzialności. Pierwszą korzyścią 
jest już samo myślenie o firmie jako systemie naczyń połączonych 
i rozumienie tego, w jaki sposób wewnętrzne miary, polityki i zasady 
wpływają na zachowania ludzi. Dodatkowe korzyści biorą się z wyko-
rzystania narzędzi logiczno-myślowych, które pozwalają analizować 
istniejącą wokół nas rzeczywistość. Umożliwiają również doskonałe 
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adresowanie obszarów problemo-
wych i wdrażanie zmian w sposób, 

który nie budzi kontrowersji, a wręcz 
motywuje do współtworzenia zmiany.

Jednym z takich narzędzi jest Drzewo 
Stanu Obecnego pozwalające na syste-

matyczną analizę przyczynowo-skutkową. 
W skrócie polega na tym, że wybieramy jakiś ob-

szar działania firmy, w tym obszarze decydujemy 
co będzie kluczowym parametrem celu, do którego 

dążymy i jak jest to mierzone. Zapraszamy ludzi, aby 
wspólnie zastanowili się, co w tym obszarze działa 

nieoptymalnie, co powoduje ich frustrację i niezadowole-
nie (identyfikujemy skutki niepożądane). Następnie rysujemy 

mapę tych zjawisk, szukając przyczyn i skutków, aż znajdziemy 
„obraz” ilustrujący, w jaki sposób zidentyfikowane zjawiska są 

ze sobą połączone i jak na siebie wpływają. Na końcu określamy 
przyczyny o największym wpływie na całą sytuację i w ten sposób 
mamy zrozumienie jak działa system oraz jak najskuteczniej na niego 
wpłynąć.

PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA TOC W HR
Zostaliśmy zaproszeni do projektu usprawniającego wykorzystanie 
systemu HRM w firmie technologicznej. Dział HR był zaniepokojony 
działaniami podejmowanymi przez kierowników firmy, w wyniku któ-
rych dane wpisywane do systemu informacji zwrotnej niewiele miały 
wspólnego z rzeczywistą opinią na temat pracowników.
Za pomocą Drzewa Stanu Obecnego dokonaliśmy analizy przyczy-
nowo-skutkowej, która doprowadziła do zakwestionowania podwalin 
modelu awansów wewnętrznych, powiązanego z systemem wyna-
gradzania i premiowania pracowników. Okazało się, że funkcjonujące 
od lat podejście doskonale sprawdzało się, gdy organizacja miała do 
czynienia z nadmiarem kandydatów zainteresowanych budowaniem 

swojej kariery w organizacji (tzw. rynek pracodawcy). Niemniej dalsze 
wykorzystanie tego modelu w odwróconej sytuacji „rynku pracowni-
ka” nie tylko nie spełnia swojej roli, ale prowadzi do wypaczeń i dalszej 
degeneracji procesu poprzez nagradzanie i promocje osób, które 
nie spełniają kryteriów jakościowych (coroczne promocje są sztywną 
zasadą w tym systemie). 
Cała organizacja staje się jednocześnie zakładnikiem systemu – bo to 
model wymusza zachowania, które muszą być spełnione, a w efekcie 
powodują między innymi frustrację w zespołach i szantaż wypowie-
dzeniowy jako narzędzie negocjowania podwyżek przez utalentowa-
nych pracowników.
Zastosowanie analizy przyczynowo-skutkowej pozwoliło na zdia-
gnozowanie miejsca, gdzie tworzy się błędna pętla myślowa, która 
niezależnie od intencji uczestników wymusza systemowe podporząd-
kowanie się procesowi. Procesowi, który mimo braku oczekiwanych 
efektów sam się napędza. 
Cytując odkrywcze sformułowanie Goldratta „powiedz mi jak bę-
dziesz mierzył, a powiem Ci jak będę się zachowywał” obserwujemy, 
że ludzie w pracy dokonują wyborów nie tylko kierując się wolną 
wolą, ale również ze względu na uwarunkowania, w jakich się próbują 
odnaleźć w możliwie najlepszy sposób. 
I dlatego jakiekolwiek działania rozwojowe czy naprawcze nakiero-
wane na jednostkę będą przynosiły krótkofalowe skutki, dopóki nie 
zostanie usprawniona systemowa dysfunkcja wymuszająca niesku-
teczne zachowania.

WNIOSKI
W działach HR wiele problemów (i co za tym idzie rozwiązań) jest 
diagnozowanych na poziomie motywacji, postaw, wiedzy, czy umie-
jętności. Jak widać, czasami to uwarunkowania, w których funkcjonu-
jemy w większym stopniu niż predyspozycje, czy cechy odpowiadają 
za nasze zachowanie. Warto umieć to zauważyć i mieć te narzędzia 
w swojej skrzyneczce HRBP. 
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USTAWA O IMIGRACJI 
WYKWALIFIKOWANEJ SIŁY ROBOCZEJ 
DO NIEMIEC – NIE DLA KAŻDEGO
Otwarcie na pracowników spoza UE stało się koniecz-
nością podyktowaną nieprzerwanym od 2010 rozwojem 
gospodarczym Niemiec. Stąd rosnące rokrocznie 
zapotrzebowanie na dodatkowe ręce do pracy na tle stale 
zmniejszającego się bezrobocia. Ponadto, liczba wakatów 
w tym kraju nigdy nie była tak duża. Dochodzą do tego budzące 
niepokój prognozy demograficzne. Jednym z głównych rozwiązań, 
które mogłoby spowolnić tempo starzenia się społeczeństwa nie-
mieckiego, a także zmniejszyć lukę kadrową w tym kraju, jest nowe 
otwarcie na emigrantów. 
Liberalizacja przepisów migracyjnych Niemiec jest w pierwszej kolej-
ności skierowana do wykwalifikowanych specjalistów spoza UE w ob-
szarach takich jak obsługa techniczna, budownictwo, transport czy IT. 
Z uproszczonego dostępu do niemieckiego rynku pracy będą mogły 
skorzystać osoby posiadające wymagane wykształcenie zawodowe 
oraz znające język niemiecki na poziomie umożliwiającym pracę. 

JAK WYSOKIE JEST ZAGROŻENIE 
DLA POLSKIEJ GOSPODARKI?
Wśród najczęściej wymienianych czynników ryzyka związanych 
z wejściem w życie nowego niemieckiego prawa wymienia się przede 

Czy musimy się obawiać 
liberalizacji niemieckiego 

rynku pracy?

Andrzej  Korkus

Współzałożyciel i prezes EWL S.A. – jednej z najszybciej rozwijających 
się firm z branży zatrudnienia w UE. Założyciel Fundacji Wspierania 
Migrantów na Rynku Pracy „EWL”. Członek Young Presidents 
Organization. Współautor książki „Praktyka zatrudniania 
cudzoziemców w Polsce”. Autor szeregu publikacji na temat migracji 
i rynku pracy.. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

W czerwcu 2019 roku Bundestag przyjął precedensową dla całej Unii Europejskiej 
nową politykę migracyjną Niemiec dążącą do zmniejszenia deficytu wykwalifikowanej 

siły roboczej. Rozwiązania zaproponowane przez rząd w Berlinie oraz uchwalone 
przez parlament będą skupiać się na uproszczeniu mechanizmów dających obcokrajowcom 

spoza UE dostęp do rynku pracy największej gospodarki Europy.

wszystkim zagrożenie odpływu z polskie-
go rynku pracy kandydatów posiadających 

kwalifikacje zawodowe, przede wszystkim 
z Ukrainy. Szacunki zewnętrznych ekspertów 

zakładały, że może to być nawet kilkaset tysięcy osób, 
których brak może przyczynić się do spowolnienia 
wzrostu gospodarczego Polski.

Wyniki drugiej edycja badania socjologicznego EWL S.A. „Ukraińcy 
na polskim rynku pracy – doświadczenia, wyzwania, perspektywy”, 
które zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2019 roku, wskazują 
jednak na mniejszą skalę planowanej migracji obywateli Ukrainy 
z Polski do Niemiec. 
W porównaniu z zeszłorocznym sondażem, odsetek respondentów 
rozważających pracę w Niemczech wzrósł o 7 pkt. procentowych. 
Zatrudnienie w tym kraju planuje już 34% obecnie pracujących 
w Polsce obywateli Ukrainy. W 2018 roku było to 27%. Przyjrzymy się 
uważnie właśnie tej grupie Ukraińców. 

KTO I KIEDY PLANUJE 
ZAMIENIĆ ZŁOTÓWKI NA EURO?
W grupie osób rozważających podjęcie pracy w Niemczech, co piąty 
respondent zadeklarował zmianę kraju już w 2019 roku, czyli jeszcze 
przed wejściem w życie nowej polityki migracyjnej. Jeżeli chodzi 
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o wyjazd do pracy do naszego 
zachodniego sąsiada w 2020 roku, 

to liczba chętnych niemal się podwaja, 
sięgając 37%. Co czwarty Ukrainiec myśli nad 

przeprowadzką za Odrę w roku 2021 lub latach 
następnych. 

Jeżeli chodzi o sektory polskiej gospodarki, to ewentu-
alny wyjazd części pracowników z Ukrainy może najbardziej uderzyć 
w produkcję przemysłową. Wśród respondentów, planujących prze-
niesienie się, 37% znalazło zatrudnienie w Polsce właśnie w tej branży. 
Na drugim miejscu uplasowało się budownictwo – tu pracuje co piąty 
obywatel Ukrainy planujący wyjazd do RFN. Z kolei 15% deklarujących 
opuszczenie naszego kraju reprezentuje branżę logistyczną. Nieco 
mniej ucierpi rolnictwo (10%), a także hotelarstwo, gastronomia i inne 
usługi.  

CHĘCI A REALIA
Jedną rzeczą jest generalna chęć przeniesienia się do Niemiec 
i ogólna świadomość otwarcia się tego rynku na pracowników 
spoza UE, inną realne możliwości, kwalifikacje i wiedza nt. wymagań 
pracodawców. 
Największą barierą w planach wyjazdu do Niemiec jest dla Ukraińców 
brak znajomości języka. W tej samej grupie (obywateli Ukrainy pracu-
jących w Polsce i planujących kontynuację zatrudnienia w Niemczech) 
jedynie 11,5% respondentów zadeklarowało znajomość języka niemiec-
kiego na poziomach „średni”, „dobry” czy „bardzo dobry”. Ponadto co 
czwarty reprezentant grupy oświadczył, że włada językiem niemieckim 
źle, a niemal 2/3 przyznało się, że w ogóle go nie zna. 

Na pytanie „Co przekonałoby Pana/Panią do pracy w Polsce nawet 
po tym, jak Niemcy uproszczą procedurę zatrudniania obywateli 
spoza UE”, 70% pracowników z Ukrainy planujących wyjazd do RFN 
odpowiada: „Zwiększenie wynagrodzenia”. Należy podkreślić, że dla 
22% istotnym argumentem do pozostania w Polsce byłaby możliwość 
szybszego otrzymania zezwolenia na pobyt oraz uzyskanie obywa-
telstwa. 
Badanie socjologiczne EWL S.A. dowodzi, że obecnie około 7,6% pra-
cujących w Polsce obywateli Ukrainy planujących kontynuację swojej 
kariery zawodowej w Niemczech spełnia główne kryteria stawiane 
przez rząd w Berlinie. To przekłada się łącznie na 2,6% ogólnej liczby 

ukraińskich pracowników w naszym kraju. 

KTO NIE MUSI SIĘ OBAWIAĆ?
Zwiększający się ruch pracowników ze Wschodu 
na Zachód jest od dłuższego czasu obserwowany 
nie tylko w przypadku tradycyjnych już sektorów 
produkcyjnego czy logistycznego, ale także 
w branżach wysokospecjalizowanych. Odczuwając 
olbrzymi popyt na wyspecjalizowane rekrutacje, 
przede wszystkim w sektorze IT, EWL S.A. posze-

rzyła swoją ofertę, uruchamiając dodatkowe 
kanały pozyskiwania wyspecjalizowanych kadr.
Aby zabezpieczyć interesy swoich Klientów, 
firma zainwestowała w rozwój sieci rekruta-

cyjnej na Wschodzie. Dotyczy to nie tylko Ukrainy, gdzie 
spółka posiada już 21 biur, ale także Białorusi, Mołdawii, krajów 

Kaukazu Południowego oraz Azji Środkowej. Oprócz Ukrainy obec-
nie EWL S.A. rekrutuje pracowników z 9 innych krajów świata. Grupa 
stara się być jak najbliżej swoich zagranicznych kandydatów, aby opie-
kować się nimi od początku do końca procesu rekrutacji oraz pracy 
w docelowym miejscu. Dla Klientów niesie to gwarancję rekrutacji 
tylko dopasowanej i lojalnej kadry. Rezultat? Wysoki odsetek realizacji 
zamówień (94%) oraz niski procent rotacji rekrutowanych przez firmę 
pracowników (6,1%). 
Należy podkreślić, że EWL S.A. jest liderem rynku pod względem 
szybkości legalizacji swoich pracowników. Dzięki temu też liczba 
zrekrutowanych osób rokrocznie niemalże się podwaja.
Ponadto firma kładzie duży nacisk na automatyzację i digitalizację 
procesów zatrudniania – otwiera to Klientom szybszy dostęp do 
pracowników, EWL S.A. z kolei jest w stanie zaproponować lepszą 
kontrolę nad procesem rekrutacyjnym i rozliczeniami. 

Bardziej otwarty na migrantów rynek niemiecki na pewno będzie 
stanowił dużą konkurencję dla polskich firm. Częściowej migracji 
pracowników z Ukrainy do Niemiec nie da się zatrzymać, gdyż nie 
jesteśmy w stanie konkurować z Niemcami pod względem wysokości 
zarobków. Mimo to, jesteśmy dalecy od uznania nowych przepisów 
za „czarny scenariusz” dla polskich firm. Zarówno wymagania stawia-
ne kandydatom aplikującym do pracy w RFN, uwarunkowania geopo-
lityczne, czy bariery językowe ograniczą skalę migracji ze Wschodu.
Należy pamiętać, że do utrzymania dotychczasowych przewag nad 
rynkami zachodnimi, powinniśmy skoncentrować się w pierwszej 
kolejności na dalszej liberalizacji polityki migracyjnej, w tym zwłaszcza 
na zatrzymaniu na dłużej tych migrantów, którzy pracują i płacą po-
datki w Polsce w ramach pobytów krótkotrwałych. Ponadto kolejnym 
ważnym atutem Polski w oczach pracownika z Ukrainy mogłoby 
być przyspieszenie procedury legalizacyjnej w polskich urzędach 
wojewódzkich. 
Tym bardziej, że konkurencja o pracowników zagranicznych będzie 
rosła. Nowa ustawa o imigracji wykwalifikowanej siły roboczej 
(Fachkräfteeinwanderungsgesetz) stanowi precedens wobec innych 
państw unijnych, które dotąd koncentrowały się przede wszystkim 
na otwieraniu swoich rynków pracy dla obywateli państw Unii. 
Sukces nowej polityki rządu w Berlinie może oznaczać pójście w ślady 
przez inne kraje, takie jak Holandia, czy Francja. 

34% 

2,6%

obywateli Ukrainy 
pracujących w Polsce 
rozważa pracę 
w Niemczech

pracujących w Polsce 
Ukraińców spełnia główne 
kryteria stawiane przez 
rząd w Berlinie (znajomość 
języka i wykształcenie) 
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Zatrzymać 
pracownika 

na dłużej

Zatrzymać 
pracownika 

na dłużej

„Istne szaleństwo” to pierwsza myśl, jaka przychodzi mi do głowy obserwując 
zmagania firm i działów HR w przyciąganiu do siebie nowych pracowników. Patrząc 
na nasz obecny rynek pracy możemy zaobserwować, iż praktycznie każda firma ma jakąś 

formę programu lub taktykę, który ma przyciągać i pielęgnować wschodzące gwiazdy. 
Przygotowując ten artykuł dowiedziałam się, iż to właśnie w Polsce tworzymy najlepsze 

środowiska pracy w postaci biur i ich zaplecza socjalnego. Polska rokrocznie wygrywa w tym 
zakresie niezliczone światowe konkursy, przebijając międzynarodowych liderów rynku pracy. 

Ale czy naprawdę dzięki takim zabiegom zatrzymamy nasze ciężko pozyskane „gwiazdy”? 
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W miarę jak organizacje walczą o dotrzymanie kroku w wojnie 
o talenty, coraz mocniej zaczyna być zauważalna przepaść między 
organizacjami, które próbują rekrutować i zatrzymywać je za pomocą 
taktycznego stylu przywództwa, a tymi, które pracują nad zmianą 
w kierunku „otworzenia” się na „słuchanie” pracowników. Bardzo czę-
sto traktujemy w kategoriach sukcesu sam fakt zatrudnienia naszego 
„idealnego pracownika”, „gwiazdy”, „talentu” itp. Jesteśmy przekonani, 
iż dobrze przeprowadzony, wielopoziomowy proces rekrutacyjny 
będzie wystarczającą gwarancją na to, iż nasz nowo pozyskany 
pracownik będzie od pierwszego dnia zatrudnienia realizował 
większość założeń, które mieliśmy względem jego osoby. 

PO PIERWSZE DOŚWIADCZENIA
Wszyscy doskonale wiemy, iż pierwsze wrażenie w miejscu pracy ma 
duże znaczenie i dotyczy to nie tylko pracodawcy. Nowi pracownicy 
mogą zacząć formułować wrażenia na temat organizacji od samego 
początku, wpływając na ich decyzję o pozostaniu w firmie na dłuższą 
metę. Słabe doświadczenia związane z wprowadzaniem do organi-
zacji mogą prowadzić do niepotrzebnego i możliwego do uniknięcia 
obrotu zdarzeń, którego koszt może być nawet dwukrotnie wyższy 
od rocznego wynagrodzenia pracownika. Niezwykle trudno jest 
jednak ocenić, czy nasze wysiłki związane z wejściem nowej osoby do 
organizacji są skuteczne. Każdego roku zatrudniamy nowych pracow-

ników i większości z nas cały czas brakuje dobrego 
sposobu na mierzenie ich doświadczeń na 

„naszym pokładzie”, poza próbami wyciągania 
wniosków z liczb pracowników rezygnujących 
z pracy. 

MAŁE RZECZY, 
DUŻE ZNACZENIE
W celu lepszego zrozumienia tego, co nazy-
wamy „wczesną rezygnacją”, powinniśmy 
się zwrócić w stronę tego, co oczywiste, 
ale zostało przeoczone. Firma Microsoft, 

która dostrzegła ten sam problem 
i zaczęła po prostu pytać swoich 
nowo zatrudnionych pracowni-

ków o ich doświadczenia. Stworzyli oni 
prosty mechanizm: pracownicy byli proszeni o wypeł-

nienie ankiety po pierwszym tygodniu pracy, a następnie 
po 90 dniach. Z ankiety organizacja dowiedziała się, że małe 

rzeczy mają największe znaczenie dla nowych pracowników, takie 
jak posiadanie od pierwszego dnia działającego komputera i natych-
miastowy dostęp do budynku, poczty elektronicznej i intranetu. Na 
podstawie tych obserwacji wciągnęli oni w proces wdrożenia osoby 
z działu finansowego, IT, zakupów, rekrutacji i HR, aby osiągnąć wspól-
ny cel: „upewnij się, że nowi pracownicy są produktywni i zadowoleni 
od pierwszego dnia”. Każdy członek zespołu pracował na pożądany 
efekt, w wyniku czego wszystkie bariery organizacyjne zostały 
zlikwidowane. 
Idąc dalej, Microsoft zrobił kolejny krok, chcąc zrozumieć, jak wcze-
sne zachowania pracowników wpływają na ich zaangażowanie. 
Wprowadzili anonimowe wiadomości e-mail z danymi dotyczącymi 
zaangażowania. Oświadczenia, których używali do oceny, obejmo-
wały miedzy innymi zwroty: „jestem dumny, że mogę pracować dla 
Microsoft”, „spodziewam się pracować dla Microsoft przez __ lat”.

KIEDY OCZEKIWANIA SĄ ZBYT WYSOKIE
Zatrudniając nowego pracownika zakładamy, że ma wysoki potencjał 
i będzie mocno zaangażowany. Ale czy sprawdzamy już od samego 
początku, czy faktycznie tak jest? Firma Corporate Leadership 
Council, w trakcie swoich badań na zlecenie jednego z klientów, 
zebrała najnowszą kadrę pozyskanych pracowników. Pokój był pełen 
„jasnych, błyszczących talentów”. Wydawało się, że grupa ta składa 
się wyłącznie z ludzi, którzy są entuzjastycznie nastawieni do swojej 
firmy. Wyniki ich badań były zatrważające. Co czwarty z pracowników 
zamierzał zakończyć pracę w ciągu roku. Jeden na trzech przyznał, 
że nie wkłada całego swojego wysiłku w swoją pracę. Jedna na pięć 
osób uważała, że jej osobiste aspiracje są zupełnie inne od 
tego, co organizacja zaplanowała dla niej. Czterech na dzie-
sięciu nie miało zaufania do współpracowników.
Badanie tej grupy wskazały też na dwa główne powody niepowodzeń 
rekrutacyjnych: zbyt duże oczekiwania i wiele alternatyw. Wielu z tych 
pracowników ustawia sobie niezwykle wysoką poprzeczkę w nowej 
organizacji. Właśnie dlatego, że pracują ciężej (i często lepiej) niż 
pozostali pracownicy, oczekują, że ich organizacje będą ich dobrze 
traktować – zapewniając im stałą stymulację, dużo uznania, atrak-
cyjne ścieżki kariery. Tak więc, gdy organizacja „walczy o rynek” – jak 
większość w dzisiejszych czasach – nasi „utalentowani” są pierwszymi 
rozczarowanymi. Tymczasem są oni znacznie bardziej przekonani, 
niż ich starsi stażem pracownicy, o swojej zdolności do znalezienia 
nowych miejsc pracy oraz są dalece mniej bierni w badaniu innych 
możliwości. W rezultacie, kiedy organizacje ograniczą się i poproszą 
pracowników o „wytrwanie”, „nowe talenty” będą pierwszymi, które 
powiedzą: „nie, dziękuję”. 
Aby odnieść sukces w coraz ważniejszych rolach, pracownicy muszą 
posiadać umiejętności intelektualne, techniczne i emocjonalne 
(zarówno wrodzone, jak i wyuczone), aby sprostać coraz bardziej 
złożonym wyzwaniom. Nie mniej ważne jest jednak zaangażowanie 
– poziom osobistego związku i zaangażowania pracownika wobec 
firmy i jej misji. Jak zasugerowano wcześniej, tego atrybutu nie należy 
traktować jako oczywistego – wystarczy zapytać pracowników, czy są 
zadowoleni ze swojej pracy. Zamiast tego spróbuj innego prostego, 
ale mocnego pytania: „co sprawiłoby, że jutro podejmiesz pracę 
w innej firmie?”. To zapytanie skłania ludzi do podzielenia się pod-
stawowymi kryteriami satysfakcji z pracy i do podania brakujących 
elementów.

INDYWIDUALNIE OD POCZĄTKU
Dowodzi to, że niezwykle istotne jest, aby nowy pracownik odbył 
indywidualne spotkanie ze swoim przełożonym już podczas pierw-
szego tygodnia pracy. Od samego początku starajmy się 
zrozumieć, w jakim miejscu swojej „podróży zawodowej” 
znajduje się nasz pracownik. W ostatecznym rozrachunku 

wszystko sprowadza się do tego, aby nie lekceważyć potęgi 
posiadania wiedzy o spostrzeżeniach i   indywidualnych planach 
danej osoby podczas pierwszego tygodnia pracy. Brzmi jak oczy-

wistość, ale może być najważniejszym elementem dającym gwaran-
cję utrzymania nowego pracownika. Te i inne spostrzeżenia 
pomagają nam rzucić światło na doświadczenia nowych 

pracowników i wskazać nam, gdzie można dostosować or-
ganizację, tak aby nowe praktyki w zakresie zatrudnienia były 

jeszcze lepsze. 

HODOWAĆ KULTURĘ
Silna kultura organizacji to coś więcej, niż modne słowo. 
Faktem staje się, że firmy mogące pochwalić się taką 
kulturą korzystają z takich korzyści, jak zwiększona retencja 
i zaangażowanie pracowników, zadowolenie klientów, bezpieczeń-
stwo i rentowność. Jako liderzy HR jesteśmy „hodowcami kultury” 
w naszych organizacjach. Komunikujmy naszą wizję organizacji każ-
demu nowemu pracownikowi rozmawiajmy z nim już od pierwszego 
tygodnia jego pracy. 

Beata  Siadek

Właściciel firmy HR Navigator. Z wykształcenia socjolog. 
Pasjonatka pracy i ludzi, mająca kilkunastoletnie doświadczenie 
w obszarze HR. W swojej pracy łączy elementy twardego i miękkiego 
HR-u, skupiając się na usłudze doradztwa personalnego, payrollu 
kadrowo-płacowego oraz pracy tymczasowej.
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Klaudia  Malisz

HR Manager w Job Impulse. HR Business Partner i trener kompetencji 
miękkich, w branży HR od 2014 roku.  Prywatnie wielbicielka 
minimalizmu i slow life.

Różnorodność 
w organizacji. 

Czy niesie ze sobą tylko korzyści?

W ostatnich kilku latach obserwujemy na polskim rynku pracy niespotykaną 
dotychczas dynamikę i kierunki zmian, które stawiają wiele organizacji przed 
nieznanymi w ubiegłych dziesięcioleciach wyzwaniami związanymi z zarządzaniem 
zasobami i doborem kadr. W trudnych dla pracodawców czasach rynku kandydata, 
świadomego swojej wartości pracownika i atrakcyjnych ofert pracy konkurencji jednym ze 
sposobów efektywnego ZZL jest pochylenie się nad budowaniem różnorodności w zespołach.

Świadome tworzenie zespołów różnorodnych, w rozumieniu różnic 
na wielu przenikających się poziomach, wydaje się przez menedże-
rów coraz bardziej doceniane i realizowane jako wartość dodana dla 
osiągania celów organizacji, a jednocześnie coraz częściej okazuje się 
także koniecznością, standardem i potrzebą ważną strategicznie.
Różnorodność w kulturze europejskiej, w powszechnej świadomości, 
dzisiaj przede wszystkim kojarzy się z różnorodnością płci, pochodze-
nia narodowościowego czy środowiskiem LGBT i w tych kierunkach 
podejmowane są działania promujące równość, tolerancję i szacunek. 

Obiektywnie, pomijając ekstrema, te obszary wydają się już przez 
społeczeństwo rozumiane i akceptowane. Organizacje, pracując 
z obszarem różnorodności i działając w oparciu o własne wartości, 
zastanawiają się coraz częściej także nad różnicami w indywidualnych 
predyspozycjach, doświadczeniu czy talentach członków zespołu.

WIELE GENERACJI, JEDEN ZESPÓŁ
Dlatego różnorodność to także mniej oczywiste aspekty, jak cho-
ciażby niemałe wyzwanie dla zarządzających, jakim jest współpraca 
przedstawicieli różnych pokoleń, połączenie w jedną zgraną drużynę 
ludzi z doświadczeniem trzy- i trzydziestoletnim; osób, które nie pa-
miętają czasów bez Internetu i pracowników, którzy musieli wykonać 
ogrom pracy, ale przejść z wersji analogowej na cyfrową, wykazać się 
elastycznością, aby dopasować do obecnych metod i narzędzi. 

POTRZEBY JEDNOSTEK, A NIE MAS
Wreszcie, nie można zapomnieć o zróżnicowaniu psychometrycznym. 
W kręgu europejskim, gdzie ceni się jednostkę jako wartość samą w so-

124 HRM ARTYKUŁ SPONSOROWANY        |        KOMPENDIUM HR 2019



bie, to poczucie indywidualności, wyjątkowości czy niepowtarzalności 
każdego człowieka sprawia, że wartości osobiste zaczynają pojawiać 
się na pierwszym planie. Cechy, które dawniej w pracy zawodowej 
były raczej tłumione, nieistotne dla przełożonego, nieistotne dla 
pracownika, który miał się do zespołu czy systemu pracy dopasować 
– dzisiaj odgrywają diametralnie inną rolę. Zaobserwować można 
w ostatnich latach wysyp atrakcyjnych narzędzi do indywidualnego 
badania talentów, osobowości, stylów myślenia i rodzajów motywacji. 
Dzieje się tak dlatego, że coraz częściej menedżerowie chcą rekruto-
wać i budować zespoły w oparciu o wiedzę na temat indywidualnych 
cech pracownika, chcą brać pod uwagę miękkie kompetencje, gospo-
darować talenty. Z drugiej strony tego oczekuje rynek kandydata – 
pochylenia się nad jednostką, dostrzeżenia jego wartości i oferowania 
adekwatnej, uszytej na miarę ścieżki rozwoju w organizacji w oparciu 
o wiedzę psychometryczną i dotyczącą indywidualnych potrzeb. Takie 
optymalne podejście do każdego pracownika można właśnie nazwać 
zarządzaniem różnorodnością.

BUDOWAĆ RÓŻNORODNIE
Korzyści z budowania w przemyślany sposób zespołów zróżnicowa-
nych dla organizacji może być wiele, zarówno w kontekście ekonomicz-
nym, czyli osiągania lepszych wyników, poprawy efektywności, a zatem 
realizowania celów strategicznych organizacji, jak również w kontekście 
budowania marki pracodawcy, przyciągania talentów, dbania o wizeru-
nek zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz firmy. 
Zgodnie ze sztuką budowania zespołów w oparciu o różnorodność, 
należałoby zatem zapraszać do współpracy osoby o różnych kompeten-
cjach, predyspozycjach, światopoglądach, osobowościach czy nawet 
sytuacji życiowej. Ten sposób kompilowania zespołów (np. projekto-
wych) ma na celu pobudzanie kreatywności i dynamiki pracy, unikanie 
monotonii myślenia o rozwiązaniach, wykorzystania mocnych stron 
i uzupełniania się w zakresach, które stanowią tzw. obszar do rozwoju. 
Zakładając np. koncept połączenia w jednym zespole ekstrawerty-
ków z introwertykami z jednoczesnym połączeniem pokolenia Baby 
Boomers z pokoleniem Y, pojawi się pytanie czy taka metoda ma 
szansę się sprawdzić? Z naszych doświadczeń w Job Impulse wynika, 
że może to nie tylko działać, ale także wpływać pozytywnie na atmos-
ferę pracy, realizacje celów, wyniki. Jednak, aby móc pracować efek-
tywnie w różnorodnych zespołach, zapobiegać konfliktom, należy 
spełnić kilka kluczowych wymogów i zadbać o konkretne rozwiązania 
z obszaru ZZL:. 

1  przede wszystkim jest to właściwa kultura organizacji, oparta 
na wartościach, wśród których dominują szacunek, otwartość 
i współpraca, 

2  właściwe przygotowanie komunikacji oraz przyjęcia strategii 
przez zarządzających wyższego i niższego szczebla, którzy za-
trudniają do swojego zespołu człowieka, nie pracownika, 

3  jest to organizacja ucząca się, w której efektywna komunikacja 
i dzielenie się wiedzą niwelują różnice, 

4  wreszcie jest to odpowiednie dopasowanie środowiska pracy, 
narzędzi czy benefitów uwzględniających różne priorytety 
i sytuacje życiowe. 

W Job Impulse od lat praktykowane jest budowanie zespołów 
różnorodnych pod wieloma względami. Jest to zarówno ogromna 
otwartość na współpracę z osobami z orzeczoną niepeł-
nosprawnością (Program TAKpełnosprawni), z różnych 
pokoleń, różnego pochodzenia narodowościowego, 
ale także z pełną uważnością na profile osobowościo-
we, kompetencje i predyspozycje. Za sukces w tym 
kontekście można uznać taki etap rozwoju organizacji, 
gdy w pierwszej ogólnej diagnozie tych różnic wśród 
pracowników nie widać, a trzeba pochylić się nad tym, 
aby je identyfikować.

KORZYŚCI RÓŻNORODNEGO ZARZĄDZANIA
Różnorodność w organizacji to niewątpliwy atut dla pracodawcy 
i atrakcyjna oferta dla kandydata (w tym także kandydata niszowego, 
często o ogromnym potencjale), przy odpowiednim przygotowaniu 
i sukcesywnym realizowaniu strategii ZZL korzyści z różnorodności 
w organizacji możemy osiągnąć wiele: 

1 w aspekcie ekonomicznym (zmniejszenie wskaźnika rotacji, 
poprawienie efektywności pracy),

2  społecznej odpowiedzialności biznesu (promowanie środowiska 
otwartego na różnorodność, podpisanie Karty Różnorodności czy 
Forum Odpowiedzialnego Biznesu), 

3 marki pracodawcy 
(promocja na rynku pracy) 

4  i wewnętrznych celów działu HR (zapewnienie optymalnych wa-
runków do utrzymania zaangażowania i motywacji oraz rozwoju 
pracowników). 

JAKIE SĄ RYZYKA?
Jakie zagrożenia i ryzyka można zaobserwować podczas projektowania 
rozwiązań dla zespołów różnorodnych? Na etapie wdrożenia może 
wystąpić brak dostatecznego zrozumienia, przygotowania oraz otwar-
tości zarówno współpracowników, jak i liderów, może także pojawić się 
opór wobec zmiany. W trakcie zagrożeniem może być konflikt, który 
będzie angażował nie tylko uczestników i obserwatorów, ale także 
będzie wymagał pomocy mediatorów, zaangażowania liderów. Błędnie 
zarządzony lub zignorowany konflikt może implikować negatywne 
konsekwencje na różnych płaszczyznach życia organizacji. 
W zespołach spójnych, o podobnych profilach pracujących przez 
wiele lat w określonych liniach brzegowych projekt różnorodności 
powinien przejść przez kilka etapów. Kluczowe jest pokazanie korzyści 
dla pracowników, istotne jest także położenie nacisku na działania 
integrujące. Liderzy natomiast powinni być blisko swoich ludzi, słuchać 
ich i wspierać, aby móc zapobiegać ewentualnym konfliktom. Jednym 
ze sposobów może być poszukiwanie wspólnego mianownika, tego 
co ludzi łączy, zgodnie z teorią podobieństw (lubimy osoby, które są do 
nas podobne), bo życie pokazuje, że mimo oczywistych różnic ludzie 
mają ze sobą także wiele wspólnego, trzeba to tylko okryć, wzmacniać 
i przypominać. Dobrze jest, gdy te wspólne cechy to kwestie funda-
mentalne, takie jak wyznawane wartości, z którymi identyfikują się 
wszyscy w organizacji. Ogromną rolę odgrywa oczywiście odpowied-
nio prowadzona komunikacja wewnętrzna jako narzędzie wspierające 
te działania. Na tej podstawie można budować różnorodne, efektywne 
i kreatywne zespoły.
Jak w większości projektów modelowania kultury organizacyjnej także 
w przypadku zarządzania różnorodnością w organizacji mogą pojawić 
się zagrożenia. Niemniej korzyści z posiadania w zespołach rozmaitych 
talentów, osobowości, przedstawicieli rożnych pokoleń, światopoglą-
dów, płci, wyznania, narodowości, a także ludzi z bagażem różnych 
doświadczeń i różnych kompetencji są w przewadze. Pracodawcy, 

którzy dzisiaj zarządzają różnorodnością lub planują te rozwiązania 
systemowo wdrożyć i promować, mogą liczyć na uznanie kan-
dydatów na rynku pracy. 
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Marcin  Sobczyk 

Badacz i autor specjalizujący się w tematyce samorządu terytorialnego 
oraz rynku pracy. W Job Solutions odpowiedzialny za obsługę 
i utrzymanie klienta strategicznego oraz sprzedaż platform 
Jobel.pro i PobierzPIT. Od 7 lat rozwija się w pracy akademickiej 
w Instytucie Socjologii UJ, gdzie obecnie kończy studia doktoranckie.

Czas na digitalizację 
w obszarze elastycznych 
form zatrudniania 
Jobel.pro to pierwsza w Polsce platforma łącząca firmy zapewniające personel 
tymczasowy i świadcząca usługi outsourcingowe z pracodawcami oraz firmami 
korzystającymi z personelu zewnętrznego, spełniająca wymogi ustawowe 
oraz wytyczne unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). 
Zapewnia kompleksowy model elektronicznej współpracy z dostawcami.

GENEZA PLATFORMY JOBEL.PRO
Platforma powstała w odpowiedzi na wyzwania, jakie postawiła przed 
pracodawcami ostatnia nowelizacja ustawy o zatrudnianiu pracowni-
ków tymczasowych z 2017 roku. Narzędzie ułatwia dostosowanie do 
nowych przepisów i umożliwia pełne monitorowanie zatrudnienia. 
Pozwala to stworzyć przejrzysty katalog umów pracowniczych, zgod-
ny z wymogami ustawodawcy i konieczny, by uniknąć problemów 
prawnych i finansowych.
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Jobel.pro został opracowany przez ekspertów rynku pracy tymczasowej, 
we współpracy z prawnikami, specjalizującymi się w problematyce 
dotyczącej tej formy zatrudnienia, a także w zakresie ochrony danych 
osobowych. Platforma jest praktyczna, wygodna w użytkowaniu i bez-
pieczna oraz zgodna z wysokimi wymaganiami RODO. Rejestr wszystkich 
czynności prowadzony jest z pełną dbałością o bezpieczeństwo danych 
powierzonych przez administratora, w tym ich anonimizację.
Ideą przyświecającą tworzeniu platformy była przede wszyst-
kim chęć wprowadzenia zmian na rynku pracy w Polsce. 
W największym stopniu dotyczy to zmniejszenia kosztów 
transakcyjnych obowiązujących w starym modelu zamawiania, 
potwierdzania i rozliczania współpracy agencji pracy oraz firm świad-
czących outsourcing pracowniczy z pracodawcami użytkownikami. 
Jobel.pro pozwala uniknąć strat finansowych wynikających z braków 
w komunikacji, czy używania narzędzi niedostosowanych do skali 
biznesu, czego przykładem może być prowadzenie ewidencji 
w plikach Excel. Tradycyjny model zamawiania pracowników działa 
zbyt wolno i nie jest w stanie sprostać rosnącemu i natychmiastowemu 
zapotrzebowaniu. Opisywana tu platforma pozwala na na bezpośred-
nią komunikację wszystkich podmiotów na płaszczyźnie systemu oraz 
natychmiastowe weryfikowanie terminów i liczby zamówień.

Jobel.pro to narzędzie do ewidencji pilnujące limitów i gwarantujące 
bezpieczeństwo, dzięki któremu:

  dysponujesz pełną bazą danych pracowników – dostępną w każdej 
chwili, 

  korzystasz z kompletnej ewidencji pracowników budowanej bez 
Twojego udziału, przez współpracujących z Tobą dostawców per-
sonelu w ramach pracy tymczasowej oraz outsourcingu,

  z łatwością monitorujesz umowy pracowników tymczasowych, 
bo system wyszczególnia daty umów, podlicza czasy ich trwania 
i pilnuje okresu zatrudnienia, 

  kontrolujesz terminy pozwoleń na pracę cudzoziemców,
  masz możliwość dostosowywania platformy do swoich potrzeb 

i wzbogacania jej o kolejne funkcjonalności.

Multiagencyjna platforma do obsługi zamówień, dzięki której:
  tworzysz zamówienia i udostępniasz je wybranym dostawcom per-

sonelu, z którymi współpracujesz lub zlecasz im ich wprowadzenie,
  w dowolnym momencie możesz zmienić dostawcę personelu 

realizującego Twoje zamówienie oraz umożliwić lub zablokować 
mu jego edycję, 

  administrujesz złożonymi zamówieniami i masz stały wgląd do ich 
realizacji, 

  przechowujesz w jednym miejscu całą historię swoich zamówień,
  potwierdzasz obecności pracowników,
  budżetujesz zamówienia i generujesz załączniki do faktur, 
  przypisujesz numery kart (badges) do pracowników.

Aplikacja, generująca rzetelne oświadczenia okresu wykonywania 
pracy, która pozwoli Ci na:

  pobranie oświadczenia, zawierającego wszystkie okresy wykony-
wania pracy przez pracownika tymczasowego, zebrane na podsta-
wie umów dodanych przez dostawców personelu,

  pobranie oświadczenia „zerowego” w przypadku, gdy pracownik 
jeszcze z Tobą nie współpracował,

  wygenerowanie rzetelnych oświadczeń, bez konieczności zbiera-
nia dokumentacji od pracownika.

Platforma pozwalająca na automatyczne wykonanie obowiązku 
informacyjnego wynikającego z RODO, dzięki której:

  automatycznie wyślesz klauzule informacyjne do pracowników, 
których dane pozyskałeś od dostawców personelu,

  na bieżąco monitorujesz status wiadomości,
  masz stały wgląd do rejestru i treści wysłanych klauzul.

Platforma aktualnie zrzesza 43 783 zarejestrowanych pracowników,
zawiera 78 420 wprowadzonych umów, daje dostęp do 72 unikalnych
agencji pracy tymczasowej, skupia 591 użytkowników korzystających
na co dzień z systemu. Do grona stałych użytkowników należą m.in.
Carrefour Polska, Bonito.pl, Husqvarna Poland i FM Logistic.

PRZYSZŁOŚĆ PRACY TYMCZASOWEJ 
W ZASIĘGU RĘKI
Opisywane narzędzie w kolejnych miesiącach pozwoli połączyć do-
stawców oraz odbiorców personelu w ramach marketplace Jobel.pro. 
Zaowocuje to bezpośrednią wymianą informacji w zakresie zasobów 
osobowych między pracodawcą użytkownikiem i agencją pracy, czy 
usługodawcą w przypadku firm świadczących outsourcing. 
Istotna będzie tu możliwość zwinnego transferowania zasobów mię-
dzy różnymi projektami. Pozwoli to na lepsze rozpoznanie i zarządza-
nie potrzebami pracodawców użytkowników oraz przeanalizowanie 
możliwości agencji pracy czy firm które dostarczają personel. 
Realnym celem zespołu platformy Jobel.pro jest dziesięciokrotne 
zwiększenie dotychczasowej skali działania w ciągu kolejnych 12 mie-
sięcy oraz stukrotne w ciągu następnych 5 lat. 

Zapraszamy do kontaktu 
pracodawców użytkowników 
oraz agencje pracy tymczasowej

Job Solutions Sp. z o.o.
ul. Bociana 22A, 31-231 Kraków
tel.: 798 975 117
e-mail: poczta@jobsolutions.pl
www.jobsolutions.pl
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Radosław  Głowaty 

 Założyciel, Prezes Zarządu firmy Kadromierz oferującej platformę 
online, która optymalizuje proces planowania, rejestracji i ewidencji 
czasu pracy wykorzystując sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe. 
Fan metodologii Lean Startup oraz Customer Development. Pasjonat 
nowoczesnych technologii.  

Czy nowoczesne 
technologie

W nowoczesnej gospodarce organizacje coraz chętniej inwestują w skuteczniejsze 
i efektywniejsze sposoby zarządzania umożliwiające ich rozwój. Tymczasem 
kierownicy i managerowie nadal spędzają wiele godzin nad kartką papieru 
lub przed arkuszem Excel, żmudnie przygotowując grafik oraz kontrolując 
czas pracy pracowników. A gdyby wykorzystać nowoczesne technologie i sztuczną 
inteligencję, która ten proces zautomatyzuje i uprości? Kierownikom pozostawi przestrzeń 
do realizacji właściwych celów biznesowych, a kadrom umożliwi szybkie uzyskanie 
kompletnych danych niezbędnych do rozliczenia miesiąca.

umożliwią zaplanowanie grafiku 
pracy kilkoma kliknięciami?
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KARTKA PAPIERU VS APLIKACJA W CHMURZE
Przygotowanie grafiku pracy nierzadko jest dla managerów i kie-
rowników organizacji prawdziwym wyzwaniem, z którym zmagają 
się przez kilka, kilkanaście godzin w miesiącu. W sytuacji, gdy firma 
zaczyna się rozrastać, a struktura zatrudnienia komplikować, rozrasta 
i komplikuje się kartka papieru lub arkusz Excel, z którego managero-
wie i kierownicy korzystają. 
Jeśli przyjrzeć się sytuacji bliżej: postawiono przed nimi nie lada za-
danie. Złożyć w sprawnie działającą całość elementy skomplikowanej 
układanki. Po pierwsze kodeks pracy i przepisy prawne, pamiętając 
o wymiarze czasu pracy, cząstkowych etatach, dobie pracowniczej, 
planowanych urlopach, zapewnieniu tygodniowego odpoczynku 
oraz odpowiednio wcześniejszym opublikowaniu grafiku. Dobrze jest 
uwzględnić deklarowaną dyspozycyjność pracowników. Celem jest 
obsada stanowisk, która zapewni sprawne funkcjonowanie organiza-
cji i działu w konkretnych godzinach w określone dni tygodnia. Może 
powstać chwilowy chaos, gdy trzeba zapanować nad zmianami. 
W trakcie miesiąca zdarzają się przecież nieplanowane urlopy czy 
zwolnienia chorobowe, dodatkowe zlecenia od klientów wymagające 
zwiększenia ilości godzin pracy lub nagła potrzeba oddelegowania 
doświadczonych pracowników do wsparcia działu w nowej lokalizacji.
Prawo nakłada na pracodawców obowiązek prowadzenia ewidencji 
czasy pracy, a pod koniec miesiąca prawidłowo uzupełniony grafik 
(kartkę papieru lub wypełniony arkusz Excel) trzeba przesłać kadrom, 
aby mogły zostać wypłacone wynagrodzenia.
W powyższych sytuacjach znajomość zaawansowanych formuł Excel 
na pewno się przydaje, ale nie każdy manager – choć jest na pewno 
fachowcem w swojej dziedzinie – dysponuje takimi umiejętnościami. 
Nie każdy szef ma możliwość, aby na bieżąco aktualizować swoją 
wiedzę z zakresu prawa pracy. 
Wsparcie nowoczesnej technologii – korzystanie z aplikacji i platfor-
my online do planowania harmonogramu i rozliczania czasu pracy 
– okazuje się sprytnym i dobrym rozwiązaniem dla dynamicznie roz-
wijającej się firmy. Takie narzędzie wszystkie te zadania zbiera w całość 
i automatyzuje, uwalniając managerów oraz kadry od comiesięcznej 
bolączki zarządzania czasem pracy.

CEL: AUTOMATYCZNE PLANOWANIE 
I SPRAWNA KOMUNIKACJA
Firmy, które już wykorzystują nowoczesną aplikację i platformę do 
przygotowania harmonogramu czasu pracy, podkreślają uproszczenie 
zadania, oszczędności finansowe, zapanowanie nad chaosem orga-
nizacyjnym i zminimalizowanie uciążliwej „papierologii“. Co równie 
istotne, automatyzacja procesu i korzystanie z algorytmu (sztucznej 
inteligencji) z założenia wspiera pełniejszą kontrolę zgodności tworzo-
nego grafiku z kodeksem pracy, ponieważ system wskaże, gdy pojawi 
się błąd w tej materii. 
Manager lub pracownicy działu kadr podczas rozpoczęcia pracy 
z systemem uzupełniają (lub wgrywają) bazę pracowników, ustawiają 
strukturę stanowisk oraz wymagania dotyczące ilości zmian i ich cech 
w danym miesiącu. Pracownicy dostają dostęp do specjalnej aplikacji 
i bezpośrednio w kalendarzu na platformie zaznaczają prośby i ocze-
kiwania dotyczące grafiku pracy. Na bazie tak przygotowanej podsta-
wy, proces planowania harmonogramu odbywa się automatycznie 
– kilka kliknięć dzieli kierownika od gotowego miesięcznego grafiku. 
Warto zauważyć, że znika natłok wiadomości od pracowników, prze-
kazujących swoją dyspozycyjność kierownikom, czy proszących ich 
o wymianę, którymi zapełnione bywają służbowe telefony i skrzynki 
e-mail.
Automatyzuje się przepływ informacji między managerami oraz 
działem personalnym. System, zaprojektowany jako platforma 
online, umożliwia zalogowanie się z każdego miejsca i o każdej porze 
upoważnionym osobom (zgodnie z przyznanymi uprawnieniami). 
Ta funkcja pozwoli działom kadr na codzienny dostęp do raportów 
oraz na bezpośrednie pobranie kart ewidencji czasu pracy, potrzeb-
nych do wypłaty miesięcznych wynagrodzeń. Gromadzone przez 

system dane można wykorzystać do szerszych analiz dotyczących 
organizacji np. prognozowania zatrudnienia czy budżetu. W sytuacji, 
gdy firma dysponuje funkcjonującym systemem kadrowo-płacowym, 
integruje się platformę z owym systemem.

PODĄŻANIE ZA ORGANIZACJĄ ZAMIAST 
SZTYWNYCH ZAŁOŻEŃ
Grafik pracy to punkt styczności, w którym łączą się potrzeby mana-
gerów, działu kadr i pracowników. Zatem może być tak, że automa-
tyzacja i wprowadzenie nowych technologii do procesu planowania 
i rozliczania czasu pracy zmieni funkcjonowanie większości osób 
w firmie. 
Mając na uwadze powyższe, w projektowaniu systemu dąży się raczej 
do jego „otwartości“ i plastycznego dopasowywania do potrzeb 
i specyfiki firmy; nie na odwrót. Większość funkcji nie jest wgrana „na 
sztywno“. Doświadczenie pokazuje, że takie rozwiązanie się sprawdza; 
dynamicznie rozwijające się firmy wykorzystują technologiczne 
podstawy, do których systematycznie dobudowują typowe dla siebie 
elementy, np. systemy nadgodzin, wymienność lokalizacji i stanowisk 
czy pracę na akord.
A co z pracownikami? Zwłaszcza, że w dobie pojawiających się gło-
sów o „rynku pracownika“, świadomość ich potrzeb może okazać się 
sporą przewagą nad konkurencją. Organizacje mogą im przedstawić 
wartość mobilnej aplikacji zainstalowanej na smartfonie, uwypuklając 
stały dostęp do aktualnego grafiku i niezależność w kontrolowaniu 
przepracowanych godzin pracy, a także sposób na bezpośrednie 
przekazywanie miesięcznej dyspozycyjności, sygnalizowanie współ-
pracownikom chęci wymiany i poszukiwanie zastępstwa w przypad-
ku nagłej nieobecności.

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE 
JAKO RZECZYWISTOŚĆ TU I TERAZ
Konkludując powyższe rozważania, dzisiaj już możemy stwierdzić: tak, 
nowoczesne technologie pozwalają organizacjom w wielu aspektach 
zautomatyzować proces zarządzania czasem pracy. To, co wczoraj 
było projektem programistów i wydawało się tylko „marzeniem“ 
managerów, wkracza w rzeczywistość firm: planowanie miesięcznego 
grafiku w dwie minuty, kilka kliknięć na dopasowanie go do kodeksu 
pracy oraz próśb grafikowych. Zdradzimy, że na realizację czeka jesz-
cze wiele pomysłów, które chcemy w najbliższym czasie opracować 
i wdrożyć. 
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Agnieszka Haponik

Dyrektor Marketingu w LeasingTeam Group odpowiedzialna za 
strategię, wizerunek i zarządzanie Markami wchodzącymi w skład 
Grupy: LeasingTeam, Professional, ITLT, CPC Consulting, BPO Team. 
Od ponad 10 lat związana z marketingiem 360, komunikacją i promocją, 
ze szczególnym naciskiem na sektor B2B.

Żyjemy w dobie olbrzymiej transformacji na rynku pracy, szczególnie w obszarze 
oczekiwań pracowniczych. Choć często o roszczeniowej postawie mówi się 

w odniesieniu do milenialsów, w rzeczywistości zmianę podejścia do pracy widać 
w każdym pokoleniu. Jak firmy powinny podejść do niewątpliwego wyzwania obecnych 

czasów, czyli pozyskania i utrzymania talentów w swoich strukturach? Przyjrzyjmy się temu 
zagadnieniu w oparciu o 3 wybrane obszary, będące specjalizacją LeasingTeam Group: branżę 

IT, produkcję oraz rekrutacje w ramach pracy tymczasowej.

skutecznie pozyskać 
i utrzymać talenty?

WYMAGAJĄCA BRANŻA IT
Branża IT rozwija się bardzo dynamicznie i tego samego oczekuje 
od swoich potencjalnych pracowników. Na portalach ogłoszenio-
wych pracodawcy prześcigają się w zamieszczaniu ofert z coraz 
atrakcyjniejszymi warunkami pracy, jednocześnie sukcesywnie 
podwyższając wymagania względem kandydatów. Jak twierdzi Anita 
Długosz, Pełnomocnik Zarządu ds. Rozwoju Zasobów Ludzkich, 
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odpowiedzialna za spółkę ITLT, to sama branża wykreowała określony 
typ pracownika IT – dynamicznego, potrafiącego szybko dostosować 
się i podążać za zmianami oraz innowacjami, otwartego na nowe 
doświadczenia i ciekawe propozycje: „Firmy szukające pracownika IT 
muszą mieć świadomość, że trafią na kandydatów, którzy mają po-
trzebę ciągłego rozwoju i podwyższania swoich kompetencji, którzy 
są świadomi tego, że muszą podążać za najnowszymi trendami, aby 
nie wypaść z rynku. Dlatego, aby kandydat stał się pracownikiem, 
pracodawca musi skusić go ciekawym projektem oraz zapewnić 
możliwość rozwoju zawodowego. Kiedy już przyciągniemy jego 
uwagę, musimy pamiętać o tym, że kandydat IT to osoba o umyśle 
ścisłym, nastawiona na szybkie, konkretne informacje. Wieloetapowe, 
przeciągające się w nieskończoność procesy rekrutacyjne nie są dla 
niego. Liczy się akcja i szybka reakcja. Specjalista IT nie chce tracić 
swojego czasu, on biegnie w maratonie ciągłych zmian branży IT, 
każda chwila jest cenna”.
Ze względu na dynamizm branży IT, rekrutacja oraz utrzymanie 
pracownika to procesy skomplikowane i wymagające dużego nakładu 
pracy, czasu i pieniędzy. Wielu pracodawców, chcąc zoptymalizować 
koszty i zapewnić sobie gwarancję dostępu do pracowników, decy-
duje się więc na outsourcing procesu rekrutacji lub całych działów 
IT. Jak podkreśla Anita Długosz, firmy doradztwa personalnego 
specjalizujące się w obszarze IT realnie odciążają przedsiębiorców, 
przenosząc na siebie odpowiedzialność za wyszukanie i przeko-
nanie odpowiedniego kandydata do pracy, oczekując od klienta 
jedynie szybkich reakcji: „Pozyskanie pracownika IT to trudny, ale 
zaledwie pierwszy krok. Kolejnym jest jego utrzymanie. W ITLT dbamy 
o regularny kontakt z naszymi kontraktorami, monitorujemy ich zado-
wolenie z pracy, szybko reagując na wszystkie niepokojące sygnały. 
Typowemu działowi HR w firmie byłoby trudno utrzymać taki poziom 
obsługi pracowników IT”.

DEFICYT PRACOWNIKÓW TECHNICZNYCH
„Barometr Zawodów” – coroczne badanie prowadzone przez urzędy 
pracy w Polsce jasno wskazuje, że deficyt pracowników w branży 
produkcyjnej dotyka cały nasz kraj i nie widać żadnych sygnałów, by 
w najbliższym czasie miało się to zmienić. Jak zaznacza Katarzyna 
Leśniewska, Team Leader z firmy Professional, wyniki badania dowodzą 
jednego – trudność z pozyskaniem pracownika będzie tylko rosła, dla-
tego trzeba jeszcze więcej uwagi poświęcić procesom rekrutacyjnym.
„Specjaliści z branży technicznej są wręcz rozchwytywani. 
Opieszałość rekrutera lub firmy często kończy się utratą kandydata, 
który w międzyczasie przyjął inną ofertę pracy. Wiedząc o tym, 
rekrutację na stanowisko techniczne zawsze dokładnie planujemy 
– doprecyzowujemy wszystkie szczegóły odnośnie oczekiwań klienta 
względem kandydata, jego doświadczenia, wiedzy, wykształcenia, 
znajomości programów, technologii oraz kompetencji miękkich. 
W efekcie dostarczamy klientom odpowiednich kandydatów, a proces 
rekrutacji możemy sprawnie i efektywnie zakończyć. Drugą zasadą, 
którą kierujemy się na co dzień jest regularne podtrzymywanie 
kontaktu i bieżące informowanie o etapach rekrutacji, dzięki czemu 
jesteśmy w stanie zareagować na konkurencyjne oferty 
pracy i skutecznie przekonać kandydata do wyboru 
naszej. Trzecią, równie istotną zasadą co dwie pierwsze, 
jest aktywność w poszukiwaniu potencjalnych 
pracowników. Obecnie typowe ogłoszenia o pracę 
przynoszą efekt niezmiernie rzadko. Nieodzowne 
jest skuteczne docieranie do biernych kandydatów” 
– zauważa Katarzyna Leśniewska.
Aktualna sytuacja na rynku pokazuje, że firmy powinny 
również otworzyć się na młode talenty. Studenci 
kierunków technicznych po ukończeniu nauki szybko 
staną się poszukiwanymi specjalistami. Warto docierać 
do nich jeszcze na etapie studiów, by jako absolwent 
młody człowiek w pierwszej kolejności pomyślał o na-
szej firmie.

PRACA TYMCZASOWA 
– PRÓBA DLA MŁODEGO POKOLENIA
Milenialsi – to oni są wszystkiemu winni, mają wygórowane ocze-
kiwania, są nielojalni, często zmieniają pracę i nie utożsamiają się 
z firmą. Brzmi znajomo? Na pewno tak. Choć milenialsi są pierwszym 
pokoleniem, które śmiało i głośno wyraża swoje potrzeby i oczeki-
wania względem pracodawców, nie są w nich osamotnieni – zmiany 
w podejściu do pracowników domagają się wszystkie pokolenia, od 
najmłodszych osób wchodzących dopiero na rynek pracy, po dojrza-
łych pracowników 50+. Faktem pozostaje jednak to, że młodzi ludzie 
rozpoczynający swoją drogę zawodową bardzo często nie mają 
sprecyzowanych planów i lubią eksperymentować, sprawdzać za-
równo swoje predyspozycje jak i pracodawców. Jak mówi Katarzyna 
Bryła, Kierownik Regionu Centrum w LeasingTeam, młodzi ludzie 
chętnie korzystają z zatrudnienia w oparciu o pracę tymczasową, 
gdyż umożliwia im ona zdobycie doświadczenia w różnych branżach, 
sprawdzenie się na kilku stanowiskach w krótkim czasie, poznanie 
siebie i swoich oczekiwań.
„Praca tymczasowa jest dla młodych osób swoistym pomostem 
między rynkiem pracy a pracodawcą. Taki sposób „testowania” po-
czątkujących pracowników jest korzystny nie tylko dla nich samych, 
ale też dla firm, które mogą obserwować i oceniać wyniki danej osoby 
i w każdym momencie zaproponować jej zatrudnienie na etacie 
wewnątrz organizacji. Z drugiej strony, rezygnacja młodego pracow-
nika z pracy nie niesie dla firmy konsekwencji finansowych w postaci 
nowej rekrutacji i on-boardingu, gdyż odpowiedzialność za te aktyw-
ności ponosi agencja pracy” – dodaje Katarzyna Bryła. 

DZIAŁY HR I AGENCJE ZATRUDNIENIA 
RAMIĘ W RAMIĘ NA PODBÓJ TALENTÓW
Obecna sytuacja na rynku pracy wymusza na 
przedsiębiorcach odpowiedź na ważne pytanie: 
w co zainwestować, by osiągnąć sukces w obszarze 
HR – w rozbudowę wewnętrznego działu HR czy też 
współpracę z zewnętrznymi agencjami zatrudnienia? 
Odpowiedź może być tylko jedna – aby sprostać coraz 
bardziej wymagającemu rynkowi pracy, warto postawić 
na synergię obu tych obszarów. Wśród naszych klientów 
obserwujemy znaczne inwestycje w działy HR, jednak 
zespoły nie są rozbudowywane o kolejnych rekruterów, 
a o specjalistów od employer brandingu czy komunikacji 
wewnętrznej. Punkt ciężkości zdecydowanie przechyla 
się ze strefy rekrutacji na utrzymanie pracowników 
i budowanie wizerunku firmy jako przyjaznego 
pracodawcy – to zaczyna stanowić główny cel HR 
wewnętrznego. Pozyskanie pracowników stało się na 
tyle czasochłonnym i kosztownym przedsięwzięciem, 
że bardziej optymalnym rozwiązaniem okazuje się 
zlecenie rekrutacji do agencji, a nawet outsourcing całych 
procesów czy funkcji w firmie. Kompleksowa agencja 
zatrudnienia może elastycznie realizować potrzeby 

personalne. LeasingTeam Group, jako grupa 
spółek o różnych kompetencjach HR, projektuje 
klientom indywidualne strategie zarządzania 
pracownikami, które obejmują rekrutację 
talentów, ale też outsourcing personalny czy 
usługę pracy tymczasowej. Dzięki temu klienci 

mogą świadomie i bezpiecznie rozwijać swoją 
działalność. 

Marcin Ostrowski
Dyrektor Sprzedaży 

w LeasingTeam Group
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DOBRE NASTROJE NA POLSKIM RYNKU PRACY
Polski rynek pracy jest jednym z najbardziej konkurencyjnych 
w Europie. Pozytywnie ocenia go 64% rodaków. Dla porównania po-
ziom zadowolenia wśród Europejczyków w I kwartale 2019 r. wynosił 
57%. To oznacza, że Polska przewyższa średnią europejską o 7 p.p., 
co plasuje ją na 3. pozycji w Europie. Pod tym względem lepsze noty 
swojemu państwu przyznali tylko Luksemburczycy (70%) i Niemcy 
(68%) – wynika z badania „Confidence Index” przeprowadzonego 
wśród europejskich pracowników przez Michael Page.

Paweł  Wierzbicki

Partner w Page Executive. Od 2014 roku odpowiada za rozwój 
Page Executive w Polsce. W Michael Page zarządza zespołami 
konsultantów prowadzącymi projekty rekrutacyjne z obszaru 
bankowości i usług finansowych, finansów i księgowości, 
HR,  IT oraz farmacji i ochrony zdrowia. Specjalizuje się w rekrutacji 
kadry zarządczej w obszarze zarządzania i finansów.

Jak stworzyć 
atrakcyjne miejsce pracy?
3 globalne trendy w zarządzaniu 
zespołem i organizacją
64% Polaków pozytywnie ocenia obecną sytuację zawodową i krajowy rynek pracy 
– wynika z cyklicznego badania „Confidence Index” przeprowadzonego przez firmę 
rekrutacyjną Michael Page w I kwartale 2019 r. Silna pozycja kandydatów zwiększa ich 
oczekiwania względem przyszłych pracodawców i sprawia, że pozyskanie oraz zatrzymanie 
w organizacji dobrych pracowników staje się coraz trudniejsze. Jak zatem odpowiedzieć na 
wyzwania współczesnego rynku pracy i stworzyć atrakcyjne miejsce przyciągające talenty? 
Paweł Wierzbicki, partner w Page Executive, analizuje 3 globalne trendy w zarządzaniu 
organizacją i zespołem. 

„Nasze badania pokazują, że zadowolonych z wysokości pensji jest 
43% ankietowanych. Nieco więcej, bo 49% pozytywnie ocenia stabil-
ność swojego zatrudnienia. Ponad 80% rodaków jest przekonanych 
również, że w ciągu najbliższych 6 miesięcy kondycja rodzimego ryn-
ku pracy jeszcze się poprawi. Taka sytuacja dla pracodawców może 
oznaczać jeszcze większe trudności związane z pozyskaniem do firmy 
talentów” – komentuje Paweł Wierzbicki, partner w Page Executive. 

JAK STWORZYĆ ATRAKCYJNE MIEJSCE PRACY, 
KTÓRE PRZYCIĄGNIE SPECJALISTÓW? 
Z badania Michael Page wynika, że zaoferowanie wyższego wynagro-
dzenia może już nie wystarczyć, aby skutecznie przyciągnąć do firmy 
wartościowe osoby, ponieważ dla większej pensji pracę jest w stanie 
zmienić 43% respondentów. Dla kandydatów za to dużo większe 
znaczenie ma atmosfera w firmie i relacje ze współpracownikami oraz 
przełożonymi, na co wskazało 97% respondentów. Niemniej istotny 
jest również dostęp do szkoleń, czy szansa na zachowanie work-life 
balance, co potwierdziło kolejno 93% i 89% ankietowanych. 
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„Zarówno wyniki badań, jak i nasze wieloletnie doświadczenie z ob-
szaru rekrutacji pokazują, że przy tworzeniu nowoczesnego i atrak-
cyjnego miejsca pracy priorytetowe znaczenie odgrywają kwestie 
związane z kulturą organizacji, stylem jej zarządzania oraz poziomem 
innowacyjności, dzięki której firma jest w stanie lepiej odpowiedzieć 
na wyzwania współczesnego rynku” – mówi Paweł Wierzbicki. 

GLOBALNE TRENDY W ZARZĄDZANIU 
ZESPOŁEM I ORGANIZACJĄ, KTÓRE ZWIĘKSZĄ 
KONKURENCYJNOŚĆ FIRMY NA RYNKU PRACY

1POZIOME ZARZĄDZANIE
Obecnie pracownicy oczekują partnerskich struktur w or-
ganizacji. Potwierdzają to wyniki badań Deloitte, zgodnie 

z którymi większość millennialsów (czyli osób urodzonych w latach 
80. i 90. ubiegłego wieku) preferuje „poziome zarządzanie”. Taki styl 
kierowania organizacją zwiększa udział pracowników w procesach 
decyzyjnych oraz zapewnienia im elastyczność i swobodę pracy. 
Biorąc pod uwagę fakt, że do 2025 r. millennialsi będą stanowić aż 
75% pracowników na świecie, możemy wnioskować, że trend pracy 
w płaskich strukturach będzie się upowszechniał.
Wprowadzenie „poziomego zarządzania” wymaga udzielenia 
pracownikom „kredytu zaufania” oraz zwiększenia ich odpowie-
dzialności i decyzyjności. W takich strukturach oceniany jest finalny 
efekt pracy, co znacznie zmniejsza kontrolę pracowników. Dzięki 
temu, mogą oni być bardziej zmotywowani do pracy, produktywni 
i czerpać większą satysfakcję z sukcesów. Na takim podejściu zyskują 
również pracodawcy, gdyż „płaskie struktury” pozwalają ograniczyć 

liczbę managerów, a to przekłada się na redukcję etatów i kosztów 
przedsiębiorstwa. Ponadto brak formalnych struktur i hierarchizacji 
przyspiesza komunikację i poprawia tempo pracy, a demokratyczna 
i partnerska atmosfera daje pole do rozwoju kreatywności. 

2CYFROWE DOSTOSOWANIE
Transformacja cyfrowa intensywnie oddziałuje na organizacje 
i zmienia miejsca pracy. Robotyka, automatyzacja i rozwój 

sztucznej inteligencji pozwalają usprawnić część powtarzalnych 
zadań, które coraz częściej przejmowane są przez maszyny. Nie ozna-
cza to jednak, że roboty zabiorą ludziom pracę. W innowacyjnych 
firmach osoby, które wcześniej zajmowały te stanowiska powinny 
mieć możliwość przekwalifikowania się oraz płynnego przejmowania 
nowych obowiązków związanych np. z obsługą, monitorowaniem 
czy nadzorowaniem operacji wykonywanych przez roboty. 
„Innowacyjne firmy inwestują w nowe obszary kompetencji z za-
kresu np. obsługi i zarządzania nowymi systemami czy procesami. 
Na atrakcyjności zyskują również organizacje, które umożliwiają 
pracownikom poszerzanie umiejętności, również tych, które dla 
organizacji będą kluczowe dopiero w przyszłości. Takie podejście 
pozwala też stale uatrakcyjniać zadania pracowników, dzięki czemu 
ich praca staje się ciekawsza i bardziej kreatywna” – komentuje 
Paweł Wierzbicki.

3NOWOCZESNA KULTURA ORGANIZACJI 
Coraz więcej firm dostrzega również, że zwiększenie satysfakcji 
i zadowolenia z pracy oddziałuje na efektywność zespołów. 

Zatem pracodawcy większe znaczenie przykładają do tego, aby 
stworzyć przyjazną i nowoczesną kulturę w firmie, która będzie 
stymulować rozwój i produktywność zespołów. 
W tym przypadku priorytetowe znaczenie ma to, aby pokazać 
pracownikom cel i wartość wykonywanych przez nich obowiązków, 
co pozwoli im z większym zaangażowaniem je wypełniać. 
„Zbudowanie atrakcyjnej kultury organizacji to długotrwały proces, 
który ma coraz większe znaczenie dla pracodawców, zwłaszcza w do-
bie tak silnego rynku kandydata. Dlatego coraz częściej w zachodnich 
firmach pojawia się nowe stanowisko – Chief Culture Officer (CCO), 
którego zadaniem jest zbadanie potrzeb i oczekiwań pracowników 
pod względem kultury organizacyjnej oraz zaplanowanie zmian, 
które w następstwie pozwolą przyciągnąć do firmy najbardziej pożą-
danych kandydatów” – mówi Paweł Wierzbicki. „O krok dalej posunęły 
się organizacje, które stworzyły stanowisko Chief Happiness Officer 
(CHO), czyli dyrektora ds. szczęścia. Zadaniem takiej osoby jest m.in. 
zidentyfikowanie i prezentowanie wartości firmy oraz zwiększenie 
zadowolenia pracowników, co finalnie ma prowadzić do wzrostu ich 
produktywności”  – dodaje.

W przyszłości możemy przypuszczać, że pozycja kandydatów na 
rynku pracy będzie jeszcze silniejsza. Wobec tego pracodawcy już 
teraz powinni zadbać o to, aby zwiększyć atrakcyjność organizacji 
w oczach jej przyszłych pracowników. Odpowiedzią na to może być 
umiejętne przystosowywanie firmy do cyfrowych transformacji oraz 
wprowadzenie jej na nowe tory zarządzania, opartego na harmonijnej 
kulturze i partnerskiej współpracy. 

PageGroup jest globalnym liderem rekrutacji specjalistycznej. Firma, założona w 1976 roku, 
działa w Polsce pod markami: Page Executive (rekrutacja najwyższej kadry zarządzającej) 
oraz Michael Page (rekrutacja specjalistów oraz menedżerów średniego i wyższego szczebla). 
PageGroup ma 152 biura na całym świecie, w tym oddziały w Warszawie, Katowicach i 
Wrocławiu. Więcej informacji znaleźć można pod adresem: www.michaelpage.pl
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Krzysztof  Inglot

Prezes Zarządu Personnel Service, ekspert rynku pracy, m enadżer 
HR z ponad 15-letnim stażem. Prowadzi projekty restrukturyzacyjne 
dla kluczowych firm w Polsce. Autor wielu komentarzy i wypowiedzi 
eksperckich w mediach, dotyczących rynku pracy. Absolwent Akademii 
Ekonomicznej we Wrocławiu. Ma tytuł Managera Zasobów Ludzkich oraz 
podyplomowych studiów Zarządzania Działem Handlowym.

Grywalizacja. 

Bezrobocie spadło do poziomu najniższego od 20 lat, pensje nieustannie rosną, 
a firmy szukają coraz lepszych metod na rekrutację i zatrzymanie najbardziej 
utalentowanych pracowników. Nie ulega wątpliwości, że to do nich – zatrudnianych 
– należy obecnie rynek pracy w kraju. Okazuje się jednak, że coraz pewniejszy byt 
nie zawsze przekłada się na przywiązanie i oddanie polskich pracowników.

Jak przekuć ją 
w narzędzie angażujące 
pracowników?

Aż 52% z nich nie czuje się zaangażowanych w swoją pracę. To wynik 
niższy o 14% od średniej europejskiej – wskazuje badanie Aon Best 
Employers. Możemy to zmienić wykorzystując standardowe metody, 
takie jak między innymi szkolenia rozwojowe, systemy motywacyjne 
i benefity dla najlepszych albo nowoczesne – na przykład grywalizację. 
Kluczem do skuteczności grywalizacji jest fakt, że ludzie lubią gry. 
I potrafią mocno się w nie zaangażować. Dodatkowo, „wciągająca gra” 
wcale nie musi być skomplikowana – często im prostsza, tym lepsza. 
Dlatego grywalizacja świetnie sprawdza się przy budowaniu zaanga-
żowania w działania, które odczuwane są jako nieciekawe, żmudne 

czy rutynowe. Takie uczucia zdarzają się wśród pracowników – nie 
tylko tych z wieloletnim stażem w jednej firmie. Paweł Tkaczyk, autor 
książki „Grywalizacja” definiuje ją jako użycie mechanizmów znanych 
z gier do zmiany zachowań ludzi w kontekście innym niż kontekst 
gry. W HR, wykorzystując grywalizację, możemy tym samym zmieniać 
podejście do pracy i codziennych zadań. 

SAMODOSKONALENIE I SOCJALIZACJA
Gry mogą być różne – indywidualne lub zespołowe, długie lub 
krótkie, na nagrody, odznaki czy pozycję w rankingu. Wzrasta poziom 
trudności, co daje poczucie coraz większej skuteczności. Gra może 
polegać na rozwiązywaniu quizów zawierających coraz bardziej 
zaawansowane merytorycznie pytania dotyczące funkcjonowania 
firmy lub obszaru, w którym jest prowadzony biznes. Może polegać 
na zdobywaniu nagród za przyciąganie coraz większej liczby nowych 
klientów, spełnianiu ich oczekiwań, realizowaniu kolejnych zadań 
w jak najkrótszym czasie itp. Dodatkowym atutem grywalizacji są jej 
funkcje społeczne – dzięki różnym formom komunikacji, niezbęd-
nym do prowadzenia rywalizacji, jak np. czaty i fora, rośnie poziom 
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współzawodnictwa, zaangażowania i integracji zespołu. W zależności 
od obranej drogi, kontrolę nad rywalizacją może mieć przełożony 
i przyznawać dodatkowe odznaki czy nagrody osobom najbardziej 
aktywnym. Ważne, by w procesie grywalizacji widoczny był cel, 
np. kolejny etap czy wirtualna nagroda. Natomiast jego osiągnięcie 
powinno przekładać się na rzeczywiste korzyści: materialne jak 
np. premia pieniężna czy voucher, jak i niematerialne – pochwały 
od szefa. Bieżące docenianie osiągnięć pracowników jest najlepszą 
i najtrwalszą motywacją.

O TYM TRZEBA PAMIĘTAĆ 
Firmy, które chcą wprowadzić grywalizację do swojego HR-owego 
portfolio powinny przede wszystkim skonsultować jej mechanikę 
i sposób wdrożenia z użytkownikami – czyli swoimi pracow-
nikami. To nie może być tylko i wyłącznie kolejny obowiązkowy 
element pracy. Należy tak ustalić sposób działania, by już na początku 
wydał się on pracownikom interesujący i warty zaangażowania. 
W tym celu można na przykład zapowiedzieć gratyfikacje, które 
nastąpią w niedługim czasie od wdrożenia tego rozwiązania, by 
pracownicy nie musieli na nie czekać oraz aby szybko wytworzyć 
pozytywne emocje wobec gry. Można też podzielić pracowników na 
grupy zgodnie z zadaniami, które muszą na co dzień realizować czy 
sposobu pracy, w jakim lubią działać. 
Nie może to być jednak tylko dobra zabawa. Przed wprowadzeniem 
grywalizacji w firmie należy odpowiedzieć sobie na pytania, jakie 
cele biznesowe taka inicjatywa ma spełnić, określając tzw. KPI 
(kluczowe wskaźniki efektywności – Key Performance Indicator). Takim 
celem może być na przykład podniesienie sprzedaży przez nagradza-
nie zdobywania kolejnych klientów – i wtedy do takiego założenia 
dobiera się mechanizmy z gier. Aby dobrze wybrać mechanizm, 
trzeba także znać aktualny sposób zachowania pracowników w danej 
organizacji, dziale, branży – to ważne, aby nauka gry nie zabrała pra-
cownikom dużo czasu i aby płynnie weszła w ramy funkcjonowania 
w organizacji. 
Dzięki dopasowaniu gry do już istniejących schematów 
w organizacji, dużo łatwiej wpływać na zachowania w firmie i ich 
zmianę w oczekiwanym kierunku. Można skutecznie wzmacniać te 
pożądane lub niwelować niekorzystne. To najważniejszy cel każdej 
grywalizacji – wpływ na ludzi i osiąganie zmian w ich zachowaniu 
oraz zaangażowaniu. 

GRYWALIZACJA NA MIĘKKO
Oprócz poprawy mierzalnych efektów biznesowych, grywalizacja 
może wpłynąć na wiele tzw. „miękkich” umiejętności i elementów 
funkcjonowania w firmie. Na przykład dzięki zaangażowaniu w grę 
i wymianie informacji na czatach pracownicy 
skuteczniej się integrują. Mogą także do-
ceniać się nawzajem lub otrzymywać 
nagrody od swoich szefów. To 
bardzo ważne – chcą być lubiani 
i publicznie doceniani. Żyjemy 
w kulturze lajków, które można 
przyznawać małym kosztem 
i natychmiast – takie oceny są 
dużo bardziej wartościowe i moty-
wujące niż oceny roczne. Docenienie 

jest publiczne, widoczne dla wszystkich w organizacji, co zwiększa 
pozytywny wpływ. Ale pamiętajmy, że komunikacja firmy musi być 
spójna – zasługi potwierdzone w Internecie powinny mieć przełoże-
nie na rzeczywistość. Wirtualne pochwały powinny być brane pod 
uwagę przy przyznawaniu awansów, podwyżek i premii. Warto to 
jasno zakomunikować pracownikom już podczas procesu rekrutacji 
i zawrzeć w opisie ścieżki kariery.

GRYWALIZACJA MIĘDZYPOKOLENIOWA
Przed wprowadzeniem różnych metod grywalizacji w firmie praco-
dawcę może powstrzymywać zróżnicowanie wiekowe pracowników. 
Przedsiębiorcy często z góry zakładają, że młodsze pokolenia chętniej 
zaangażują się w nowoczesne metody pracy i rywalizacji, ale bywa, 
że mają obawy o nieco starsze pokolenie. 
Okazuje się jednak, że starszych pracowników wcale nie trzeba 
nakłaniać do nowinek technologicznych. Sami coraz chętniej po nie 
sięgają, o czym świadczy poziom smartfonizacji naszego kraju. Młodzi 
ludzie dorastali w otoczeniu nowych technologii, więc korzystają 
z nich w pełni naturalnie. Starsze generacje muszą się w cyfrowy 
świat stopniowo wdrażać. Według danych GUS w 2017 r. 49,4% 
Polaków w wieku 45-54 lata używało smartfonów, co oznacza ponad 
trzykrotny wzrost w porównaniu do 2014 r. Jeszcze większą dynamiką 
wzrostu może się pochwalić grupa respondentów w wieku 55-64 lata, 
wśród których poziom smartfonizacji wzrósł ponad czterokrotnie 
(z 7% do 29%). To pokazuje, że nie należy generalizować – starsze 
pokolenia na rynku pracy mają podobny potencjał do zaangażowania 
się w metody grywalizacyjne, jak te młodsze. 

Na współczesnym rynku pracy ważną grupą są Millenialsi 
(pokolenie Y) i to o nich obecnie w dużym stopniu 

rywalizują pracodawcy. To pokolenie osób 
urodzonych w latach 80-tych oraz 

wczesnych 90-tych. Młodzi, ale 
już doświadczeni. Są świetnie 

zorientowani w nowych 
technologiach i potrze-
bują ciągłego doceniania, 
dlatego wszelkie metody 
grywalizacyjne są dla nich 

wręcz stworzone. Dla 
Millenialsów praca powinna 

być wartościowa, dawać satysfak-
cję i nie kolidować z życiem osobistym. 

Potrzebują środowiska dynamicznego i elastycznego 
– zarówno pod względem czasu pracy jak i miejsca jej wykonywania. 
Oczekują od pracodawców zestawu cyfrowych narzędzi, które po-
zwolą im na szybkie i wygodne połączenie z projektami oraz ułatwią 
wykonywanie obowiązków. Millenialsi przecierają szlaki na rynku 
pracy dla jeszcze bardziej zdigitalizowanego, najmłodszego pokolenia 
Z, dlatego wypracowanie metod grywalizacji w firmie może mocno 
zaprocentować w przyszłości. 

Grywalizacja. 

Żyjemy w kulturze lajków, 
które można przyznawać małym 
kosztem i natychmiast – takie 
oceny są dużo bardziej wartościowe 
i motywujące niż oceny roczne. 

Jak przekuć ją 
w narzędzie angażujące 
pracowników?
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Wydaje się nierealne? My wiemy, że nie jest. Korzystanie każdego dnia 
z mocnych stron przynosi biznesowi, zespołom i samym pracowni-
kom wymierne korzyści. W tym artykule podpowiemy, jak w różnych 
momentach życia pracownika – Adama Zdolnego – uwolnić jego 
mocne strony i co zyskuje na tym jego organizacja.

DLACZEGO MOCNE STRONY SŁUŻĄ BIZNESOWI?
Instytut Gallupa od dziesięcioleci prowadzi systematyczne badania 
nad mocnymi stronami oraz tym, w jaki sposób przyczyniają się do 
efektywności i sukcesu rynkowego firm. 
Badania te dowodzą, że rozwój bazujący na mocnych stronach wiąże 
się z kluczowymi wynikami skuteczności, a organizacje inwestujące 
w talenty wydobywają nie tylko, to co najlepsze w pracownikach, ale 
wpływają na sukces biznesowy całej organizacji. Z badań tych wynika, 
że wdrożenie praktyki zarządzania bazującej na mocnych stronach 
pracowników wiąże się ze wzrostem wydajności. 

JAK ZBUDOWAĆ TRWAŁĄ I EFEKTYWNĄ 
RELACJĘ Z ADAMAMI ZDOLNYMI?
Gallup bada także, jak skutecznie kształtować pozytywne doświadcze-
nie pracownika w czasie kontaktu z firmą przy użyciu jego mocnych 
stron. Adam Zdolny doświadcza swojej organizacji przez cały czas pracy 
w niej, ale również po jej opuszczeniu. Firma kształtuje doświadczenie 

Dorota  Krasnodębska-Wnorowska

Partner w Strengths Community, Gallup® Certified Strengths Coach, 
senior consultant. Specjalizuje się we wdrażaniu podejścia bazującego 
na mocnych stronach, wspieraniu zaangażowania pracowników, 
moderowaniu procesów innowacji w organizacjach z użyciem metody 
Design Thinking. 

Marta  Bara

Partner w Strengths Community, Gallup® Certified Strengths Coach, 
senior consultant, psycholog biznesu. Projektuje i wdraża kompleksowe 
rozwiązania organizacyjne bazujące na metodzie Gallupa. Uwalnia 
mocne strony zespołów, liderów, menadżerów i pracowników. 

Adam Zdolny na pokładzie. 
O podejściu Gallupa w praktyce
Wyobraź sobie, jak by to było, gdyby Adam Zdolny, jeden z najlepszych pracowników 
Twojej firmy, każdego dnia z niecierpliwością oczekiwał na pójście do pracy. 
Miał dobre kontakty ze współpracownikami. Gdyby każdego dnia osiągał wysoką wydajność, 
bo wiedziałby jak pracować, aby uzyskać dobre rezultaty. Chętnie dzielił się pomysłami 
na usprawnienia pracy swojej i innych. Miał wiele innowacyjnych momentów wśród swoich 
codziennych zadań. A dodatkowo, świetnie komunikował się z klientami, a swoim znajomym 
mówił, że pracuje dla fajnej firmy.

swojego pracownika i wpływa na jego poczucie satysfakcji, zaangażo-
wanie, wydajność. Dodatkowo skuteczne działania na tym polu poma-
gają firmie przyciągnąć inne utalentowane osoby. Spójne podejście do 
tworzenia wartościowych interakcji na każdym z sześciu etapów współ-
pracy z Adamem Zdolnym to koncentracja na jego mocnych stronach.

Podejście Gallupa pomaga zrozumieć perspektywę 
i sposób myślenia osób, z którymi często pracujemy 
kilkanaście lat tak naprawdę nie znając się nawzajem. 
Zwiększa efektywność zespołów, pokazując jak 
można czerpać z siebie nawzajem. Pomaga nam 
lepiej poznać siebie i zrozumieć swój sposób 
działania, ale też najbliższych, zarówno w życiu 
zawodowym i prywatnym.

Marta Rojek-Czech, Senior Human Resources Manager, Servier

JAK STWORZYĆ POZYTYWNE DOŚWIADCZENIE 
PRACOWNIKA?
PRZYCIĄGAJ ZDOLNYCH. Bądź atrakcyjnym wyborem 
dla najlepszych. Bądź miejscem, w którym ludzie są znani ze swoich 
mocnych stron.
Możesz wyróżnić swoją markę pracodawcy spośród innych. 
Powiedzieć kandydatom, że w Twojej organizacji mają szansę na to, 
aby ich wyjątkowość została zauważona, ceniona i rozwijana, aby 
osiągali sukcesy. Aż 60% osób twierdzi, że podejmując decyzję o za-
trudnieniu kieruje się tym, czy ma możliwość wykonywania w ramach 
swojej zawodowej roli tego, w czym są najlepsi. Nadzieja, że w Twojej 
firmie jest szansa na wykorzystanie zasobów (wiedzy, talentów i umie-
jętności) może działać jak magnes na wielu Zdolnych Adamów.

ZATRUDNIAJ WYBRANYCH. Wybieraj osoby, które mogą stać się 
Twoimi gwiazdami. Dopasuj ludzi na podstawie łatwości osiągania 
wyników, a nie tylko kwalifikacji.
Nie decyduj o zatrudnieniu bazując wyłącznie na talentach, czy pre-
dyspozycjach kandydatów. Samo narzędzie Gallupa CliftonStrengths 
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nie jest narzędziem rekrutacyjnym. Jednak włączenie w rozmowy 
z kandydatami tematu mocnych stron może działać na obopólną 
korzyść w negocjacjach. Ty chcesz znaleźć osobę, która będzie miała 
szansę zostać w Twojej firmie gwiazdą. Adam Zdolny chce znaleźć 
pracę, w której będzie mógł wykorzystać to, co robi dobrze i w czym 
będzie miał szansę najwięcej osiągnąć. Oboje szukacie najlepszego 
dopasowania do stanowiska, ale także do kultury organizacji i zespołu. 
Rozmowa o mocnych stronach i tym, jak mogą mu pomóc realizować 
się na danym stanowisku pomoże wam zweryfikować, czy Adam 
Zdolny ma szansę zrealizować tu swoją wielkość. 

WDRAŻAJ WE WSPÓŁPRACĘ. Wzmacniaj decyzję o dobrym 
wyborze. Twórz wspólny język, który pomaga ludziom ze sobą 
pracować.
Zachęć pracowników do tego, aby mówili innym, co jest dla nich łatwe 
i trudne. Naucz ich rozmawiać o tym, czego potrzebują, aby dać z siebie 
to, co najlepsze. Język mocnych stron może im pomóc uczyć się siebie 
nawzajem. Dostrzeżenie odmiennych potrzeb oraz unikalnego wkładu 
jaki wnoszą pomaga doceniać różnorodność. Talenty sprawiają, że 
każdy Adam, nawet na tym samym stanowisku, może działać inaczej. 
Warto uczyć ludzi kompetencji i zdolności oraz wzmacniania partner-
stwa, które się uzupełniają. Niech dzielą się tym, co każdy wartościo-
wego wnosi w pracę innych. Naucz Adama Zdolnego mówić językiem 
mocnych stron, doceniać wkład innych, a także praktycznie korzystać 
z wiedzy o sobie i innych w realizacji codziennych zadań. 

Wiedza na temat talentów członków zespołu 
pozwala na właściwe zagospodarowanie potencjału 
poszczególnych osób, bardziej efektywna współpracę 
opartą na wzajemnym zrozumieniu i uzupełnianiu. 
Korzystanie z wzajemnych talentów uczy otwartości 
i czyni zespół różnorodnym, ciekawym i twórczym.

Maja Latosińska, HR Specialist, Anpharm

ZARZĄDZAJ WYDAJNOŚCIĄ. Napędzaj odpowiednimi 
oczekiwaniami. Motywuj ludzi do ukierunkowanego działania 
i korzystania ze swoich mocnych stron.
Kultura pracy, która czerpie z mocnych stron pracowników sprawia, 
że Adamowie Zdolni są w stanie osiągać więcej w swoim codziennym 
dniu pracy. A to dlatego, że wiedzą czego się od nich oczekuje 
oraz jak pracować, aby otrzymać zamierzony rezultat. Wiedzą kiedy 
sięgnąć po pomoc innych. Mocne strony pomagają namierzyć, co jest 
obszarem maksymalnej produktywności danego pracownika. Z ba-
dań Gallupa wynika, że najlepszych managerów łączy nastawienie 

na wyniki, zaangażowanie i mocne strony ich pracowników. Im lepiej 
potrafią tym zarządzać, tym więcej Adamów Zdolnych zostaje z nimi 
na pokładzie. Niestety, zaledwie co drugi pracownik wie, czego się 
od niego oczekuje. Adam Zdolny potrzebuje klarownie sformułowa-
nych oczekiwań oraz obiektywnych miar, które pozwolą mu mierzyć 
postęp i wpływać na wyniki.

INWESTUJ W ROZWÓJ. Pomóż ludziom wzrastać. Rozwijaj mocne 
strony ludzi i twórz z nimi wspólną przyszłość.
Region Europy Wschodniej ma jeden z największych na świecie 
wskaźników emigracji pracowników. Według Gallupa organizacje nie 
dają ludziom poczucia osobistego rozwoju i wzrostu. Pracownicy 
bardzo rzadko przyznają, że ktoś w pracy zachęca ich do rozwoju. 
Wskazują na problem, jakim jest ignorowanie ich przyszłości i poten-
cjału rozwoju przez pracodawców. Jeśli Adam nie wie, co go czeka, 
ani jak może się tu rozwijać, to w którymś momencie zacznie myśleć 
o swojej przyszłości w innym miejscu. Zamiast tego mógłby rozwijać 
się w ramach nowych dla siebie odpowiedzialności w Twojej firmie. 
Awans poziomy może być świetną alternatywą dla rozwoju mocnych 
stron Adama Zdolnego.

ROZSTANIE. Daj się dobrze zapamiętać.  Rozwój oparty na 
mocnych stronach pomaga utrzymać pracowników i daje ludziom 
coś cennego na całe życie.
Inwestując w rozwój bazujący na talentach dajesz ludziom coś cennego 
na całe życie, również poza organizacją. Pomagasz im docenić ich uni-
kalny wkład, uczyć się o sobie, a nawet żyć w zgodzie ze sobą. Być może 
nawet pomagasz im odkryć ich osobistą misję. Kiedy przychodzi czas 
rozstania z Adamem, daj się dobrze zapamiętać, aby miał mnóstwo 
wspaniałych wspomnień, którymi będzie chciał się podzielić z Karolem 
Utalentowanym, który może stać się Twoim kandydatem.

PODSUMOWANIE
W mocnych stronach można się zakochać. Warto jednak podjąć 
wysiłki, aby przerodzić wstępną sympatię w trwałe uczucie, które ma 
szansę na budowę stałego zaangażowania pracowników i silną markę 
pracodawcy. Mądrze wykorzystując podejście Gallupa i wdrażając je 
na stałe do organizacji, możesz wiele zyskać na poziomie indywidual-
nego pracownika, współpracy zespołowej, a także Twojego biznesu. 

Koncentracja na mocnych stronach 
stanowi podstawę budowania 
pozytywnego doświadczenia pracownika
  Przyciągaj zdolnych   Zatrudniaj wybranych 
  Wdrażaj we współpracę   Zarządzaj wydajnością 
  Inwestuj w rozwój   Rozstań się z klasą

Zyskałam nie tylko potwierdzenie co do moich 
naturalnych talentów (...) i klarowną wiedzę, 
w jakiej konfiguracji i natężeniu występują 
u mnie najczęściej. Z tej ostatniej, nowej 
dla mnie wiedzy, korzystam codziennie. 
Wiem, jak świadomie stosować 
swoje talenty w praktyce, 
tak by maksymalnie produktywnie 
realizować wyznaczone cele.

Justyna Truchel, 
Menadżer ds. szkoleń, Benefit Systems
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Na rynku pracy mamy dzisiaj aż 5 odrębnych pokoleń: T – tradycjo-
naliści – urodzeni przed 1945 r., BB – baby-boomers – urodzeni przed 
1965 r., pokolenie X – urodzeni przed 1980 r., pokolenie Y – przed 
1995 r. oraz pokolenie Z – urodzeni po 1995 r. Każde z nich ma swoje 
zasadnicze cechy i zachowania, tworzące zdecydowaną odrębność 
myślenia i postępowania od „sąsiadujących” pokoleń. Dzisiaj propor-
cje – odpowiednio do wyżej wymienionej listy pokoleń – są nastę-
pujące: T – 3%, BB – 33%, X – 35%, Y – 29%, Z – dopiero stają się lub 
jeszcze nie są pełnoletni. Ale już za mniej niż 10 lat około 75% osób na 
rynku pracy będzie reprezentowane właśnie przez pokolenie Y, które 
już dzisiaj jest bardzo aktywne biznesowo i bardziej przystosowane 
do działania w ekonomii chaosu i nielinearności niż dojrzalsi wiekowo 
przełożeni.

ROZPOZNAĆ IGREKA
Najpierw zajmijmy się tematem – jak ich rozpoznać i dlaczego powin-
niśmy nauczyć się z nimi współpracować? 
Jeśli powiemy Igrekowi, że kiedyś nie było dostępu do Internetu, 
usłyszymy pytanie: „przez ile minut?”. Igrek potrafi nie tylko zrozumieć 
sms-a z tekstem „cu 2nite b4 11, thnx”, ale najczęściej tak pisze. Nie może 
uwierzyć, że kiedyś pieluszki były zrobione z materiału, a już pranie ich 
jest dla niego zupełnie niewyobrażalne! Pierwszy telefon komórkowy 

Krzysztof  Sarnecki 

Prezes Zarządu, Partner QUEST Change Managers.  Przedsiębiorca, 
konsultant strategiczny, zawodowy negocjator, trener biznesu i coach. 
Ekspert w zakresie budowania przewagi rynkowej firm i marketingu. 
Twórca konceptu sprzedaży V generacji. Absolwent University of Illinois, 
The UIC Institute for Enterpreneurial Studies w Chicago i programu MBA 
w Lake Forest Graduate School of Management.  

Nielojalni 
i roszczeniowi? 
Pokolenie Y jako partner w dobie zmian
W dobie, gdy wraz z rozwojem ludzkiej świadomości zmiany następują bardzo szybko, 
każde pokolenie charakteryzuje się tak odmienną specyfiką, że jednym z największych 
wyzwań ludzkości jest odpowiedź na pytanie: jak się komunikować z tym kolejnym, 
gdyż tylko w ten sposób możemy za nimi nadążyć jako organizacja. 

Jeśli powiemy Igrekowi, że kiedyś nie 
było dostępu do Internetu, usłyszymy 
pytanie: „przez ile minut?”. 

miał już na studiach i odtąd są nierozłączni. Ich świat, to świat szybkiego 
postępu i zmian, ale też poczucie sprawczości jednostki.
A jak są postrzegani przez starsze pokolenia? Ich zachowania są 
często niezrozumiałe dla Iksów, gdyż są interpretowane przez ich 
pryzmat – co tworzy wiele negatywnych stereotypów, które wynikają 
z niezrozumienia wartości, które są ważne dla tego pokolenia.

PARTNERSTWO JAKO KLUCZ
Elementem zasadniczym systemu wartości pokolenia Y jest uznanie 
go jako partnera w konwencji komunikacji wielokierunkowej i bez 
żadnych ograniczeń. Igrek jest bardzo wyczulony na poszanowanie 
jego systemu wartości w ogóle, szczególnie na dobrą atmosferę 
pracy. Żadne pieniądze nie przytrzymają go w miejscu, gdzie trakto-
wany jest źle lub gdzie jest ignorowany. Igrek szybko się nudzi i traci 
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motywację do działania, jeśli nie ma na niego zwróconej uwagi, 
a w konsekwencji szybko zmienia pracodawcę. 

W ZIELONEJ ORGANIZACJI
Idealnemu stylowi zarządzania Y odpowiada „zielony” model or-
ganizacji (wg Laloux). Igrek musi poczuć się częścią zespołu i musi 
mieć poczucie wpływu na to, co się dzieje, jeżeli chcesz z niego 
zrobić wydajnego i lojalnego pracownika. Mimo, że Y dąży do dużej 
samodzielności – jego mentalne podejście nie opiera się na iksow-
skim założeniu „zadanie wykonać, o problemach nie meldować”. 
Wprost przeciwnie. Igrek potrzebuje częstej informacji zwrotnej 
i dostępu do przełożonego, potrzebuje wiedzieć tu i teraz czy to 
co robi jest dobre czy złe! Praca dla środowiska Igreków to świat 
ciągłej wymiany informacji, stymulacji emocjonalnej, wsparcia, 
kontestacji decyzji, ustalonych procesów czy nawet celów. To przez 
przełożonych często dzisiaj traktowane jest jako impertynencja 
młodych, „zadzieranie nosa” i brak przygotowania do życia – nie 
mówiąc o respekcie dla starszych. To niedobra interpretacja. 

Igrek nie ma „świętości” typu: „szacunek do zdania starszych”. I to nie 
jest brak kultury. To po prostu inna kultura. Dla Igreka fakt jest faktem, 
logika logiką. On jest częścią społeczeństwa, więc jest jednym z jego 
członków – równych co do praw. Igrek to człowiek kreatywny, jeśli ma 
świadomość, że jego praca ma znaczenie. Zapewnij mu więc dużą 
elastyczność pracy i powiąż działanie swojej firmy czy prace Twojego 
działu z pojęciem odpowiedzialności społecznej. Jeśli jego praca lub 
jej wyniki zawierają w sobie elementy wpływające na „polepszenie 
świata” – w to mu graj! 

DROBNE SŁABOŚCI
Niestety, potrzeba ciągłej komunikacji i feedbacku wynika także 
z pewnej słabości Igreków. Otóż, pokolenie to NIE POTRAFI DZIAŁAĆ 
PROJEKTOWO. Jego „solą życia” jest skakanie z tematu na temat, szu-
kanie stymulacji w zmienności, przeskakiwanie w swoim smartfonie 
w ciągu 1 godziny przez 8 różnych aplikacji, wysłanie 12 smsów lub 
postów, odczytanie w międzyczasie 27 postów od kogoś – przy 
jednoczesnym kreowaniu rozwiązania dla wyzwania, 
nad którym pracuje. Nie sprzyja to genero-
waniu umiejętności konsekwentnej realizacji 
jakiegoś ciągu działań – tak jak to jest w pro-
jektach. Działanie linearne dla Igreka to nuda 
i demotywacja. Dlatego istotną kompetencją 
przełożonego takiego „zwierzęcia chaosu” jest 
dawanie mu zadań krótkich, z krótkimi deadli-
ne’ami, cały czas z celem stymulowania 
zaangażowania Igreka. Styl zarządzania, 
planowanie pracy i rozdział zadań, sposób 
rozliczania – wszystko to musi wspomagać 
filozofię delegowania „krótkich tematów”. To 
jedna z największych barier do pokonania dla 
osób zarządzających dzisiaj.
Nie oczekuj od Igreka zaawansowanych umiejęt-
ności technologicznych. Upraszczaj im wszystko, co 
na ich drodze albo pozwól uprościć im. Pozwól im działać 
w zespołach. Tu kolejna uwaga o „inności”. Pokolenie Y nie po-

trafi pracować siedząc na wprost siebie i rozmawiając. Każdy ma jakiś 
nośnik elektroniczny, często milczą lub zdawkowo przekazują sobie 
informacje skrótami, nie patrząc na siebie. Dlatego pracy w zespole 
w rozumieniu „rozmawiania” trzeba ich uczyć. Tak samo, jak trzeba 
ich uczyć pisania np. raportów – ich to denerwuje, gdyż wymaga 
postawienia więcej niż 140 znaków.

NIE KONTESTACJA, A ZROZUMIENIE
Z pracy z wieloma menedżerami zarówno w małych, jak i ogromnych 
firmach wynoszę taką oto obserwację: większość menedżerów star-
szego pokolenia emanuje irytacją, że młodzi pracownicy wymagają 
„aż takiego zadbania”, że tak bezwzględnie nie akceptują starego, nie 
wspominając już hierarchicznego, ale nawet projektowego czy proce-
sowego podejścia do rzeczywistości. Postrzegają to jako niesolidność, 
nijakość, nieprzygotowanie do życia lub postawę roszczeniową. Należy 

jednak pamiętać, że ekonomia turbulencji, ciągłych zmian, wielowek-
torowości działań, chaos rynkowy i wymóg planowania nielinear-

nego wymagają innych kompetencji i stylu działania niż pokolenia 
BB czy X. Przystosowane są do tego organizacje „zielone”, a więc 
takie, w których ważne są relacje międzyludzkie, samorealizacja 
pracowników, kultura wartości, silne delegowanie decyzyjności. 
I tylko takie organizacje, mają szansę w przyszłości bezboleśnie 

wejść w świat Turkusu. 

Szanowny menedżerze! Stoi przed Tobą duże wyzwanie. Jeśli 
podejdziesz do tego z otwartością i świadomością, że nie ma 
innego wyjścia – będzie łatwiej. Otwórz się na pokolenie, 
które będzie niedługo dominować ilościowo na rynku pracy 
i może wprowadzić Cię w świat jutra. Minimalizuj więc 
bariery – oczywiście z zachowaniem zdrowego rozsądku. 
A co to jest zdrowy rozsądek w tym przypadku? Nie 
wiem. Omów to z Igrekami – nie musisz twarzą w twarz. 
Wystarczy smartfon czy inna platforma komunikacji. 

Praca dla środowiska Igreków to 
świat ciągłej wymiany informacji, 
stymulacji emocjonalnej, wsparcia, 
kontestacji decyzji, ustalonych 
procesów czy nawet celów. 
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Szymon  Kudła 

Mówca i inspirator biznesowy; w ciągu ostatnich 10 lat poprowadził 
przeszło 600 wystąpień i turbowarsztatów inspiracyjnych dla dużych 
grup w Polsce, w Europie i w USA. Ekspert w zakresie przywództwa, 
rozwoju oraz skutecznej walki o rynek.

SISU
Mój syn od dwóch lat jeździ na letnie 
obozy koszykarskie do Włoch. 
Tam zaprzyjaźnił się z grupą Finów. 
Dwóch z nich gra w klubie o nazwie 
Sisu w mieście Pori. Otóż sisu jest 
najbardziej znanym „eksportowym” 
fińskim słowem, na swój sposób 
modnym na zachodzie Europy 
(podobnie jak duńskie hygge) 
i właściwie nieprzetłumaczalnym 
na inne języki. 

Dlaczego wspominam o sisu w „Kompendium HR”? Bo kontekst 
odporności w obliczu trudnych wyzwań jest niebywale aktualny 
w realiach biznesowych. W 2014 roku na kongresie SHRM w Orlando 
wysłuchałem listy 10 najpotężniejszych disruptorów, a więc testów 
naszej odporności psychicznej w biznesie. Przyjrzyj się tej liście i za-
stanów się, jak wiele wyzwań dotyczy ciebie lub zespołów, z którymi 
współpracujesz:

  Odejścia lub zwolnienia (własne lub dotykające bliskich 
kolegów).

  Fuzja lub przejęcie.
  Zmiana wyższego kierownictwa lub modelu działania firmy.
  Zmiana zakresu obowiązków lub oczekiwań.
  Pogodzenie pracy z zawirowaniami w życiu prywatnym.
  Toksyczne zachowania klientów lub współpracowników.
  Realizacja przytłaczających projektów pod presją czasu.
  Krytyczna pomyłka.
  Porażka w dowiezieniu celu lub projektu.
  Utrata rynku; zagrożenie ze strony agresywnego konkurenta.

Jesteśmy silniejsi, 
niż nam się wydaje

Sisu  oznacza siłę i hart ducha 
w obliczu wyzwań, a także 

wewnętrzny ogień i determinację 
w dążeniu do określonego celu 

pomimo przeciwności losu 
lub barier fizycznych.
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Jeżeli zajrzymy do dowolnej organiza-
cji (w tym również do twojej), odkry-

jemy, że większość z tych zjawisk 
brzmi niepokojąco znajomo. Jak 

wobec możesz pomóc 
ludziom pozytywnie 

podejść do wyzwań i prze-
ciwności w życiu osobistym 

i biznesowym? Od czego zależy 
zdolność pracowników do brania 

na klatę tego typu wydarzeń? Jak 
tworzyć kulturę firmy i zespołu opartą na 

sisu? Oto kilka podpowiedzi.

WEWNĘTRZNE PRZEKONANIE, 
ŻE WSTRZĄSY SĄ CZYMŚ 

NATURALNYM
Potężne, trwałe organizmy nie boją się wstrząsów. 

W 2001 roku spędziłem z żoną kilka dni w Parku 
Narodowym Sekwoi w Kalifornii. Współczesne 

sekwoje mamucie żyją nawet 3000 lat. Tak więc jeśli 
chcesz wydłużyć swoje życie, uważnie przeczytaj po-

niższy akapit. Otóż gigantyczna sekwoja potrzebuje po-
żarów lasu, żeby rozmnażać się i rosnąć. Dojrzałe szyszki 

mogą wisieć na drzewie nawet ćwierć wieku i dopiero 
ogień doprowadza do ich wysuszenia, otwarcia i wysypania 

nasion na podłoże. Ten sam ogień wypala szkodniki. Prawie 
każde drzewo jest opalone lub wręcz wypalone w środku, 

a mimo to żyje i szybko potrafi zabliźnić swe rany. Żywa sekwoja 
potrafi tlić się tygodniami, dopóki deszcz lub ludzie jej nie zagaszą. 
Pożar w naszym życiu może sprawić, że staniemy się jeszcze mocniejsi 
i skuteczniejsi. Kiedy wszystko wokół się wali, czasem łatwiej zewrzeć 
szyki i podjąć odpowiednie decyzje. Jeden z najbogatszych Polaków, 
Roman Karkosik, w jednym z wywiadów radził młodym biznesme-
nom: „Warto parę razy zbankrutować i finansowo się wyzerować. Nic 
tak nie uczy biznesu jak własne błędy”.

ZGODA NA CHWILOWĄ ROZSYPKĘ
Spośród różnych modeli dotyczących odporności psychicznej (ang. 
resilience), najbardziej trafia do mnie model piłeczki kauczukowej 
z trzema wyraźnymi fazami: wstrząsem, odbiciem i reintegracją. 
Moment spadania piłki jest ważny. Niemal każdy z nas, kto w życiu 
przechodził przez poważny kryzys, wie, że po traumie potrzebujemy 
czasu, żeby przegrupować szyki i znaleźć siłę na odbicie. Oznacza 
to, że powinniśmy mieć przestrzeń, żeby choćby przez chwilę się... 
rozsypać. Niestety większość rodziców, partnerów życiowych i mene-
dżerów takiej zgody nie udziela, nawołując: „Nie użalaj się na sobą!”. 
A i owszem, poużalaj się przez chwilę. Ale gdy tylko poczujesz pod 
nogami jakikolwiek grunt, przestań się rozczulać i wybij się w górę.

DOJRZAŁOŚĆ ŻYCIOWA
Współczesne organizacje zmagają się z kryzysem dojrzałości. 
Teoretycznie pracujesz z osobnikami dorosłymi (przynajmniej pod 
względem biologicznym), ale te formalnie dorosłe osoby często wkra-
czają do Twojej firmy z dziecięcą naiwnością i takimiż oczekiwaniami. 
Tymczasem sisu jest mocno związane właśnie z dojrzałością. Dojrzały 
człowiek hołduje dewizie „mam / jestem / mogę”. MAM odnosi się 
do zdrowej pokory i doceniania możliwości, które dostaliśmy od 
opatrzności. JESTEM wiąże się z poczuciem własnej wartości. MOGĘ 
sprowadza się do sprawczości i koncentrowania się na własnej strefie 
wpływu. O kryzysie dojrzałości możemy mówić wówczas, gdy otacza 
cię podejrzanie duża rzesza osób wyznających przeciwną dewizę, 
nazwijmy ją: „żądam / a co ja mogę / o Jezus Maria”. To ludzie chowani 
pod kloszem, nieprzygotowani na poważne turbulencje. Dobra 
wiadomość jest taka, że wcale nie są straceni dla społeczeństwa. Być 
może potrzebują po prostu sensownego wzorca. Ćwierć wieku temu 

rozpoczynałem swoją pierwszą pracę. Byłem wtedy roszczeniowym 
szczeniakiem, który nic nie wiedział o życiu. Miałem mnóstwo szczę-
ścia, bo w pracy trafiałem na rozsądnych, inspirujących szefów i kole-
gów. To właśnie oni pomogli mi okrzepnąć i wzmocnić sprężystość.

D.N.A. 
W jakim stopniu sisu jest wrodzone, a w jakim zależy od wpływu 
środowiska? Jerome Kagan, profesor z Uniwersytetu Harvarda, już 
pół wieku temu zaczął prowadzić swoje badania na żołnierzach 
wracających z Wietnamu. Później rozszerzył program na dorosłych 
cywili, a ostatecznie badał małe dzieci. Jego badania kontynuuje prof. 
Richard Davidson z Uniwersytetu Wisconsin, który chętnie używa 
zaawansowanych metod obrazowania, np. elektroencefalografii oraz 
fMRI. Obaj profesorowie udowodnili, że pozytywny lub negatywny 
afekt (czyli sposób przeżywania i wyrażania emocji) w dużym stopniu 
zależy od budowy płatów czołowych. W uproszczeniu, ludzie bardziej 
optymistycznie reagujący na wyzwania wykazują znacznie większą 
aktywność kory przedczołowej po lewej stronie, i to tuż po urodzeniu! 
Natomiast osoby reagujące lękowo – w prawej korze przedczołowej. 
Owszem, każda osobowość kształtuje się pod wpływem wspólnego 
oddziaływania genów i środowiska. Jak jednak zauważa profesor 
Jonathan Haidt z uniwersytetu w Nowym Jorku, geny odgrywają 
w tym procesie ważniejszą rolę, niż się powszechnie sądzi i niż próbuje 
to przedstawiać pop-psychologia. Geny i predyspozycje są czymś 
w rodzaju przepisu na życie. Oczywiście na bazie tego przepisu 
możemy ugotować różne rzeczy. Zarówno dziecko, jak i jego rodzice 
(a później grupa rówieśnicza) mają na to wpływ. Dlatego o nasze dzieci 
warto walczyć. Natomiast jak postępować w sytuacji, kiedy zawierasz 
biznesowy kontrakt z osobą dorosłą, silnie ukształtowaną i mało 
elastyczną? Przyznam, że ja sam w relacjach biznesowych takich batalii 
nie podejmuję, bo nie mam czasu ani energii na pokonywanie głębo-
kich, indywidualnych lęków, kształtujących się przez dziesięciolecia. 

Na szczęście w naszym kraju jest cała rzesza pozytywnych ludzi potra-
fiących stawić czoła wielkim wyzwaniom. Dlaczego tak sądzę? Wróćmy 
na chwilę do genezy słowa sisu. Zauważ, że Finowie to naród, który 
przez wieki walczył o niepodległość, przechodził na przemian z rąk 
(szwedzkich) do rąk (rosyjskich), zmagał się z plagami głodu i wysiedle-
niami. Gdy wreszcie sto lat temu mieszkańcy Finlandii uzyskali należną 
tożsamość, musieli wszystko budować od zera. Jeżeli upadali siedem 
razy, powstawali osiem. Mają sisu w genach, ale ponieważ historia Polski 
obfituje w równie dramatyczne wydarzenia, wierzę, że również w nas 
tkwi mnóstwo wewnętrznego ognia i hartu ducha. Potrafimy powstać 
z najgorszych kryzysów i często wychodzimy z nich mocniejsi. 

PODSUMOWANIE: 
JAK MOŻESZ WZMACNIAĆ 

KULTURĘ SISU W ORGANIZACJI?

DLA ZESPOŁU HR:
Warto zatrudniać ludzi „doświadczonych życiowo”; 

życie uczy pokory!
Podczas sesji AC/DC zwracaj szczególną uwagę 

na reakcje w obliczu potężnego stresora.
Uwaga na zatrudnianie kandydatów i promowanie 

pracowników podszytych lękami.

DLA SZEFA:
Po wystąpieniu stresora pozwól na krótką „żałobę” 

i przegrupowanie szyków.
Przypominaj, że wstrząsy są czymś naturalnym 

i na swój sposób potrzebnym.
Pomóż ludziom dojrzeć: ucz zdrowej pokory, wzmacniaj 

poczucie własnej wartości i sprawczości. 
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Trzy bestsellery Szymona Kudły
w wyjątkowej cenie dla czytelników Kompendium HR!

PODRÓŻ LIDERA. Jak sprawić, żeby ludzie chcieli za Tobą podążać?

BIZNESOWY ROLLERCOASTER. Jak działać w świecie V.U.C.A. i inicjować wartościowe zmiany?

OK, KUPUJĘ TO! Jak znaleźć drogę do serc i portfeli Klientów?

Każda z książek dotyka SEDNA funkcjonowania w biznesie.
Rozwojowy kop dla liderów, ambasadorów zmian, doradców Klienta i specjalistów.
Mnóstwo poruszających historii i dobrych praktyk.
Połączenie wątków biznesowych, sportowych, muzycznych i rodzinnych.
Solidne, albumowe wydanie w twardej oprawie (format 24x24 cm).
Duża, wygodna w czytaniu czcionka.
Część przychodu z książki przeznaczona na cele charytatywne.
Dostęp do podcastów (format audio), pogłębiających treści książki.

30% upustu przy zamówieniu 20 lub większej liczby egzemplarzy (dowolny mix tytułów).
10% upustu przy zamówieniach detalicznych (poniżej 20 egzemplarzy).
Składanie zamówień: www.szymonkudla.pl/sklep
Podczas składania zamówienia wpisz kod rabatowy wyzwania2019
Kod jest aktywny do 20 grudnia 2019 r.



JOBfi nder.pl

Naszą przewagą nad innymi fi rmami rekrutacyjnymi jest:
   Dbałość o zaprezentowanie naszemu Klientowi 
kandydatów dokładnie odpowiadających jego 
potrzebom.

   Elastyczność dotycząca tempa pracy 
– projekty „na wczoraj” są naszą mocną stroną.

   Jesteśmy on-line  

   Rozbudowana baza danych, zawierająca informacje 
o naszych kandydatach umożliwia nam rozpoczęcie 
współpracy już dziś.

   Będąc fi rmą nie posiadającą rozbudowanej struktury 
administracyjnej jesteśmy w stanie zapewnić usługi 
na najwyższym poziomie, w umiarkowanych cenach.

   Pracując w oparciu o wynagrodzenie płatne 
po wykonaniu zlecenia (success fee), nasz Klient 
płaci tylko wtedy, gdy spełnimy jego oczekiwania.

   Klienci współpracują z osobami, a nie fi rmą, 
to znaczy, że osobiście jesteśmy odpowiedzialni 
za realizację Państwa zlecenia, i bierzemy na siebie 
odpowiedzialność za sukces Państwa projektu 
rekrutacyjnego. 

   Jesteśmy Ambasadorem naszego Klienta na rynku. 
Dbamy o jego dobry wizerunek poprzez zapewnianie 
profesjonalnej i rzetelnej informacji dla Kandydatów 
biorących udział w procesie rekrutacyjnym, na każdym 
jego etapie.

  Mamy 15 lat doświadczenia

   Wspieramy Polskich i światowych Klientów

   Jobfi nder – skuteczny partner w rozwoju Twojej fi rmy

   Skuteczna Rekrutacja Ekspertów dla Twojej Firmy

Założona w 2004 roku, Agencja Jobfi nder, ugruntowała 
swoją pozycję jako skuteczny dostawca usług 
rekrutacyjnych i doradczych dla polskich i zagranicznych 
klientów. 

Specjalizujemy się w bezpośredniej rekrutacji wysokiej 
klasy pracowników na wszystkie szczeble zarządzania, 
a także w świadczeniu usług doradczych dla naszych 
Klientów. 

Zakres usług naszej fi rmy został skonstruowany tak, 
aby ułatwić fi rmom realizowanie celów strategicznych 
i operacyjnych, poprzez powierzenie obsługi 
procesów rekrutacyjnych i doradczych zewnętrznemu, 
wyspecjalizowanemu dostawcy. 



Doświadczenie 
i wiedza pod lupą.
Dlaczego warto wykorzystywać 

potencjał pracowników 50+?
Pracownicy 50+ to niewątpliwy kapitał dla firmy, jeśli tylko 

pracodawca chce dostrzec mocne strony dojrzałych osób 
– w pełni sił intelektualnych i fizycznych, zdolnych i chętnych 

do podejmowania nowych wyzwań. Jest to szczególnie cenne 
w sytuacji starzejącego się społeczeństwa oraz spadającej liczby 

młodych osób wchodzących na rynek pracy.
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Niestety przez lata nagromadziło się wiele negatywnych opinii na te-
mat pracowników 50+. Mówi się, że są niechętni zmianom, zamknięci 
na nowe technologie, nie chcą się uczyć, trudno jest im zasymilować 
się z zespołami składającymi się z ludzi znacznie młodszych. 
Na szczęście ta opinia stopniowo ulega zmianie. Pracownicy 50+ cieszą 
się coraz większym zainteresowaniem ze strony pracodawców. Według 
badań dzieje się tak nie tylko z powodu deficytu w innych grupach 
wiekowych – pracodawcy zaczęli doceniać niewątpliwe atuty pracow-
ników 50+. A tych jest wiele. Przyjrzyjmy się kluczowym z nich.

WIEDZA 
Wiedza branżowa i doświadczenie stanowią dla firmy ogromną 
wartość – pracownicy 50+ mogą się pochwalić i jednym i drugim. 
Zadaniem pracodawcy pozostaje wyszkolenie w dojrzałych pracow-
nikach, często doskonałych nauczycieli, umiejętności skutecznego 
przekazywania posiadanej wiedzy, a następnie zorganizowanie 
usystematyzowanego procesu szerzenia wiedzy i kompetencji wśród 
całego zespołu. Należą do nich programy mentoringu, szkolenia 
teoretyczne i praktyczne. Efektem takich programów jest nie tylko 
wymiana informacji wśród pracowników, ale również poprawa 
komunikacji i zacieśnianie relacji w zespołach. Wdrożenie takich 
procesów umożliwia pracownikom z długim stażem pracy aktywny 
rozwój zawodowy, wpływa motywująco nie tylko na nich, ale i na cały 
zespół oraz jego integrację. Jest jednym z kluczowych elementów 
budowania wizerunku firmy w oczach pracowników. Może również 
poprawić efektywność firmy poprzez częściową rezygnację z drogich 
szkoleń zewnętrznych.
Pracownik 50+ to dla pracodawcy również źródło wiedzy 
o potrzebach i kulturze organizacyjnej firmy. Osoby te 
mogą być doskonałymi przewodnikami dla nowych pra-
cowników, a więc warto je angażować 
w programy wdrożeniowe, integracyjne.
Niewątpliwym atutem starszych pracow-
ników jest mądrość życiowa, którą można 
nabyć tylko wraz z upływem lat. Składa się na 
to umiejętność przewidywania, oceniania ryzyka, a w konse-
kwencji umiejętność podejmowania przemyślanych decyzji. 
Należą do niej również umiejętności społeczne, takie jak: 
umiejętność rozwiązywania konfliktów, zdolności komunika-
cyjne, zwłaszcza w relacjach z klientami w podobnym wieku. 

LOJALNOŚĆ I ZAANGAŻOWANIE
Wiele firm boryka się z dużą rotacją pracowników. Młodzi 
ludzie są na etapie poszukiwania swojej drogi zawodowej, 
nowych, lepszych możliwości, stąd często zmieniają pracę. 
Pracownicy 50+ z kolei to osoby ceniące stabilizację, mające 
potrzebę związania się z firmą. Ich obowiązki rodzinne są 
już znacznie mniej absorbujące, a to pozwala im bardziej 
zaangażować się w pracę. Firma może liczyć na ich sumienność, 
odpowiedzialność, solidność i dokładność w realizacji zadań.
Pracownicy 50+ lepiej komunikują się z klientami w tym samym wie-
ku, mogą być też bardziej wiarygodni na stanowiskach i w zawodach, 
w których wiek jest atutem (np. prawnik czy doradca finansowy). 

NIŻSZE KOSZTY PRACY
Zatrudnienie pracownika 50+ to również wymierne korzyści w niż-
szych kosztach pracy. Firmy zatrudniające seniorów mogą liczyć na 

Dorota  Stępniak

Od 2005 roku prowadzi własną firmę, Touch Point, zajmującą się 
doradztwem w zakresie zarządzania zespołami sprzedaży, outsourcingu 
personelu, rekrutacji. Bardzo identyfikuje się ze stwierdzeniem, że 
ludzie są najcenniejszym kapitałem każdej firmy, a od ich umiejętności, 
poświęcenia i zaangażowania zależy w dużej mierze sukces firmy 
i osiągnięcie przez nią najwyższej efektywności. 

różne ulgi, które obniżają koszty zatrudnienia. Na przykład: nie muszą 
płacić na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych za mężczyzn, którzy ukończyli 60 lat i za kobiety 
w wieku powyżej 55 lat. Dodatkowo, za zwolnienie lekarskie pra-
cownika 50+ pracodawca płaci tylko przez 14 dni, podczas gdy przy 
osobach młodszych ZUS przejmuje wypłatę świadczeń dopiero po 33 
dniach nieobecności pracownika.

MĄDRE ZARZĄDZANIE
Aby pracodawcy mogli w pełni wykorzystać potencjał pracowni-
ków 50+, muszą zmienić podejście do zarządzania takimi osobami. 
Odpowiednie programy rozwojowe i dostosowana do potrzeb 
pracowników polityka personalna, z pewnością wpłyną w istotnym 
stopniu na właściwe wykorzystanie potencjału każdego pracownika 
zarówno młodszego, jak i starszego. Ważne jest, aby: 

Podsumowując, należy podkreślić, że wiedza i doświadczenie osób 
o długim stażu zawodowym, to wielka wartość dla firm. Uprzedzenia 
i stereotypy nie mają potwierdzenia w rzeczywistości. Jest wręcz 
przeciwnie, a dywersyfikacja zespołów pozwalają na maksymalne 
wykorzystanie potencjału pracowników zarówno starszych jak i młod-
szych. Biorąc pod uwagę zmieniającą się sytuację demograficzną, 
to właśnie pracownicy 50+ są przyszłością dla polskiego rynku pracy 
i mogą odegrać kluczową rolę w wielu firmach.  

  uelastycznić procesy rekrutacji i selekcji pracowników, 
gdyż kandydaci 50+ to bardzo zróżnicowana grupa, 
do której trudno stosować jednolitą miarę; każdy 
przeszedł inną drogę życiową i zawodową,

  właściwie rozpoznać potrzeby pracowników 50+, 
celem wprowadzenia programów motywacyjnych 
adekwatnych do doświadczenia i wieku, budujące 
zaangażowanie i motywację jednostki oraz 
całego zespołu,

  
uelastycznić zakresy ich obowiązków,

  uruchomić stanowiska ekspertów i opiekunów 
w ramach wdrażania programów mentoringowych, 
wykorzystania doświadczenia w realizacji projektów,

  rozwijać programy ustawicznego kształcenia, 
umożliwiające nie tylko poszerzanie umiejętności, 
ale również zmianę kwalifikacji, nabycie nowych 
umiejętności,

  wprowadzić programy opieki medycznej, 
uwzględniające profilaktykę dla osób 50+.
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prof. nzw. dr hab. Joanna  Moczydłowska

Kierownik studiów Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz Psychologia 
w zarządzaniu realizowanych w Centrum 
Kształcenia Podyplomowego 
Uczelni Łazarskiego. 

Strategia zabicia smoka 
czy zdobywania księżniczki? 
Jak wyzwalać energię organizacyjną?
Do niedawna problematyka energii w zarządzaniu podejmowana była niemal 
wyłącznie w odniesieniu do motywacji i motywowania. Dziś energia pracowników 
i energia organizacji odkrywane są jako nowy, ważny obszar zainteresowania teoretyków 
i praktyków zarządzania, ściśle powiązany z czynnikami sukcesu firmy oraz z nowatorskimi 
koncepcjami zarządzania.

Koncepcja energii powstała na gruncie bardzo popularnej, choć 
dyskusyjnej tendencji do przypisywania organizacji cech typowo 
ludzkich: organizacja jest inteligentna, ucząca się, zwinna, elastyczna, 
ma swoją osobowość itp. I tak jak człowiek ma energię psychicz-
ną, tak analogicznie swoje zasoby energetyczne ma organizacja. 

W zarządzaniu energię organizacji definiuje się jako stopień lub 
poziom zmobilizowania przez organizację swoich emo-

cjonalnych, psychicznych i behawioralnych sił dla 
realizacji jej celów. Natomiast zarządzanie 

energią oznacza takie jej ukierunkowanie, 
by nie tracić energii bezproduktywnie 

na realizację nieuzasadnionych dzia-
łań, ale uwalniać ją w odpowiednim 

momencie, utrzymywać w gotowo-
ści do wykorzystania oraz ukierun-

kowywać zgodnie z priorytetami 
wynikającymi z hierarchii celów 

organizacji.
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W ramach zarządzania energią istotne jest identyfikowanie czynni-
ków, które przyczyniają się do generowania energii produktywności. 
To ona przejawia się w postaci wysokiego zaangażowania pracowni-
ków, gotowości intelektualnej, wysokiego poziomu aktywności i szyb-
kości działania, wysokiej satysfakcji z przynależności do organizacji. 
Jest to jedyny pożądany, korzystny dla organizacji rodzaj energii. 
Pozostałe znajdują ujście w zachowaniach i zjawiskach niekorzyst-
nych. Należą tu: 

1 Energia inercyjna – samozadowolenie
To rodzaj energii, który oznacza jej marnotrawienie na ochronę 

status quo. W organizacjach obserwuje się nadmierne odwoływanie 
się do przeszłości, rozpamiętywanie dawnych osiągnięć, ograniczoną 
czujność i brak zdolności oraz motywacji do przełomowych zmian. 

2 Energia inercyjna – rezygnacja
W praktyce oznacza wysoką obojętność, oderwanie się od tego, 

co dzieje się w miejscu pracy,  swoiste wycofanie idące w parze z po-
czuciem frustracji i brakiem zdolności do działania zespołowego. 

3 Energia destrukcyjna
To energia, którą może cechować duża intensywność. Niestety, 

jest ona wykorzystywana w „złej sprawie”. Charakteryzuje się zbioro-
wą agresją i zachowaniami destrukcyjnymi, silnym oporem wewnętrz-
nym przed jakimikolwiek zmianami, nastawieniem na maksymalizo-
wanie indywidualnych, często egoistycznych korzyści. 

Zarządzanie wymaga diagnozowania rozkładu poszczególnych 
stanów energetycznych, a także działań ukierunkowanych na zmianę 
„układu sił” pomiędzy różnymi typami energii. Jednocześnie trzeba 
pamiętać, że do zwiększenia udziału najbardziej zgubnej energii 
destrukcyjnej mogą przyczyniać się: niepożądana rywalizacja, ego-
istyczne zachowania poszczególnych grup interesów, nieakcepto-

wane kierownictwo, zbyt częste 
zmiany kierownictwa lub inne 

nieuzasadnione zmiany 
powodujące przeciążenie 

fizyczne i psychiczne.

JAK ZWIĘKSZYĆ ENERGIĘ PRODUKTYWNĄ?
H. Bruch i B. Vogel [2011] wskazują na możliwość implementacji 
dwóch różnych strategii1 zwiększenia zasobów energii produktyw-
nej w organizacji. Są to: strategia „zabicia smoka” oraz „zdobycia 
księżniczki”. Pierwsza z nich odwołuje się do bardzo starej zasady, 
że nic tak nie jednoczy ludzi i nie wzmacnia ich zaangażowania jak 
„wspólny wróg”. Strategia „zabicia smoka” bazuje na syndromie oblę-
żonej twierdzy. Jest to zjawisko polegające na wzbudzaniu poczucia 
zagrożenia ze strony mniej lub bardziej wyimaginowanego wroga. 
Grupa społeczna, w tym wypadku pracownicy, doświadczająca 
poczucia zagrożenia o wiele chętniej rezygnuje z indywidualizmu na 
rzecz homogeniczności zespołu i oddaje władzę nad sobą osobom, 
które deklarują grupie zapewnienie bezpieczeństwa. Wskazanie przez 
kadrę menedżerską zewnętrznego zagrożenia oraz zmobilizowanie 
pracowników do uporania się z tym zagrożeniem najczęściej oznacza 
duży „przypływ” energii. 
Wdrożenie tej strategii wymaga bieżącego przekazywania informacji 
o sytuacji „na froncie”, ale też wzmacniania zaufania ludzi do tego, że 
mają odpowiednie kompetencje, dzięki którym organizacja jest w stanie 
poradzić sobie z zagrożeniem. Rolą liderów jest „opisanie smoka”, czyli 
zidentyfikowanie zagrożenia, diagnoza jego źródeł i potencjalnych 
skutków, a następnie ukierunkowywanie uwolnionej energii na wspólne 
efektywne działania. Strategia ta jest szczególnie użyteczna jeśli trzeba 
wydobyć firmę z kryzysu zagrażającego jej istnieniu. Powodzenie strate-
gii „zabicia smoka” jest w dużym stopniu uwarunkowane cechami oso-
bowości formalnych i/lub nieformalnych liderów. Prawdopodobieństwo 
sukcesu rośnie, gdy na czele staje przywódca charyzmatyczny, mający 
jasną wizję i umiejący przekonać do niej współpracowników. Musi to być 
osoba kompetentna, ciesząca się autorytetem.
Trzeba jednak pamiętać, że jest to sposób działania możliwy do wy-
korzystania w określonym, zwykle ograniczonym czasie. Nie można 
w nieskończoność podsycać energii bazującej na filozofii „oblężonej 
twierdzy”, a także nie można przez długi czas generować ponadprze-
ciętnej aktywności pracowników opierając się głównie na negatyw-
nych emocjach: poczuciu zagrożenia i niepewności. Pociąga to za 
sobą szereg konsekwencji o charakterze psychologicznym: wypalenie 
zawodowe, neurotyzm i wiele innych. Poza tym strategia ta jest co 
najmniej wątpliwa etycznie.
O ile „pokonanie smoka” wymaga odważnego i zdecydowanego przy-
wództwa, o tyle „zdobycie królewny” potrzebuje delikatnego, inspiru-
jącego i empatycznego lidera, który potrafi wyzwolić w ludziach pasję 
oraz wywołać zaciekawienie, fascynację i poczucie przynależności. Ta 
strategia zakłada, że produktywną energię można czerpać także z prze-
słanek pozytywnych, zwłaszcza z wiary we własne możliwości i chęci 
podejmowania nowych wyzwań. Sprowadza się to do zbudowania 
wizji organizacji i wskazania szans możliwych do wykorzystania, konse-
kwentnego komunikowania tych możliwości, pobudzania entuzjazmu 
i ambicji pracowników, wzmacniania zaufania ludzi do tego, że są 
w stanie osiągnąć cele związane z tymi możliwościami. Jeżeli pracownik 
czuje się kimś ważnym dla organizacji, to najczęściej szczerze i głęboko 
angażuje się w swoją pracę i osiąga coraz wyższe wyniki. Czuje się „zdo-
bywaną księżniczką”, jeżeli odbiera pozytywne, motywujące sygnały 
od współpracowników, doświadcza, że jego zdanie ma znaczenie, że 
przełożeni chcą je poznać, uwzględniają w procesie decyzyjnym i prze-
jawiają zaufanie do kompetencji pracowników. 

1 Starategia jest tu rozumiana jako sposób reakcji organizacji na otoczenie, sposób jej 
zachowania się w obliczu problemów, zbiór zachowań.

Energia produktywności ma 
odzwierciedlenie w wysokim 
zaangażowaniu pracowników, gotowości 
intelektualnej, wysokim poziomie 
aktywności i satysfakcji z przynależności 
do organizacji.
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Managerowie 
czy liderzy? 

Zuzanna  Kabelska

W firmie rekrutacyjnej Whoohoo zajmuje się pozyskiwaniem 
talentów wśród inżynierów, menedżerów i specjalistów z 
różnych branż. Absolwentka psychologii, od kilku lat związana 
z branżą rekrutacyjną. 

Jak rozwijać kompetencje osób 
stojących na czele zespołów, 
aby przewodziły, a nie tylko zarządzały?

Bibliografia: Sarnacka-Smith Anna, Everest lidera. O wartościach, silnym zespole i skutecznym przywództwie, Warszawa, MT Biznes, 2017, ISBN: 978-83-8087-233-2

150 HRM ARTYKUŁ SPONSOROWANY        |        KOMPENDIUM HR 2019



Managerowie 
czy liderzy? 

„Liderem jest ten, 
kto widzi więcej niż inni, 
patrzy dalej niż inni i kto 
dostrzega rzeczy, 
zanim zobaczą je inni”  
 L. Eims

Temat przywództwa jest obecnie tematem 
bardzo gorącym i budzącym niegasnące 
zainteresowanie. Zwłaszcza w dobie co-
achingu, mentoringu oraz całego mnóstwa 
szkoleń i programów rozwojowych, które 
skupiają się wokół doskonalenia kompetencji 
i umiejętności niezbędnych do pełnienia 
przez nas różnych funkcji w organizacjach. 
Nierzadko słyszymy „nie ma dobrego 
zespołu bez dobrego menedżera” albo „ryba 
psuje się od głowy”. Jaki zatem menedżer 
powinien być, żeby można było powiedzieć 
o nim, że jest dobrym liderem? Jakie zachowania powinien prze-
jawiać, żeby nazwać go skutecznym przywódcą? I w końcu, które 
kompetencje powinien rozwijać, żeby osiągnąć sukces?
Miarą skuteczności naszych działań jest nic innego jak ocena tego, czy 
zdołaliśmy zrealizować wyznaczone cele, osiągnąć sukces. Pokuszę się 
również o stwierdzenie, że każdy sukces jest owocem pracy wielu 
osób. Zatem nadrzędnym celem menedżera powinno być zbudowa-
nie takiego zespołu, w którym poszczególni członkowie będą mieli 
odpowiednio dopasowane do swoich zadań kompetencje, podobny 
poziom motywacji i zaangażowania, a także podobne wartości. Wiemy 
jednak, że nie jest to takie proste, jakie mogłoby się wydawać. Szef wy-
znacza cel, planuje, organizuje, przydziela konkretne zadania członkom 
zespołu, koordynuje, monitoruje i wreszcie ocenia naszą pracę. Ale czy 
taki zestaw umiejętności będzie receptą na sukces? Dziś już wiemy, że 
ten przepis wymaga modernizacji i dodania pewnych składników. 

SZYBCIEJ, WIĘCEJ, SKUTECZNIEJ 
W związku z bardzo dużą dynamiką rozwoju organizacji i biznesu, 
zmieniają się również oczekiwania związane ze sposobem, w jaki 
menedże rowie kierują swoimi zespołami. Tempo zmian jest obecnie 
uznawane za największe wyzwanie dla współczesnych liderów. 
Uniwersalnym trendem jest oczekiwanie, żeby osiągać coraz więcej, 
szybciej, a przede wszystkim skuteczniej. 
Jak zwiększyć wydajność pracowników do 
poziomu, który do tej pory był uważany za 
nieosiągalny? W jaki sposób przekonać ich 
do tego, żeby sami chcieli pracować więcej, 
szybciej i efektywniej? Powstaje coraz więcej 
publikacji poświęconych tematyce przy-
wództwa, definicji menedżerów i liderów, 
a także zmieniających się oczekiwań wzglę-
dem tej roli w organizacji. 
Niewątpliwie inspirującym materiałem, 
są rozmowy, jakie przeprowadziła Anna 

Sarnacka-Smith, w swojej książce 
„Everest lidera”, z menedżerami 

z Polski i z USA. W oparciu o swoje 
doświadczenia każdy rozmówca 

podaje własną, indywidualną 
receptę na zwycięstwo oraz 
wskazuje kompetencje i umie-
jętności, które wymagały 
szczególnej uwagi na drodze 
do osiągnięcia sukcesu. 

Spośród wielu ciekawych 
refleksji, z których najważniej-

sze postaram się przedstawić 
poniżej, można wyszczególnić 

jeden, uniwersalny wniosek – przy-
wództwo to nie pozycja w firmie, 

ale siła charakteru. Przepisem na sukces 
menedżera jest, według rozmówców autorki, 
odnalezienie swoich wartości, poznanie 
własnego potencjału, a następnie docenienie 

tego, jak bardzo członkowie zespołu różnią 
się między sobą i jak bardzo możemy sko-
rzystać z tej różnorodności przy budowaniu 
skutecznych zespołów. 
Istotnym aspektem, na który każdy menedżer 
powinien zwrócić szczególną uwagę, jest 
właściwy dobór członków zespołu. Wydaje 
się, że kluczem do sukcesu jest zbudowanie 
zespołu, w którym komunikacja przebiega 
na podobnym poziomie, którego członkowie 
wyznają podobne wartości, a także przeja-
wiają podobny poziom energii i zaangażowa-

nia. Warto poświęcić czas na doskonalenie umiejętności słuchania 
innych – przez poznanie zainteresowań i pasji, menedżer będzie 
w stanie maksymalnie wykorzystać potencjał swojego zespołu. 
Okazując zainteresowanie wzbudzi również zaufanie i zachęci człon-
ków zespołu do partnerskich relacji, opartych na otwartej komunikacji 
i wzajemnym szacunku. Taka postawa przyczyni się również do bu-
dowania wzajemnej solidarności i wsparcia w trudnych momentach. 
Unikanie nieprzyjemnych tematów może rodzić frustrację i złość, 
a skumulowane negatywne emocje z dużym prawdopodobieństwem 
przerodzą się w poważny konflikt, który wpłynie negatywnie na pracę 
całego zespołu. Pozytywna atmosfera, dobre samopoczucie, otwarta 
komunikacja, poczucie wsparcia – zasadnicze elementy, o które 
powinien zadbać każdy menedżer, a które nierzadko są bagatelizo-
wane, bądź całkowicie pomijane w strategiach zarządzania zespołem. 
Cytując dra Macieja Wieczorka, założyciela firmy Celon Pharma oraz 
prezesa zarządu firmy biotechnologicznej Mabion: „Lider w roli szefa, 
musi bardzo zwracać uwagę na ludzi, aby rozpoznać, co jest ich pasją, 
jakie mają talenty, i następnie umiejętnie je wykorzystać”.

NIEUSTANNE DOSKONALENIE SIEBIE
Możliwości doskonalenia swoich kompetencji i umiejętności przy-
wódczych jest obecnie mnóstwo. Począwszy od uczestnictwa w zor-

ganizowanych szkoleniach, konferencjach 
czy bardziej kompleksowych programach 
mentorskich, po samodzielną lekturę 
wybranych publikacji. Spersonalizowane 
oferty firm szkoleniowych zachęcają nas do 
skorzystania z usług profesjonalistów, którzy 
przyglądając się naszej codziennej pracy 
z perspektywy postronnego obserwatora, 
pomogą nam dokonać konstruktywnej 
analizy własnego zachowania oraz wy-
pracować takie modele zachowania, które 
pozwolą nam być skutecznym przywódcą. 
Bez względu na to, czy zdecydujemy się na 
skorzystanie z pomocy wykwalifikowanych 
osób, uczestnictwo w szkoleniu czy też 
samodzielną lekturę, odnajdujemy wspólny 
mianownik, jakim jest nieustanna nauka 
i doskonalenie samego siebie. 
Lider to nie tylko konkretne umiejętno-
ści, których wymaga profesja, ale osoba, 
której postawa budzi podziw i jest inspi-
racją dla innych. W tym ujęciu, każdy może 
być liderem, nawet nie mając stanowiska 
menedżerskiego. Aby zaangażować ludzi 
do działania i osiągania wspólnych celów, 
nie musimy posiadać określonego statusu 
społecznego, konkretnej płci czy zestawu 
magicznych, nadprzyrodzonych umiejętno-
ści. Jednak niekwestionowanym warunkiem 
do stania na czele zwycięskiego zespołu czy 
organizacji jest bycie autorytetem, inspirato-
rem, przywódcą. 

SKUTECZNY LIDER TO TAKI, KTÓRY:
• odnajduje swoje wartości i jest 

im wierny 
• poszerza własne horyzonty 

i w pierwszej kolejności stawia 
wymagania samemu sobie 

• rozwija swoje pasje i zainteresowania, 
jest inspiracją dla innych

• umiejętnie wykorzystuje potencjał 
i różnorodność członków zespołu

• jest gotowy do uczenia się od innych 
i potrafi przyznać się do własnych 
błędów 

• komunikuje konkretny, mierzalny 
i realny cel główny oraz cele 
cząstkowe 

• dostrzega i docenia mniejsze 
osiągnięcia, wspiera pozytywne 
zachowania 

• analizuje szanse i zagrożenia, myśli 
perspektywicznie 

• tworzy kulturę dobrego przepływu 
informacji, potrafi przekazywać 
zarówno negatywne, jak 
i pozytywne informacje

• uczy się słuchać innych i wyciągać 
konstruktywne wnioski z rozmów 

• zachowuje spokój, panuje nad 
własnymi emocjami 

• wzbudza szacunek i zaufanie
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Znany z psychologii model góry lodowej świetnie odzwierciedla złożoność ludzkiej 
natury i motywów działań. To, co widzimy bez specjalistycznych badań, to zaledwie 

czubek lodowego monstrum, które swą prawdziwą siłę skrywa pod taflą wody. 
Uświadomione i wygłaszane na forum przekonania bywają jedynie deklaratywne, 

a siły, które faktycznie motywują i napędzają do działania, pozostają nieuświadomione. 
Analogicznie rzecz się ma z benefitami i świadczeniami pozapłacowymi. 

Z badań pracowników wynika, że najbardziej motywuje ich karta do pobliskiej siłowni 
i lepsza kawa w firmowej kantynie. Nie dziwi więc, że niektórzy 

z radością skandują hasło: „benefity nie działają”. Czy jednak słusznie?

Góra lodowa 
benefitów
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Od razu muszę obalić powyższą tezę. Benefity jak najbardziej 
działają i mają coraz większe znaczenie. Jednak zarzucanie pracow-
ników źle dobranymi korzyściami prowadzi jedynie do „przegrzania 
benefitami” i nijak nie buduje ani przewagi konkurencyjnej, ani nie 
przyczynia się do zbudowania środowiska prawdziwie sprzyjającego 
dobrostanowi pracowników. Rozwiązaniem są szyte na miarę, 
indywidualizowane świadczenia, którymi można łatwo zarządzać 
z poziomu kafeterii czy łatwej w obsłudze platformy. Co więcej, 
rozwiązania te są już dostępne w Polsce i często doskonale dopaso-
wane do rodzimej specyfiki rynku. 

ROZWÓJ OD ZAWSZE
Od zarania dziejów ludzkość dąży do poprawy swojego bytu i jak 
najlepszego wykorzystania zasobów. Nie jest to wcale wytwór 
ery kapitalizmu czy rewolucji marketingowej XX wieku, która na 
piedestale postawiła popyt. Jak „świat stary” chcemy, by było nam 
lepiej. Zarówno jako jednostki, jak i społeczności – w tym organizacje 
– dążymy do tego, by działać efektywniej, co oznacza osiągać więcej, 
zużywając przy tym mniej zasobów. 
Z badań prowadzonych przez Josha Bersina – współpracującego 
z Deloitte analityka i lidera opinii skupiającego się na globalnych wy-
zwaniach i trendach human resources – na wydajność pracowników 
wpływ mają 3 obszary ich życia: zdrowie (health), kondycja (fitness) 
oraz poczucie dobrostanu (well-being). W każdym z tych obszarów 
pracodawca może wesprzeć pracownika oferując odpowiednio 
skrojone programy i pakiety świadczeń pozapłacowych, a otrzymując 
w zamian mniejszą rotację i absencję oraz większe zaangażowanie. 
W 2018 roku podczas HRDSummit w Amsterdamie, Bersin do swojej 
prezentacji dodał jeszcze jeden aspekt mający istotny wpływ na 
produktywność zatrudnionych – jakość przywództwa i kultura 
organizacyjna w miejscu pracy1. To one przekładają się na atmosferę 
oraz wzmacniają poczucie przynależności – a zatem „lojalizują” 
– pracowników.
Zwłaszcza kultura organizacyjna i tworzenie warunków do osobistego 
rozwoju zyskują coraz większe znaczenie wraz z napływem nowych 
pokoleń. Z badań wynika, że aż dla 73% przedstawicieli Generacji 
Z bardzo ważna jest możliwość rozwoju i nauki w miejscu pracy. 

Zasilające obecnie organizację Zetki oczekują, że pra-
codawcy zapewnią im ciągły rozwój i możliwość samo-
realizacji. By temu sprostać, także benefity edukacyjne 

przeszły sporą metamorfozę. Już nie tylko szkolenia i kursy, ale 
micro-learning w postaci krótkich tutoriali i filmików dostępnych 
online, a także „training on the job”, bliska relacja z bezpośred-

1  „HR’s essential role in the new world of work”, Josh Bersin, BersinTM, Deloitte Consulting 
LLP. Źródło: https://www.hrdsummit.com/wp-content/uploads/sites/6/2018/02/Day2_
Deloitte_JoshBersin.pdf

nim przełożonym i wysoko rozwinięta kultura komunikacji oraz 
feedbacku mają zapewnić nie tylko spersonalizowany, ale zindywi-
dualizowany rozwój. 

PAKIET NIE TAKI „BASIC”
Pierwsze dwa obszary – zdrowie i fitness – są ze sobą blisko związane 
i wynikają bezpośrednio z potrzeb fizjologicznych i bezpieczeństwa 
zdefiniowanych jeszcze przez Abrahama Maslowa. Mają też przeło-
żenie na efektywność i – kosztowne dla każdej organizacji – rotację, 
skrócony czas pracy i zmniejszoną wydajność. Stąd też tak wiele firm 
bez wahania wprowadza dodatkowe pakiety medyczne, karty do 
klubów sportowych czy dofinansowuje posiłki.
Bacznie obserwując nie tylko potrzeby pracowników, ale też etap ich 
życia – oraz licząc potencjalne straty – pracodawcy zdejmują im z bar-
ków codzienne problemy i „zwykłe sprawy”, które jednak skutecznie 
odciągają uwagę zatrudnionych od zadań zawodowych. Organizacje 
coraz chętniej wspierają pracowników w opiece nad dziećmi aranżu-
jąc opiekę w przy-firmowym przedszkolu, bądź oferując elastyczny 
czas pracy i pracę zdalną. Szefowie zaczęli też zauważać, że cieknący 
kran w domu, kłopoty z przewiezieniem mebli czy błahe umówienie 
wizyty do fryzjera to również sprawy załatwiane w czasie w pracy. 
By podnieść własne notowania oraz by faktycznie skierować uwagę 
pracowników na zadania służbowe, pracodawcy coraz chętniej do pa-
kietu firmowych świadczeń dodają choćby usługi concierge, świadczo-
ne przez zewnętrznych dostawców, w tym m.in. przez firmę AskHenry. 

EWOLUCJA KORZYŚCI
Zgodnie z tezą postawioną na początku artykułu – dążymy do tego, 
by było nam lepiej – także pakiety dostępnych korzyści ewoluowały 
tworząc bardzo bogatą paletę możliwości. 

Dbając o zdrowie pracowników lub wspierając ich 
w dążeniu do bycia zdrowym i sprawnym, pracodawcy 
proponują już nie tylko dopłaty do posiłków, ale wręcz je 

organizują troszcząc się o zróżnicowane gusty i potrzeby. 

Przy wspólnym firmowym stole – by nie tracić czasu na lunch poza 
biurem – można nie tylko się posilić, ale też zintegrować lub dalej 
pracować nad projektem. Owocowe poniedziałki, wtorki z pizzą czy 
lodówki z aktualnie modną „pudełkową dietą” pojawiają się coraz 
częściej. Zamówienie można skoordynować za pomocą wielu aplika-
cji, a na wyróżnienie zasługuje Lunching.pl, który pozwala na w pełni 
zdalną obsługę zamówienia i rozliczenia firmowe.
Do tego typu benefitów dodawane są również pakiety usług kom-
plementarnych, takich jak porady dietetyka, specjalistyczne badania do-
tyczące choćby nietolerancji pokarmowych oraz funkcjonalne aplikacje 
pozwalające bilansować dietę lub liczyć kalorie. Oczywiście pracodaw-
cę wpierają tu nowe technologie i coraz powszechniejsza „uberyzacja” 
usług. Wynikiem ekonomii współdzielenia jest bowiem rozkwit wszel-
kiego rodzaju platform skupiających dostawców z danej branży tzw. 
market-place, gdzie każdy może przedstawić swoje produkty i usługi, 
a klient w jednym miejscu zyskuje dostęp do zróżnicowanej oferty (jak 
np. FitMarket by FitQbe). A to wszystko z korzyścią dla pracownika.

SPORT I GRYWALIZACJA 
Benefity sportowe dziś to również coś więcej, niż tylko karty do siłow-
ni. Teraz przyjmują one postać rozległych programów budujących 
społeczności wokół konkretnych aktywności i celów. Pracodawcy 
chętnie finansują oddolne inicjatywy pracowników – choćby poprzez 
udostępnienie platform i aplikacji takich jak FitQbe czy nakładek do 
firmowych intranetów – w ramach których powoływane są firmowe 
drużyny sportowe lub po prostu pracownicy mogą dzielić się swoimi 
sportowymi osiągnięciami. Jak jeszcze organizacje wspierają aktyw-
ność pracowników? Premiując wyniki. 
Dzięki aplikacjom mierzącym aktywność można łatwo integrować 
i angażować pracowników choćby organizując specjalne akcje, 

Maciej  Noga

Przewodniczący Rady Nadzorczej w Grupie Pracuj, współzałożyciel 
firmy. Obecnie jako Partner Funduszu Innowacyjnego Grupy odpowiada 
za inwestycje w nowe projekty spoza core’u działalności. Związany 
z firmą od początku, najpierw na stanowisku Dyrektora Marketingu, 
a następnie przez 5 lat jako Chief Innovation and Strategic Growth Officer. 
Współtwórca i partner funduszu typu angel investment – HedgeHog Fund, 
Ataraxy Ventures. Członek Rady Nadzorczej funduszu MOC. Jest również 
współzałożycielem i p artnerem Valores, pierwszego w Polsce 
funduszu venture philanthropy. Pasjonuje się HR i EdTech, przemawia 
na międzynarodowych konferencjach, doradza radom i działom HR. 
Ukończył z wyróżnieniem studia MBA na University of Chicago Booth 
School of Business. Absolwent Zarządzania i Marketingu na Akademii 
Ekonomicznej w Katowicach, Marketingu i Strategii Marketingowych 
w Szkole Głównej Handlowej. Prywatnie ojciec trójki dzieci, z którymi 
spędza aktywnie czas. Gorący propagator work-life integration. 
Lubi podróże, jest aktywny sportowo, lubi dobrą książkę.

Góra lodowa 
benefitów
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podrzucając tygodniowe „challenge”, czy wspólnie licząc kilometry 
lub kalorie. Kto wygra, ten zyska. Uznanie zespołu i szefa, nagrodę 
rzeczową z kafeterii benefitów, albo – jak to ma miejsce w Niemczech 
– premię finansową. Zresztą wspólnie i zespołowo można także punk-
ty zdobywać w szczytnym celu wspierając organizację charytatywną 
w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu.

SMART OFFICE, SMARTER WORK
Kondycja pracownika to nie tylko sport i aktywność fizyczna, ale także 
sen, zarządzanie stresem i możliwość regeneracji. Tu także wkraczają 
pracodawcy dbając o coraz szerzej rozumiany well-being pracownika 
za pomocą narzędzi pozapłacowych. Prócz oczywistych warsztatów 
i zajęć, które pracodawca może zaoferować w miejscu i czasie pracy, 
pojawiają się także elementy związane z organizacją i wyposa-
żeniem samego biura. 
Philip Vanhoutte – partner w firmie Ozadi, a wcześniej zasia-
dający w zarządach taki firm jak Dell, Fujitsu, Ericsson i Sony – 
podczas konferencji HRevolution, która niedawno odbyła się pod 
okiem Digital University w Warszawie, pokazywał jak zbawienną 
dla kondycji psychicznej pracowników rolę mogą odegrać rośliny, 
zapachy oraz mądre planowanie biurowej przestrzeni. 

Choć brzmi to jak fanaberia, niwelowanie negatywnych 
skutków przebodźcowania pracowników poprzez 
choćby kojące dźwięki, zapachy czy kontakt z naturą 

w czasie pracy również przekłada się na wydajność. 
Może być również istotnym benefitem i wyróżni-
kiem na rynku pracy. 

Właśnie dlatego obok fascynacji open-space’ami, 
zjeżdżalniami, pokojami gier także w polskich 
biurach, jako pakiet korzyści dla pracowników, coraz 
częściej pojawiają się pokoje do medytacji czy „po-
wer-naps”, czyli błyskawicznych i regenerujących 
drzemek. 

PRACOWNIKU, DAJ SIĘ 
ZMIERZYĆ
Pakiety medyczne to korporacyjny „must-
-have”, ale aplikacje monitorujące aktualny 
stan zdrowia i samopoczucie pracow-
ników przy firmowym biurku to pewna 
nowość. Amber – personalna asystentka 
czuwająca nad osobistą efektywno-
ścią pracownika za pomocą kamery 
umieszczonej w laptopie – to suma 
doświadczeń Microsoftu w obszarze 
sztucznej inteligencji. 
Pozwala 
ona na 
przeanali-
zowanie nie 
tylko pracy 
serca, ale też 
wychwytuje 
mikroekspresje 
twarzy i na ich 
podstawie ocenia 
emocje, jakie w danej 
chwili odczuwa pracownik. 
Amber wspiera też efektywne 
planowanie dnia na podstawie 
analizy osobistej aktywności. Zbierając 
i przetwarzając dane biometryczne program 
pozwala określić, jakie pory dnia sprzyjają pracy 
koncepcyjnej, kreatywnej, analitycznej, a kiedy 

Rolls-Royce przeprowadził bardzo 
rzetelne badanie dotyczące tego, 
co pracownicy definiują jako well-being. 
Słynne 3F motywacji – Fit, Food i Fun 
– wcale nie znalazły się w centrum uwagi 
załogi ikonicznej fabryki aut. Miejsce 
to zajęła troska o zdrowie psychiczne.

następują spadki koncentracji. Mając taką wiedzę łatwiej za-
planować optymalny czas na spotkanie z klientem, lunch 

czy raportowanie oraz konieczną do „podładowania 
baterii” przerwę. 
Pewne projekty z obszaru neuronauki nadal budzą kon-

trowersje – jak choćby eksperymenty chińskich fabryk 
z badaniem fal mózgowych pracowników, dzięki spe-

cjalnym nakładkom montowanym w firmowych kaskach. 
Jednak w przyszłości mogą pomóc wyeliminować 

ludzkie błędy popełniane w miejscu pracy, a także 
w porę wychwycić początki depresji, niepokoju 
czy w dłuższej perspektywie przeciwdziałać wy-
paleniu zawodowemu. Które słono kosztują.

WSZYSTKO, CO CHCIELIBYŚCIE 
WIEDZIEĆ O BENEFITACH, 
ALE BOICIE SIĘ ZAPYTAĆ
Wspomniana we wstępie góra lodowa benefitów 
odnosi się także do tego, co pracownicy pytani 
o benefity deklarują, a z czego faktycznie mo-

gliby skorzystać, gdyby ich potrzeby 
były dobrze zbadane. Z badań 

Josha Bersina najniżej cenione 
przez pracowników świadcze-
nia i tak spotkały się z aplau-
zem blisko 53% badanych, co 

świadczy o tym, że pracownicy 
z otwartymi ramionami przy-

witają dosłownie każde 
świadczenie na ich 
rzecz. 
Nie dziwi więc, 
że pracodawcy 

chętniej w ofertach 
pracy piszą o „owocowych 

poniedziałkach i piwnych 
piątkach”, choć być może ich 

pracownicy bardziej skorzystaliby 
z porad finansowych, opieki prawnej 

w związku z perturbacjami rozwodo-
wymi, czy dostępu do anonimowej 
infolinii z psychoterapeutą. Ponownie 
w sukurs może tu przyjść neuronauka, 

która pozwala precyzyjnie określić 
jakie benefity stanowiłyby 
realną pomoc czy odpowiedź 
na faktyczne, a nie deklarowane 

potrzeby pracownika. 
Pamiętając, że benefity mają 

wspierać pracowników w jak naj-
wydajniejszym realizowaniu zadań 

zawodowych. 
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Podczas konferencji UNLEASH London 2018 ekspert z Rolls-Royce 
opowiedział, dlaczego organizacja zadała sobie trudne, acz życiowe 
pytanie: czy praca wpędza pracowników w alkohol i depresję? 
I nie bała się w odpowiedzi usłyszeć: tak. 
Rolls-Royce przekalkulował dokładnie rachunek zysków i strat, 
na jednej szali stawiając straty, jakie ponoszą firmy niezarządzające 
problemem depresji i wypalenia pracowników, a na drugiej rosnące 
notowania giełdowe firm z pierwszej 100 amerykańskich najbardziej 
cenionych pracodawców. Depresja kontra szczęście. Rachunek ten 
jasno wskazywał kierunek działań. 

NA RATUNEK FINANSOM 
Financial wellbeing to relatywnie nowy obszar, w którym pracodawcy 
również zaczynają oferować pracownikom wsparcie. Czego potrzebu-
ją zatrudnieni? Choćby tego, by pracodawca pomógł im zaoszczędzić 
na wakacje, na studia dzieci czy inne bieżące potrzeby. 
Stąd też część organizacji wprowadza „zaliczkomaty” czy inne sys-
temy, które pozwalają – zwłaszcza pracownikom na początkowych 
stanowiskach i tzw. niebieskim kołnierzykom – sprostać niespodzie-
wanym wyzwaniom finansowym oraz uniknąć spirali zadłużenia 
jako konsekwencji wyboru „chwilówek”. Inni pracodawcy oferują 
wewnętrzne platformy do zarządzania finansami, dzięki którym część 
wynagrodzenia może być oszczędzana – np. wpłacana na subkonto 
– tak, by za kilka miesięcy udało się pracownikowi kupić nowy telewi-
zor, wyjechać na urlop, bądź zorganizować ślub. 
Prócz ryby, jest także i wędka w postaci szkoleń i warsztatów 
z „finansowymi ninja”. Zewnętrzni eksperci podpowiadają nie tylko 
jak wydawać mądrzej, ale też jak gospodarować finansami. Dzięki 
nim pracownicy uczą się generalnie gospodarowania finansami 
i myślenia ekonomicznego. 
Przykładem tematu, który spędza sen z powiek w zasadzie 
wszystkim zatrudnionym – a który również staje się 
tematem szkoleń i warsztatów – jest emerytura. Mało 
który pracownik sam analizuje i weryfikuje najnowsze 
doniesienia dot. ZUS, OFE czy PPK. W szumie medialnym 
potrzebne są sprawdzone informacje nt. przyszłej wypła-
calności pierwszej z wymienionych instytucji, przetrwania 
drugiej oraz potencjalnych korzyści wynikających z trzeciej. 
Konia z rzędem temu pracodawcy, który tę wiedzę nie tylko 
posiadł, ale też podzielił się nią z najbardziej zainteresowanymi 
– pracownikami. 

MIERNIKI SZCZĘŚCIA
Nie bez powodu wspominam o tym, że Rolls-
Royce dokładnie podliczył koszty, zanim zdecydo-
wał się na zmianę polityki świadczeń pozapłacowych. 
Wprowadzanie programów well-beingowych, modernizacja 
biur, dofinansowania inicjatyw pracowniczych wiążą się z ogrom-
nymi wydatkami. Część organizacji z trudem przełyka gorzkie 
rachunki w imię walki o dobre imię pracodawcy oraz przycią-
gnięcie, bądź zatrzymanie w organizacji talentów na trudnym 
rynku pracownika. 

By świadczenia pozapłacowe faktycznie przełożyły się 
na wzrost efektywności, muszą być przede wszystkim 
dobrze zdiagnozowane, dobrze zakomunikowane i do-

brze zarządzone wewnątrz firmy. 

Stąd też coraz więcej organizacji szuka pracowników nadając im 
stanowiska Chief Happiness Officerów lub Employee Well-being 
Specialist których zadaniem jest zarówno zbadanie potrzeb we-
wnętrznych, zaprojektowanie kafeterii rozwiązań oraz odpowiednie 
wprowadzenie – istny onboarding – tych świadczeń w firmie. Nikogo 
nie stać na marnotrawstwo. 
A jak zmierzyć efektywność benefitów? Oczywiście najprościej 
sprawdzić czy firma odnotowuje wzrosty sprzedaży, jednak szczęście 
pracowników nie zawsze bezpośrednio lub nie w krótkiej perspek-
tywie przekłada się na wynik finansowy. Żyjemy w czasach, gdy 
wszystko możemy zmierzyć, dlatego przede wszystkim warto ustalić 
konkretne mierniki (KPI) dot. korzystania z nowych narzędzi i rozwią-
zań. Z kolei miarą zadowolenia z pracy i atmosfery panującej w or-
ganizacji są choćby badania z cyklu Great Place to Work (Gallup) czy 
Najlepszy pracodawca (AON). Także wprowadzona przez Fredericka 
F. Reichhelda i opisana przez Harvard Business Review metodyka 
NPS (Net Promotor Score) odnosząca się do klientów zewnętrznych, 
znalazła swoje odzwierciedlenie w badaniach pracowników. ENPS 
(Employee NPS) pozwala zmierzyć poziom lojalności pracowników 
i ich skłonność do rekomendacji. Mierzyć zatem można i trzeba.

Część organizacji wprowadza 
„zaliczkomaty” czy inne systemy, które 
pozwalają – zwłaszcza pracownikom 
na początkowych stanowiskach 
i tzw. niebieskim kołnierzykom 
– sprostać niespodziewanym 
wyzwaniom finansowym.

Benefity nie umarły i nie umrą jeszcze długo. Organizacje muszą 
podążać za potrzebami pracowników i dbać o nie, jak o potrzeby 
klientów zewnętrznych, by utrzymać długofalową produktywność. 
Well-being powinien nie tylko wpisywać się w kulturę organizacyj-
ną, ale adekwatna do potrzeb pracowników kultura organizacyjna 
powinna sama w sobie stać się benefitem. Dzięki temu uda się prze-
chylić rynkową szalę na korzyść pracodawcy. W przeciwnym wypadku 
organizacjom grozi „benefitowe przegrzanie” i wewnętrzny bałagan, 
którego skutkiem będzie spadek wydajności i zadowolenia. By świad-
czenia pozapłacowe przynosiły korzyści zarówno pracownikom, jak 
i pracodawcom, potrzeby muszą być dobrze zdiagnozowane, a polity-
ka benefitowa odpowiednio zróżnicowana i zarządzana. Nie można 
patrzeć jedynie na wierzchołek góry lodowej, trzeba zanurkować, 
by zobaczyć, co dzieje się także pod powierzchnią. 
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Firma to nie szkoła
Od ponad dziesięciu lat, realizując projekty szkoleń językowych typu in-company, 
przekonujemy naszych klientów, że firma to nie szkoła, a język obcy to po prostu 
narzędzie komunikacji. Nie da się go nauczyć raz na zawsze, praktyka czyni mistrza, 
a jedyną magią w procesie jest motywacja. 

Renata  Kasperek 

Dyrektor Zarządzająca i właściciel Advantage, firmy organizującej 
szkolenia językowe dla firm, od ponad 10 lat na rynku. 
We współpracy z działami HR tworzy projekty szkoleniowe, 
które spełniają oczekiwania biznesu i realizują indywidualne 
potrzeby pracowników, łączą przyjemne z pożytecznym 
i nieustannie poszukują magicznego źródła motywacji.

CZY SZKOLENIA JĘZYKOWE W FIRMIE 
TO DOBRY POMYSŁ?
To pytanie już nie jest aktualne. Dziś firmy nie zastanawiają się czy orga-
nizować, ale w jaki sposób? Większość ofert pracy w kategoriach takich 
jak IT, zakupy, administracja, PR, marketing zawiera wymóg znajomości 
języka jako konieczny, w tym ponad połowa pracodawców oczekuje 
znajomości języka na poziomie co najmniej średniozaawansowanym. 
Sytuacja na rynku pracy wymusza kompromisy. Nawet osoby kończące 
dobre, wyższe uczelnie, znające język angielski, mają luki kompeten-

cyjne, jeśli chodzi o praktyczne wykorzystanie języka. Problemem 
bywa przygotowanie prezentacji, czasem nawet napisanie e-maila czy 
przeprowadzenie rozmowy telefonicznej. Zestawiając oczekiwania 
pracodawców ze stanem faktycznym na rynku – szkolenia językowe 
w firmie są szansą na zlikwidowanie luk kompetencyjnych. Szkoleń języ-
kowych oczekują również sami pracownicy – ponad 30% pracowników 
uznaje naukę języków obcych za ważny benefit pozapłacowy (zgodnie 
z badaniem Pracuj.pl „Benefity oczami pracowników”, 2018 rok).

ZATEM JAK?
Firmy chcą, żeby szkolenia przyniosły oczekiwane efekty. 
Kompetencje, które pracownicy będą wykorzystywać w realizacji co-
dziennych zadań. Język obcy w pracy ma być narzędziem komunikacji 
używanym sprawnie i zgodnie z intencją biznesu. Ma być pomocny, 
a nie utrudniać i dodatkowo wywołać stres. Proces szkoleniowy 
powinien działać w firmie jako wielofunkcyjne narzędzie rozwojowe. 
Ważne jest świadome stosowanie technik nauczania, narzędzi, 
rozwiązań i strategii działania, które będą stymulowały efektywne 
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przyswajanie. Brzmi skomplikowanie, ale jak w życiu – najlepsze są 
proste rozwiązania. Warto skupić się na 4 kluczowych elementach: 
motywacji, praktyce, pozytywnych emocjach i wiedzy o uczeniu się.

MOTYWACJA TO MAGIA
Motywacja – najchętniej ta płynąca z wewnątrz – to jedyny magiczny 
składnik, który pozwala na osiągnięcie najwyższych rezultatów 
szkoleniowych. Najlepiej motywują wyjazdy, awanse, konieczność 
bezpośredniej komunikacji z anglojęzycznym szefem, czy prezentacje 
przed zarządem. Nieuchronność konieczności używania angielskiego 
jest najlepszą formą zachęty do nauki. We wszystkich pozostałych 
przypadkach najlepiej działają jasno określone cele, możliwe do 
wykonania w relatywnie krótkim czasie. Przykładowo: osobie pracu-
jącej na recepcji do wykonywania obowiązków wystarczy porządny 
poziom A2 i dobrze opanowane narzędzia komunikacji w zakresie 
odbierania telefonów, rezerwacji hoteli, samolotów itp. Jeżeli obecny 
poziom tej osoby to A1, ta osoba powinna brać udział w szkoleniu, 
które zrealizuje powyższe cele oraz dostarczy narzędzia, które pomo-
gą jej w realizacji zadań. Określanie celów bardzo ułatwia opracowany 
w firmie zakres kompetencji językowych wymaganych na danym 
stanowisku pracy. W ten sposób łatwiej odnaleźć słabe punkty, zdia-
gnozować luki i skupić się na ich zniwelowaniu.

Czynnikiem motywującym jest również finansowy wkład własny 
w naukę – zazwyczaj ustalony w tej samej wysokości dla wszystkich 
uczestników lub procentowo zależnie od ilości godzin szkolenia lub 
np. w formie finansowania książek do nauki. Z naszych obserwacji 
wynika, że tak realizowane projekty przynoszą lepsze efekty, a także 
są bardziej pozytywnie odbierane przez pracowników.

PRAKTYKA CZYNI MISTRZA
Wbrew powszechnym przekonaniom nie każdy potrzebuje biegłej 
znajomości języka do wykonywania zawodowych obowiązków. 
Oznacza to, że nie każdy musi poznać i używać całej gramatyki 
i wszystkich słówek, a nawet może popełniać błędy w komunikacji. 
Mimo to z całym przekonaniem możemy ocenić kompetencje komu-
nikacyjne takiego pracownika jako płynne, pozwalające na swobodne 
wykonywanie obowiązków zawodowych w języku angielskim. 
W większości sytuacji zawodowych wystarczająca swoboda komu-
nikacyjna to poziom B2, w niektórych sytuacjach wystarczy nawet 
poziom A2 i B1 z jasno określonymi kontekstami komunikacji (jak 
wspomniana wcześniej osoba z recepcji). Szkolenia językowe powin-
ny skupiać się na praktycznych umiejętnościach. Programy nauczania 
powinny być pisane w porozumieniu z biznesem.

SEKRET SYSTEMATYCZNOŚCI 
Niedocenianym, a bardzo ważnym elementem procesu szkolenio-
wego jest wiedza o uczeniu się. Uczestnicy zajęć powinni mieć 
świadomość, jakie działania przyspieszają postępy i co pomoże im 
skuteczniej wykorzystać czas poświęcony na naukę. Zarówno HR jak 
i pracownicy powinni mieć świadomość, że skuteczna nauka to nie 
tylko lekcje w firmie. Najlepsze i najszybsze efekty przynoszą małe, ale 
częste kroki. Częsty kontakt z językiem w mikrodawkach i przyjemnej 
formie, ciekawe tematy, łatwe, mobilne narzędzia do nauki to postępy 
osiągane w niezauważalny, prosty sposób.
Świadomość jak wielką rolę odgrywa systematyczność w kontakcie 
z językiem daje nam przewagę i możliwość egzekwowania od do-
stawców szkoleń różnorodnych możliwości:

Wykorzystywania nowych technologii i aplikacji, które 
urozmaicają zajęcia i ułatwiają naukę, są proste i efektywne: 
Vocaroo.pl, aplikacje do nauki słówek, np.: fiszkoteka.pl, 
memrize.com, quizlet.com; aplikacje testujące: getkahoot.com;

Angażujące prace samodzielne o charakterze prak-
tycznym, np.: napisanie maila, przygotowanie prezentacji, 
opracowanie strategii spotkania, taktyki negocjacji;

Inspiracje w postaci dodatkowych materiałów do czyta-
nia i oglądania – artykuły biznesowe, ale też beletrystyka, 
filmy i seriale. Jest wiele materiałów do samodzielnej nauki, 
które są dostępne bezpłatnie i świetnie będą wspomagać 
proces nauczania. Bardzo ważne jest zachęcanie uczestni-
ków zajęć do samodzielności, do odnalezienia własnego 
sposobu przyjemnej nauki.

SIŁA POZYTYWNYCH EMOCJI
Nuda i sztampowe zajęcia to pierwszy zabójca motywacji do nauki. 
Bez emocji nie ma uczenia się. W procesie nauki języka są rzeczy, 
które bardzo lubimy (pisanie) i rzeczy, które trochę nas przerażają 
(prezentacja). To oznacza, że jesteśmy w nie emocjonalnie zaanga-
żowani i że jest większa szansa na postęp w nauce, niż gdyby lekcje 
były nam zupełnie obojętne. Pozytywne emocje w procesie uczenia 
się są lepsze niż negatywne, ale czasem odrobina stresu może nas 
pozytywnie zmobilizować. Emocje są zdecydowanie siłą napędową. 
Zajęcia językowe w firmie powinny budzić w uczestnikach pozy-
tywne skojarzenia. Pozytywna atmosfera na lekcji istotnie wpływa 
na szybkość zapamiętywania nowego materiału. W pozytywnej 
atmosferze powinna się również dziać kontrola postępów i popra-
wianie błędów. Uczestnik szkolenia potrzebuje informacji zwrotnej 
(„Czy dobrze sobie radzę?”) i powinien ją otrzymywać na bieżąco. 
Najszybsze efekty daje nauka na błędach i skuteczna ich eliminacja. 
Informacja zwrotna powinna być konstruktywna i motywująca do 
dalszej pracy – mądrze skonstruowane testy kontrolne są ważną 
częścią procesu szkoleniowego. Przeprowadzane co roku testy 
poziomujące odpowiedzą oczywiście na pytanie, czy nauka ogólnie 
idzie do przodu – ale nie dadzą pracownikowi odpowiedzi, czego 
mu jeszcze brakuje do osiągnięcia wymarzonej swobody w realizacji 
zadań zawodowych.

NIC NIE JEST DANE RAZ NA ZAWSZE
Nawet najlepiej wyszkolona umiejętność, jeśli nie będzie wykorzysty-
wana w praktyce, zostanie zapomniana. Jeśli weźmiesz udział w super 
warsztatach Presentations in English i potem przez kolejny rok nie 
wykonasz żadnej prezentacji – wrócisz do punktu wyjścia. Warto 
o tym pamiętać i weryfikować potrzeby szkoleniowe cyklicznie. Nie 
zawsze najlepszą odpowiedzią są tradycyjne, regularne lekcje. Warto 
rozważyć inne możliwości kontaktu z językiem i rozwoju w tym zakre-
sie. Trening czyni mistrza! Projekty szkoleniowe powinny zmieniać się 
wraz ze zmianą w biznesie, podążać za pracownikiem i jego potrzeba-
mi. Czas odpowiednio ustawić priorytety – firma to nie szkoła. 

Nieuchronność konieczności używania 
angielskiego jest najlepszą formą 
zachęty do nauki. We wszystkich 
pozostałych przypadkach najlepiej 
działają jasno określone cele, 
możliwe do wykonania w relatywnie 
krótkim czasie.

Szkolenia językowe powinny skupiać 
się na praktycznych umiejętnościach. 
Programy nauczania powinny być pisane 
w porozumieniu z biznesem.
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Coraz częściej w polskich biurach słychać języki obce. Prowadzi 
się w nich negocjacje i podpisuje kontrakty, obsługuje klientów 
zewnętrznych i wewnętrznych, zarządza projektami, rozmawia przy 
automacie z kawą i żartuje. Polskie organizacje stają się między-
narodowe i decydują się na zatrudnianie cudzoziemców. Według 
wyników badania ankietowego, opublikowanego w sierpniu 2018 r. 
i przeprowadzonego przez Grupę roboczą ds. Migracji przy 
Krajowej Platformie Współpracy na rzecz Integracji, firmy te muszą 
stawiać czoła różnorodnym wyzwaniom – od systemowych 
(niedostosowanie procedur urzędowych do potrzeb rynku 
pracy i brak programów integracyjnych) po operacyjne 
(ryzyka rekrutacyjne i integracja personelu). Wykorzystanie 
komputerowych testów językowych może wesprzeć i po-
prawić jakość procesów rekrutacyjnych oraz programów 
zaangażowania pracowników.

Ewelina Piorun

Exams Manager Poland, szefowa sekcji egzaminacyjnej British Council, 
składającej się z 14 ośrodków w Polsce. Nadzoruje bieżącą działalność 
British Council Polska związaną z egzaminami i wyznacza nowe kierunki 
jej rozwoju. Interesuje się ulepszeniami w dziedzinie obsługi klienta, 
jak również innowacyjnością w rozwoju biznesu. Jest związana 
zawodowo z British Council od 2002 roku.

Jedna organizacja, 
wiele języków
Brak polskich pracowników o wymaganych kwalifikacjach, znajomość innych rynków, 
języków i kultur oraz przekonanie o pozytywnym wpływie różnorodności na rozwój biznesu 
– to tylko niektóre powody, dla których firmy decydują się na zatrudnianie obcokrajowców. 
Jakie wyzwania stoją przed działami HR międzynarodowych organizacji?

CZY MÓJ ZESPÓŁ JEST GOTOWY?
W wielojęzycznych środowiskach pracy często wprowadzany jest 
język roboczy. Ze względu na powszechność jest to angielski. Wiele 
organizacji mierzy się z pytaniem o gotowość zespołu do implemen-
tacji takiego rozwiązania. Odpowiedzi na nie może dostarczyć audyt 
językowy, który można przeprowadzić za pomocą profesjonalnie 
opracowanych testów komputerowych. Dają one wiarygodny obraz 
kompetencji językowych i wyznaczają kierunki ewentualnego 
rozwoju na kursach lub indywidualnych lekcjach angielskiego, dofi-
nansowanych przez organizację. Audyt może być przeprowadzony 
w ramach jednorazowego procesu, chociaż więcej korzyści przynosi 
powtarzanie go regularnie, w zbliżonych odstępach czasu (jednak nie 
krótszych niż 10 miesięcy) – pokazuje wtedy dynamikę rozwoju 
sprawności językowych. Wykorzystanie testu komputerowego 
jest dobrym rozwiązaniem. Umożliwia on sprawdzenie umiejęt-
ności nawet dużej liczby pracowników w tym samym czasie, 
co jest znacznym ułatwieniem logistycznym. Ujednolicone 
raporty indywidualne i zbiorowe będą pomocą w podejmo-

waniu dalszych decyzji szkoleniowych i biznesowych.
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KOMPETENCJE NA WŁAŚCIWYM POZIOMIE
Dobra znajomość języka to jeden z kluczowych wymogów rekruta-
cyjnych, stawianych przez międzynarodowe organizacje. Kandydaci 
w odpowiedzi na tę potrzebę, w różnorodny sposób określają swoje 
kompetencje językowe od przymiotników takich, jak dobry czy 
komunikatywny, przez nazwy egzaminów i certyfikatów po gra-
ficzne ikonki. Ocena kandydatów w takiej sytuacji może być trudna, 
zwłaszcza jeżeli organizacji zależy na konkretnych umiejętnościach 
na jasno określonym poziomie, na przykład na mówieniu i czytaniu 
ze zrozumieniem, na poziomie B2 (średniozaawansowanym). Ocena 
na dyplomie czy certyfikacie, jest średnią ocen wszystkich kompeten-
cji i poziom B2 u różnych kandydatów nie zawsze oznacza to samo. 
Warto poddawać znajomość języka kandydatów dodatkowej 
weryfikacji, na przykład przez profesjonalnie przygotowany test 
komputerowy. W przeciwieństwie do rozmowy czy testów szybkiej 
oceny, dostarcza on miarodajny wynik, nie zakłócony przez względy 
niemerytoryczne, takie jak na przykład efekt aureoli. Ponadto ustan-
daryzowane narzędzie oceny korzystnie wpływa na przejrzystość pro-
cesu rekrutacyjnego, a co za tym idzie, także na pozytywny wizerunek 
pracodawcy w oczach potencjalnych pracowników.

UPEWNIJ SIĘ, ŻE:
• Test jest wiarygodny, dający konkretne punkty odniesienia 

oraz oparty na licznych próbach na grupach kandydatów i bada-
niami naukowymi

• Test da Ci pełen obraz kompetencji pracownika lub kandydata do 
pracy – mówienia, pisania, czytania ze zrozumieniem i rozumienia 
ze słuchu

• Wynik testu prezentowany jest według międzynarodowych stan-
dardów, na przykład w skali CEFR (Common European Framework 
of References of Langauges – Europejski System Opisu Kształcenia 
Językowego) od A1 do C2.

UNIKAJ:
• Nierzetelnych lub amatorskich 

testów – wiele organizacji z takich 
korzysta, najczęściej są one zaprojek-
towane wewnętrznie lub pobrane 
z Internetu. Zazwyczaj nie są one po-
parte żadnymi badaniami, w związku 
z czym istnieje ryzyko uzyskania 
stronniczych, niepełnych lub mało 
wiarygodnych wyników.

• Szybkich testów internetowych 
– testy szybkiej oceny rzadko zawie-
rają komponenty sprawdzające mó-
wienie, czy pisanie. W konsekwencji 
nie dają precyzyjnego i pełnego 
obrazu umiejętności kandydata.

• Opierania się tylko na rozmowie 
kwalifikacyjnej prowadzonej po 
angielsku – ocenia ona jedynie umie-
jętność mówienia, nie sprawdzając 
przy tym pozostałych.

British Council działa w Polsce od 1938 roku. 
Jednym z kluczowych obszarów działania instytucji jest wspieranie 
i popularyzacja standardów znajomości języka angielskiego w sekto-
rze korporacyjnym, rządowym i edukacyjnym.
Każdego roku, w stu krajach, instytucja organizuje trzy miliony egzami-
nów i szkoli trzysta tysięcy osób. 

Zamów audyt językowy dla pracowników swojej firmy.
TEST PRÓBNY GRATIS!

aptis@britishcouncil.pl
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Dlaczego owocowe 
piątki nie działają, 
c zyli jak zmotywować 
młodego pracownika
Motywowanie to gorący temat. Większość organizacji głowi się, jak zadbać o wysokie 
zaangażowanie i efektywności pracowników, którzy dodatkowo powinni na tej 
„wysokiej fali” pozostać jak najdłużej. Pobożne życzenia – zwłaszcza, jeśli mówimy 
o wymagającym pokoleniu Zetek? Niekoniecznie. Kluczowe pytanie brzmi: czym 
naprawdę jest motywacja, skąd się bierze i jak wywołać FLOW u młodych pracowników. 
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Oto Magda. Magda ma 21 lat, studiuje psychologię, mieszka z siostrą 
w wynajmowanym mieszkaniu i lubi do pracy jeździć na rowerze. 
Oczywiście latem, bo zimą jednak nie przepada za deszczem 
i zimnem. Ma też kota, który nie lubi, gdy się trzaska drzwiami, ale 
lubi razem z nią oglądać seriale na Netfliksie. Magda chętnie tworzy 
zabawne memy z udziałem swojego kota Franciszka, które zbudowały 
jej całkiem pokaźne grono fanów na Instagramie. 
Zapewne zastanawiacie się, kim jest Magda i dlaczego stała się bo-
haterką tego artykułu? Magda jest wartościowym i przyszłościowym 
pracownikiem. Takim, którego organizacje chętnie zatrudnią i zatrzy-
mają. Ma półtoraroczne doświadczenie na stanowisku konsultanta 
w placówce telefonii komórkowej, doskonale zna angielski i włoski. 
Niedawno skończyła kurs programowania CSS, interesuje się grafiką 
– w tym sprawnie posługuje się Photoshopem – i zna wiele nowych 
aplikacji przydatnych w projektowaniu infografik. Jest aktywną człon-
kinią społeczności WordPressa. 
W organizacji, w której pracuje od 5 miesięcy – na razie jako konsul-
tant call-center – jej przełożeni już się zastanawiają, jak ją zatrzymać 
i zachęcić do rozwoju w organizacji. Przyszłość ma świetlaną, tylko… 
co wybierze Magda? I jak ja – jako HR-owiec – mogę ją zmotywować?

OKIEM EKSPERTA: 

Kluczowe pytanie brzmi: jakie są potrzeby i cele wspomnia-
nej Magdy, które organizacja może i powinna zaspokoić, by 
zapewnić jej nie tylko możliwość produktywnej pracy, ale 
i rozwoju. Potrzeby warto zbadać, bo bywają nieuświadomione. 
Co prawda, przedstawiciele młodego pokolenia mają wysoką 
samoświadomość i doskonale znają własne cele i potrzeby. 
Równie dobrze potrafią je komunikować, co niekiedy bywa 
odbierane jako roszczeniowość. Nic bardziej mylnego! To dosko-
nały drogowskaz dla HR-u, co można zaoferować pracownikowi, 
by odpowiedzieć na jego indywidualne potrzeby. Choć Magda 
jest przedstawicielką swojego pokolenia, to z grona rówieśni-
ków wyróżnia ją bardzo wiele indywidualnych cech, które są 
kluczem do jej motywacji. Zadaniem pracodawcy i HR-u jest 
odpowiednie zidentyfikowanie indywidualnych potrzeb 
pracownika, a następnie dobranie do nich celów i zadań, 
które pozostaną spójne z jego osobistymi potrzebami 
i celami. Tak rodzi się FLOW czyli wysokie zaangażowa-
nie i wewnętrzna motywa-
cja do działania. Wtedy też 
motywacja przekłada się na 
efektywność pracownika, 
co stanowi największą 
wartość dla pracodawcy 
i organizacji.

EWA JOCHHEIM, 
ekspertka od motywacji 
wewnętrznej, współautorka 
narzędzia rozwojowego 
RMP Pro oraz książki 
„Chcieć, móc, potrafić. 
Dlaczego ludzie nie robią tego, 
co do nich należy?”.

DIAGNOZA DIAGNOZIE NIE RÓWNA
HR-owcy sięgają do różnych narzędzi diagnostycznych, które umożli-
wiają projektowanie skutecznych programów zarządzania kapitałem 
ludzkim w organizacji. Projektują persony – czyli reprezentatywne 
profile osobowościowe poszukiwanych pracowników – na potrzeby 
procesów rekrutacyjnych i wizerunkowych. 
Wykorzystując narzędzia bazujące na teorii osobowości C.G. Junga 
identyfikują kluczowe cechy charakterologiczne pracowników, by 
sprawdzić m.in. jakie środowisko pracy będzie dla nich odpowiednie 
i w jakim zespole najlepiej się odnajdą. 
Cyklicznie przeprowadzają badania zaangażowania mające na celu 
określenie stopnia satysfakcji pracowników, które jednocześnie okre-
ślające kierunki rozwoju kultury organizacyjnej w firmie. O arsenale 
badań kompetencyjnych już nawet nie wspominając. 
Tymczasem do motywacji – jednego z filarów zarządzania ludźmi 
w organizacji – podchodzi się często podążając za ulotnymi trendami 
czy rynkową rywalizacją. Choć motywacja to sprawa indywidualna 
często w organizacjach oferuje się jednakowy koszyk korzyści – atrak-
cyjnie wyglądający jedynie w ofercie pracy. 

INDYWIDUALNOŚĆ! RÓŻNORODNOŚĆ! 
Motywowanie wynagrodzeniem jest skuteczne do pewnego mo-
mentu i jedynie krótkoterminowo. Benefity bywają chybione lub są 
traktowane jako elementy „higieny pracy”. Jak zatem realnie wpłynąć 
na motywację pracownika? Poznać jego indywidualne potrzeby i nie 
szukać wspólnego mianownika. 

Paulina  Berska

Entuzjastka marketingu produktowego i narzędzi employer 
brandingowych. Od 2015 roku w Grupie Pracuj, gdzie odpowiada za 
rozwój produktów Strefa Pracuj.pl oraz wizerunkowych. Doświadczenie 
zdobywała wcześniej m.in. w firmie szkoleniowej oraz wspierając rozwój 
flagowych tytułów Gremi Media.

BENEFITY / MOTYWACJA / SZKOLENIA KOMPENDIUM HR 2019166



Istotą motywowania jest doprowadzenie do stanu, w którym 
pracownik jest zaangażowany i wykonuje powierzoną mu pracę 
w sposób efektywny. To de facto kryje się pod pojęciem motywacji 
i tego oczekują pracodawcy od zmotywowanego pracownika. 
Wydajności i chęci do podejmowania zadań. Kiedy można to osią-
gnąć? Nie zawsze oferując „owocowe piątki” czy karnet na firmową 
siłownię. Zaangażowanie rodzi się między innymi z zaspokojenia po-
trzeb – nie tylko w ujęciu znanym z piramidy Maslowa – ale potrzeb 
określonych jako wewnętrzne motywatory. 
Blisko 20 lat temu prof. Steven Reiss i Susan Harvecamp stworzyli 
narzędzie do badania wewnętrznej motywacji człowieka. Zdefiniowali 
oni 16 podstawowych potrzeb (wspomnianych motywatorów), które 
determinują działania każdego człowieka… ale każdego w różnym 
stopniu. Wśród nazwanych motywatorów są: władza, niezależność, 
ciekawość, uznanie, gromadzenie, idealizm, porządek, rodzina, status, 
kontakty społeczne, honor, rewanż, piękno, aktywność fizyczna, 
jedzenie i spokój. 
Czy Magdę, która pracuje w Call Center bardziej kręci niezależność 
a może uznanie? Czy doceni karnet na basen, a może woli dofinan-
sowanie Netfliksa? Czy lubi chodzić z koleżankami i kolegami po 
pracy na piwo, czy raczej do kawiarni pod domem, w której wcale nie 
siedzi ze wzrokiem utkwionym w smartfonie, lecz czyta książkę lub 
Przewodnik Pracodawcy, bo lubi zapach papieru i... „sprawdza czy nie 
szuka”. 
Otóż to! Jeśli zbadamy potrzeby Magdy, dowiemy się co sprawi, że nie 
będzie chciała rozstać się ze swoim pracodawcą. Jeśli do tego sprawi-
my, że w pracy – oprócz odbierania telefonów od klientów – będzie 
mogła współtworzyć biuletyn wewnętrzny i zamieszczać w nim 
memy z kotem Franciszkiem, być może uzna swoją pracę, za najlepsze 
zajęcie na świecie. 
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Ciekawy benefit? 

Auto 
w abonamencie!
Prywatna opieka medyczna, karty sportowe, owoce w biurze – firmy prześcigają się 
w pomysłach na to, jak być atrakcyjnym pracodawcą. Jeśli naprawdę chcesz wyróżnić 
się na rynku, zaproponuj swoim pracownikom dofinansowanie do wynajmu samochodu.
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Znalezienie fachowców i zatrzymanie na dłużej dobrych pracowni-
ków to problemy, z którymi mierzy się coraz więcej branż w Polsce. 
Firmy poszukują więc sposobów na to, jak budować wśród kadry 
zaangażowanie i lojalność. W efekcie na rynku pojawiają się coraz 
ciekawsze formy pracowniczych benefitów. 

WSZECHSTRONNE BONUSY 
Prywatna opieka medyczna, karty sportowe czy dofinansowanie 
kursów językowych to już standard na rynku, coś co firma musi 
zaoferować pracownikowi jako opcję minimum. Do listy tej można 
dodać oraz bardziej pożądany elastyczny czas pracy połączony 
z możliwością pracy zdalnej, bilety do kina czy też wyjścia i wyjazdy 
integracyjne. 
Oprócz korzyści materialnych coraz większe znaczenie zaczynają 
mieć kwestie związane z budowaniem atmosfery w pracy, na przy-
kład dzięki przyjaznym, designerskim i atrakcyjnie wyposażonym biu-
rom (np. w sprzęt sportowy czy basen). Przybywa też pracodawców 
wspierających swoich pracowników firmowymi przedszkolami, dzięki 
czemu matki mogą szybciej wrócić do pracy po urlopie macierzyń-
skim i zredukować stres związany z łączeniem obowiązków zawodo-
wych z rodzicielskimi. Tego typu pomysły są pozytywnie odbierane 
przez pracowników, ale ich minusem jest powtarzalność.

TESTUJ NOWINKI 
Jeśli firma chce wyróżnić się na rynku, powinna zaskoczyć czymś 
nowym. Jedną z takich nowinek jest współfinansowanie wynajmu 
samochodów – pomysł, który jest obecnie testowany na rynku dzięki 
firmie Carsmile. „Pracodawca może zaproponować pracownikowi 
współfinansowanie abonamentu samochodowego. Dzięki temu, mie-
sięczny koszt użytkowania auta jest wyraźnie niższy niż w przypadku 
umowy zawartej indywidulanie, a pracownik może jeździć nowym 
i bezpiecznym autem nie wydając na to swoich oszczędności” – wyja-
śnia Łukasz Domański, prezes firmy. „Łącząc dofinansowanie ze strony 

pracodawcy ze specjalnym rabatem udzielonym przez Carsmile, 
pracownik może zaoszczędzić na miesięcznym abona-

mencie nawet 25%” – dodaje. Możliwe jest też dostosowanie kwoty 
wsparcia do rodzaju stanowiska. 
Jeśli firma nie dysponuje budżetem, aby dofinansowywać abonamen-
ty, możliwa jest też współpraca polegająca jedynie na przygotowaniu 
specjalnej oferty dla pracowników. Tu korzyści mogą wynieść 5-10% 
w stosunku do standardowych cenników, co pozwoliłoby pracowni-
kowi wynajmującemu auto zaoszczędzić do 100 zł miesięcznie. 
Wynajem samochodów to ciekawe rozwiązanie dla pracowników, 
którym firma nie może zaproponować samochodu służbowego lub 
dla osób, które potrzebują auta na cele prywatne. „Testujemy już nasze 
rozwiązanie w jednej z największych firm z branży IT oraz w pierwszym 
banku” – zdradza Łukasz Domański. 

ULGA DLA OBCOKRAJOWCÓW 
Specjalna oferta wynajmu samochodów jest też dobrym pomysłem 
dla firm, które mają duży udział pracowników – obcokrajowców. 
„To osoby, które zwykle przyjeżdżają do Polski na jakiś czas, na przykład 
na kilka lat i nie mają potrzeby zakupu auta na własność, a gdyby nawet 
chciały to zrobić, to mogą mieć problem z uzyskaniem kredytu bankowe-
go” – podkreśla Łukasz Domański. 
Jak może wyglądać współpraca pracodawcy z Carsmile? Punktem 
wyjścia jest przygotowanie dedykowanej oferty. Może to być pełne 
spektrum pojazdów dostępnych na platformie (firma oferuje pojazdy 
ok. 30 marek samochodowych, prezentując online ponad 500 modeli 
o różnej sylwetce, przeznaczeniu i wyposażeniu) lub ograniczenie 
oferty do wybranej grupy pojazdów. 

DEDYKOWANA PLATFORMA
W kolejnym kroku Carsmile przygotowuje specjalną stronę inter-
netową, dostępną tylko dla pracowników. Na stronie tej mogą 
samodzielnie wybrać auto dla siebie, skonfigurować je oraz złożyć 
zamówienie. Proces obsługi użytkownika, którego elementem jest 
weryfikacja zdolności kredytowej, przebiega online. Umowa akcepto-
wana jest smsem. Możliwe jest też stworzenie dodatkowych narzędzi 
informatycznych, umożliwiających np. bezpośrednie potwierdzenie 
warunków zatrudnienia u pracodawcy, co dodatkowo uprościłoby 
proces zawierania umowy. 

WIZERUNEK NOWOCZESNEJ FIRMY 
Abonamenty samochodowe to wciąż nowa, ale szybko rozwijająca 
się usługa na polskim rynku. Najemca opłaca miesięczną ratę, nie 
martwiąc się o ubezpieczenie auta, serwisy, zakup i wymianę opon, 
ani o to, ile jego auto straci na wartości. Abonamenty samochodowe 
wpisują się nowoczesne trendy „używania” zamiast „posiadania”, 
dzięki którym wielką popularność zdobyły w ostatnich latach takie 
serwisy, jak Netflix czy Spotify oraz usługi takie, jak carsharing czy 
coworking. Pracodawca oferując pracownikom tego rodzaju benefity 
zyskałby więc dodatkowo wizerunek nowoczesnej firmy.  

Adam  Todorowski

Dyrektor sprzedaży w Carsmile, współtwórca innowacyjnych produktów 
związanych z motoryzacją i moto finansami. Wcześniej związany 
m.in. z sektorem bankowym, gdzie odpowiadał za sprzedaż 
kredytów w kanałach online. Absolwent Politechniki Warszawskiej. 
Miłośnik gór, narciarstwa i motocykli
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Lekarz  w Twoim biurze
Zdrowie i samopoczucie pracowników 
powinno być nadrzędną wartością 
dla każdego menadżera firmy. 
Biznes rozwija się dzięki ludziom, 
dlatego to na nich koncentrujemy 
naszą uwagę. I dlatego 
wprowadziliśmy na rynek 
Medispot – czyli usługę, 
która powinna 
zrewolucjonizować 
opiekę medyczną.
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To pracownicy są tym, co firmy mają najcenniejszego. To dzięki pracy 
pojedynczych osób, poszczególne przedsiębiorstwa rosną w siłę. 
Właśnie dlatego od dłuższego czasu zwracam uwagę na konieczność 
zwiększenia odpowiedzialności pracodawców za kondycję zdrowotną 
i samopoczucie pracowników. Dbanie o zdrowie zatrudnionych oraz 
ich regularna profilaktyka przekładają się na lepszy wynik firmy. 
Obecnie pracownicy, mają dostęp do prywatnej opieki medycznej 
najczęściej pod postacią abonamentów. Z raportu przygotowa-
nego przez Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy 
w Instytucie Medycyny Pracy pt. „Zarządzanie zdrowiem personelu” 
wynika, że aż 52% polskich firm dofinansowuje w ten sposób stały do-
stęp pracowników do prywatnych usług medycznych. Równocześnie 
31% ankietowanych deklaruje, że ich zaangażowanie w sprawy zdro-
wia załogi zwiększyło się w skali ostatnich kilku lat.

BEZ WYCHODZENIA Z BIURA
Wychodząc naprzeciw tym deklaracjom, a równocześnie chcąc 
wyznaczać standardy opieki medycznej w Polsce, mam przyjemność 
zaprezentować Państwu Medispot. 
Medispot to stała obecność lekarza 
w Państwa firmie. Ale bez obaw, nie 
wymaga ona adaptowania pomiesz-
czeń na rzecz gabinetu lekarskiego. 
W XXI wieku, gdy tak wiele 
procesów odbywa się w sieci, 
coraz bardziej powszechne stają 
się e-wizyty lekarskie. W firmie 
enel-med, porównując rok do roku, 
wzrost tego typu konsultacji medycz-
nych kształtuje się na poziomie 180%. 
Nowa usługa Medispot z pewnością 
poprawi te statystyki. Wszystko za sprawą 
korzyści, płynących z tego rozwiązania dla każdej ze stron. 
Medispot to możliwość konsultacji medycznej bez wychodzenia 
z biura. Stania w korkach. Szukania miejsca parkingowego. W ramach 
usługi w Państwa firmie pojawi się, dźwiękoszczelna kabina o nowo-
czesnym designie, umożliwiająca odbycie wizyty w komfortowych 
warunkach z zachowaniem pełnej intymności. Obecna przestrzeń 
biurowa tj. najczęściej kultura open space’ów wymusiła koniczność 
tworzenia intymnych przestrzeni dla pracowników. W biurach 
zaczęto wykorzystywać tzw. telebudki. Medispot to połączenie takiej 
intymnej przestrzeni z odbyciem e-wizyty. Wyposażony w kamerę 
komputer przekazuje obraz z kabiny wprost do gabinetu lekarskiego, 
gdzie dyżuruje wybrany specjalista. To klucz do sukcesu całej usługi: 
konsultacja medyczna odbywa się niemal bez zwłoki i jest pełno-
prawną wizytą. W jej ramach lekarz może postawić diagnozę, zlecić 
dodatkowe badania, wystawić e-zwolnienie czy e-receptę – w postaci 
kodu, który otrzymamy na podany numer telefonu, a który zrealizuje-
my w każdej aptece. 

KORZYŚCI DLA PRACODAWCY I PRACOWNIKA
Medispot to w naszym zamyśle przede wszystkim dyżur lekarza 
internisty w Twojej firmie, co więcej, istnieje możliwość realizacji 
e-wizyt w innych specjalnościach, dostępnych w ofercie abonamen-
towej enel-med, m.in. endokrynologa, alergologa czy psychologa. 
Dzięki e-wizycie można kontrolować proces leczenia, intepretować 
wyniki badań czy uzyskać kolejne recepty, stosowane w przypadku 

chorób przewlekłych (leki kardiologiczne, endokrynologiczne). 
Platforma do e-wizyt zintegrowana z systemem medycznym 
enel-med daje lekarzowi dostęp do dokumentacji medycznej ze 
zrealizowanych konsultacji i badań i tym samym jest znakomitym 
narzędziem umożliwiającym łączenie wizyt stacjonarnych z e-
-wizytami. Akceptacja troski o zdrowie w godzinach pracy to krok 
w dobrym kierunku. 
Korzyści dla pracodawców jest zresztą więcej. Według raportu 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w 2017 roku wystawiono 
zwolnienia lekarskie na łączną liczbę 281 milionów dni roboczych. 
Każdemu, kto zarządza nawet najmniejszym przedsiębiorstwem, nie 
muszę wyjaśniać, jak takie absencje wpływają na funkcjonowanie 
firmy. Oczywiście Medispot nie spowoduje, że Państwa pracownicy 
nagle przestaną chorować. Może jednak sprawić, że ewentualny 
wirus – przyniesiony do biura przez jedną osobę – zostanie stłumiony 
w zarodku, a nie rozprzestrzeni się w niewielką epidemię zanim chory 
zdecyduje się na wizytę stacjonarną u lekarza. 
Posiłkując się raz jeszcze danymi ZUS: co dwudzieste zwolnienie lekar-
skie jest wystawiane z powodu infekcji górnych dróg oddechowych. 
Jeżeli do biura, które często jest open spacem, przyjdzie chora osoba, 
to każde kaszlnięcie oznacza możliwość zarażenia współpracowników 
w promieniu dwóch do trzech metrów.

BY PRACOWAŁO SIĘ LEPIEJ
Z jednej strony inwestycja w Medispot bardzo szybko zostanie 
zauważona w Państwa księgach rozliczeniowych – wg naukowców 
z Uniwersytetu Harvarda (badanie z 2010 r.) inwestycja w przedsię-
wzięcia prozdrowotne, adresowane do pracowników, daje ponad 
dwu i półkrotny zwrot, właśnie dzięki obniżeniu absencji chorobowej. 
Z drugiej strony nowa usługa idealnie wpisuje się w działania well-

-beingowe, coraz chętniej wdrażane także przez rodzime firmy. 
W największym uproszczeniu chodzi w nich o zapewnienie 

pracownikom dobrostanu, w szeregu różnych obszarów. 
Jedną z nich jest oczywiście poczucie 

komfortu i troska o zdrowie. Wracając 
raz jeszcze do raportu Krajowego 

Centrum Promocji Zdrowia – 2/3 
managerów dużych i średnich firm 

w Polsce sądzi, że zatrudnieni 
lepiej integrują się z firmą, gdy 
pracodawca dba o ich zdrowie 
i samopoczucie. 

Jako prezes centrum medycznego 
z zadowoleniem zauważam, że 

coraz więcej firm i przedsiębiorstw 
podejmuje większe, niż wymagane pra-

wem (wstępne i okresowe badania medy-
cyny pracy), działania na rzecz zdrowia swojego personelu. Zdrowie 
to nie tylko stan fizyczny, ale również sfera psychiczna, wszystko to, 

co ma wpływ na relacje w firmie, a w konsekwencji na jej 
efektywność. Wychodząc naprzeciw coraz większym 
potrzebom w tym obszarze, uruchomiliśmy również 
usługę e-psychologa. 

Firmy okazujące troskę o zdrowie swoich pracowników 
jawią się jako przyjazne miejsca do pracy, co też ma niebagatelne 
znaczenie. Jak czytam w analizie PwC, w latach 2011-2015 koszt rekru-
tacji nowego pracownika w Polsce wzrósł średnio o 40%. Analitycy 
sugerują, by pracodawcy szukali oszczędności właśnie poprzez wdra-
żanie polityki utrzymania personelu w organizacji, m.in. za sprawą 
programów na rzecz szeroko pojętego zdrowia pracowników.
To wszystko znajdą Państwo w Medispocie, który idealnie wpisuje się 
w rynek e-usług medycznych, który na całym świecie jest wart około 
200 miliardów dolarów. Inwestycja w Medispot będzie więc dobrym 
świadectwem podążania za najnowszymi trendami. Wpłynie również 
na dobre relacje i morale Państwa pracowników, a także polepszenie 
wizerunku firmy. 

Jacek  Rozwadowski

Prezes zarządu enel-med. Absolwent Wyższej Szkoły Businessu i 
Administracji w Warszawie, z firmą związany od 2002 roku, wcześniej 
związany z branżą motoryzacyjną. Interesuje się historią II wojny 
światowej, jego hobby to podróże, snowboard i gra na gitarze. 

180%
WZROSŁY WZGLĘDEM 

ZESZŁEGO ROKU 
E-KONSULTACJE 

W ENEL-MED
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Niewiele pomylił się ten, kto biuro nazwał drugim domem. Czas 
spędzany w pracy jest w końcu istotną częścią naszego życia. 
Statystycznie spędzamy w niej blisko dwa tysiące godzin rocznie! Dla 
wielu osób ścieżka kariery wiąże się też silnie z poczuciem celu, a od-
niesione sukcesy na tej płaszczyźnie pozwalają zaspokajać ambicje.

TŁO, KTÓRE INSPIRUJE 
To właśnie dlatego tak istotnym, choć często niedocenianym, elemen-
tem jest otoczenie, w którym pracujemy. Odpowiedni dobór kolorów, 
faktur, aranżacji, a nawet zapachów może pozytywnie wpływać na 
procesy myślowe i pamięć lub – jeśli zostały nieodpowiednio dobra-
ne – rozpraszać, demotywować, irytować. Świadomy pracodawca 
rozumie, że to w jakim otoczeniu pracuje jego zespół, ma bardzo duży 
wpływ na to, JAK pracuje. 

Łukasz  Wojciechowski

Przedsiębiorca, wieloletni dyrektor generalny i operacyjny 
ENPIRE. Jego firma odniosła spektakularny sukces 
i trafiła na prestiżową listę rankingu Europe’s  Fastest  
Growing  Companies  brytyjskiego Financial Times. 
W 2019 roku wprowadził na rynek własną agencję doradztwa 
personalnego – ENPIRE HR.

Biuro
z widokiem 
na przyszłość
Czy zastanawialiście się kiedyś 
nad tym, jakie znaczenie ma dla 
was biuro, w którym pracujecie? 
Jakie emocje budzi w pracownikach? 
Jak jego ergonomia wpływa 
na ich efektywność? A w końcu, 
czy tworzenie przyjaznego otoczenia 
pracy może przynieść korzyść 
organizacji?

Jestem przekonany, że właściwie zaplanowana przestrzeń biurowa, 
jest jednym z ważniejszych czynników, podnoszącym efektywność 
i inspirację całej kadry. Pracownicy, w miejscu, które jest dobrze 
zorganizowane i – w ich poczuciu – przyjazne, lepiej się koncentrują, 
a przez to szybciej i dokładniej wywiązują ze swoich obowiązków 
zawodowych. Inwestując w nowe biura, od samego początku wie-
działem, że moim priorytetem jest człowiek – zespół, któremu mają 
one służyć. Bo kluczem do sukcesu jest stworzenie przestrzeni, która 
sprawi, że pracownik będzie chętnie przychodził do pracy. Mało tego, 

Świadomy pracodawca rozumie, 
że to, w jakim otoczeniu pracuje jego 
zespół, ma bardzo duży wpływ na to, 
JAK pracuje. 
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Tam, gdzie zespoły nieustannie się komunikują, 
świetnie sprawdza się open space, bo po prostu 
umożliwia im bezpośredni kontakt. 

W przypadku działów operujących np. informacjami 
poufnymi, właściwym wyborem będzie osobne 
pomieszczenie – dyskrecja zapewniona. 

Pracownicy przeprowadzający dużą liczbę spotkań oraz 
rozmów telefonicznych najlepiej poczują się w otoczeniu 
oferującym budki telefoniczne i salki konferencyjne. 

Bardzo istotna jest tu także aranżacja powierzchni. W zależności 
od potrzeb, odgradzanie stanowisk za pomocą przesłon może być 
korzystne lub nie. Open space może być dysfunkcyjny w związku 
z poziomem dekoncentrującego hałasu lub przyjazny w kontekście 
wspomnianej już komunikacji. Z punktu widzenia indywidualnego, 

będzie odczuwał zadowolenie, że to właśnie w tym konkretnym 
miejscu pracuje.
Podstawą architektoniczną przy tworzeniu takiej powierzchni powin-
ny być dwa aspekty: funkcjonalność i estetyka, pasująca do kultury 
organizacyjnej firmy. Dobre biuro musi być odpowiedzią na potrzeby 
pracowników i ich sposób pracy. Doskonałym tłem dla działań i sukce-
sów, które będą z naszą organizacją odnosić.

ERGONOMIA WZMACNIAJĄCA EFEKTYWNOŚĆ 
Coraz więcej mówi się o znaczeniu ergonomii w przestrzeni biurowej. 
Zagadnieniu temu poświęcono wiele artykułów, a choć samo pojęcie 
jest dość szerokie, powinniśmy pamiętać, że nasz najważniejszy cel 
to uzyskanie maksymalnej wydajności pracy, w jak najbardziej przy-
jaznych dla pracownika warunkach. Pisałem już, że przestrzeń biura 
powinna być dostosowana do specyfiki branży. Czas wyjaśnić, co to 
właściwie znaczy. W praktyce.

korzystne są stanowiska przynajmniej dwu lub trzyosobowe, które 
budują poczucie wspólnoty zespołowej. Biurka powinny być obszer-
ne, krzesła wygodne, a przestrzeń wokół dająca poczucie swobody.
Jestem zwolennikiem wprowadzania różnorodności w miejscu 
pracy i tak też wyglądają największe biura ENPIRE – są przestrzenne, 
dopasowane do poszczególnych działów oraz zespołów, zapewniające 
możliwość odosobnienia oraz spotkań grupowych. Dzięki temu każdy 
z naszych pracowników ma szansę znaleźć dla siebie odpowiednie 
miejsce. Obszary robocze – dopasowane do najrozmaitszych rodzajów 
współpracy i zadań – pozwalają nam zwiększać wyniki, a jednocześnie 
utrzymać właściwy poziom satysfakcji pracownika. Balans idealny. 

TWÓRCZE OTOCZENIE
Nic nie zapewnia firmie lepszej siły napędowej do dalszego rozwoju 
niż twórcze myślenie, to ono jest ważną składową sukcesu bizneso-
wego. Możemy je dynamizować i wspierać poprzez dostosowanie 
estetyki wnętrz do charakteru organizacji. 

Właściwe połączenia barw pomogą odpocząć zmęczonym 
oczom, odpowiednio dostrojona muzyka działa relaksująco 
lub energetyzująco. 

Warto stworzyć przenikające się strefy, które sprzyjają: wy-
ciszeniu, tworzeniu, koncentracji i interakcjom, co pomoże 
podnosić potencjał kreatywny zespołów. 

Idealne biuro to takie, które wyznacza miejsca ukierunkowane na 
kontakt i oddziaływanie międzyludzkie, a jednocześnie zapewnia 
odosobnienie, wzmaga koncentrację i wyzwala wyobraźnię.

W miejscu skłaniającym do relaksu odrywamy na moment 
umysł od pracy, nasza świadomość może chwilę od-

począć. Takie chwile resetu to swoiste doładowanie 
baterii, pozwalające na wyłowienie świeżych 

pomysłów. Nic tak nie sprzyja tworzeniu innowa-
cyjnych koncepcji jak wypoczęty umysł. Relaks 
pomaga w koncentracji, a zapewnić go można 
udomawiając przestrzeń pracowniczą. Miękkie 
fotele, pufy czy leżaki sprawiają, że na chwilę 
zapominamy o reżimie zadaniowym i możemy 
poczuć się jak u siebie, w bezpiecznym, przy-
tulnym, sprzyjającym odprężeniu otoczeniu. 

Takie strefy relaksu to nic innego, jak swoiste 
pobudzacze kreatywności.

PRZESTRZEŃ WSPÓLNA, CZYLI ARCHITEKTURA 
MOTYWACJI 
Organizacja powierzchni przeznaczonej do wspólnej pracy oraz 
wypoczynku to sektor, który firmy decydują się wciąż rozbudowywać, 
a głównym celem jest podniesienie poziomu zadowolenia całego 
teamu. Architektura i aranżacja biura może być ważnym czynnikiem 
motywującym, a także wsparciem działań employer brandingowych. 
Nowoczesne dobrze wyposażone lokale, oferujące funkcjonalną 
kuchnię, chillout room, coffee point, strefy wypoczynku, playroomy, 
w których podczas przerwy można się odprężyć, są ważnym 
benefitem dla każdego pracownika. W biurach ENPIRE zadbali-
śmy o przygotowanie dla swoich zespołów m. in. funkcjonalnych 
aneksów kuchennych, wyposażonych w potrzebne sprzęty, kącików 
kawowych, siłowni, miejsc na Xboxa, stół pingpongowy, fotel do 
masażu, maszynę do popcornu czy leżaki. Wszystko po to, aby ludzie 
czuli się w nich swojsko i mieli możliwość zorganizowania przyjemnej 
przerwy. Nasze przestrzenie prezentują nasz stosunek do pracownika. 
I to jest pierwszy krok do sukcesu. Drugi to świadomość, że biuro 
nie jest miejscem statycznym, to przestrzeń, która rozwija się wraz 
z firmą. Powinniśmy je wciąż udoskonalać, zmieniać, dopasowywać. 
Zrozumienie potrzeb naszych pracowników i ich zaspokojenie, poka-
zuje jakimi pracodawcami jesteśmy. 
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Przy wyborze firmy szkoleniowej kluczowe jest odpowiednie 
zweryfikowanie jej pod różnymi kątami – by zminimalizować ryzyka, 
przeprowadzić projekt sprawnie i z sukcesem dla zespołów, szefa 
działu i organizacji, a przede wszystkim, aby projekt stał się sukcesem 
dla osoby, która podjęła tę decyzję.
Najłatwiej i najlepiej jest bazować na sprawdzonych zaufanych 
dostawcach, jednak rozwój technologii i Internetu sprawia, że rynek 
pędzi, sytuacja naszej firmy zmienia się bardzo szybko i wymaga to 
od nas wychodzenia poza ramy, kreatywnego i skutecznego działania 
oraz testowania nowych dostawców. Czasami bardziej praktycznych 
biznesowo, czasami bardziej psychologicznych, a czasami bardziej 
innowacyjnych w działaniu i formie – w zależności od celów szkoleń 
i projektów rozwojowych, które chcemy przeprowadzić.

SPRAWNA I DOBRA KOMUNIKACJA 
TO PODSTAWA
Na rynku polskim są tysiące podmiotów, które oferują usługi szkole-
niowe. Pierwszą weryfikacją czy chcemy z daną firmą pracować, czy 
też nie, powinna być łatwa i szybka możliwość kontaktu z danym 
dostawcą i jakość tego kontaktu. 
Sprawna i dobra komunikacja pomiędzy nami, a firmą szkoleniową 
pozwala zweryfikować na etapie pierwszych rozmów i kontaktów 
– czy osoby z firmy szkoleniowej oddzwaniają, czy podają sami 
statusy spraw, czy trzeba ich o wszystko dopytywać. Zwróć uwagę na 
formę komunikacji i sposób działania – czy jest zgodny z oczekiwania-
mi, czy mocno od nich odbiega. Czy ktoś stara się nam tylko sprzedać 
szkolenie, czy też doradzić jak je zorganizować. Warto również 
zwrócić uwagę na formę, w jakiej przesyłane są dokumenty np. oferta, 

Marzena  Sawicka

Dyrektor Zarządzający, Wspólnik w HILLWAY Training & Consulting. 
Inicjatorka powstania marki HILLWAY, w której dużą wagę przykłada 
się do doskonałej obsługi klienta i świadczenia wysokiej jakości usług 
szkoleniowych. Pracuje z ponad 70 trenerami b iznesu, miesięcznie reali-
zując z sukcesami od 30 do 50 dni szkoleniowych w obszarze zarządzania, 
sprzedaży i obsługi klienta oraz rozwoju kompetencji miękkich.

  Jak nie kupić 
kota w worku 
(szkoleniowym)? 

załączniki; czy wysyłając e-maile załączone są do wiadomości wszyst-
kie osoby, a tym samym dostawca ma pewne obycie biznesowe. 

DOBRY DOSTAWCA DZIELI SIĘ WIEDZĄ 
I EDUKUJE, ALE TEŻ OSTRZEGA 
Dobry partner powie nam również o trudnych doświadczeniach, 
które miał w trakcie realizacji projektów, podpowie, na co zwrócić 
uwagę. Sam również wskaże zagrożenia, jak również szanse płynące 
z doświadczeń innych. Często tego rodzaju doświadczenia dostawcy 
pozwalają nam na uniknięcie takich sytuacji w trakcie projektów. 
Osoby mniej doświadczone w kontaktach z dostawcami i organizacją 
szkoleń dzięki tej wiedzy świadomiej mogą podejmować decyzje 
o wyborze odpowiedniej firmy szkoleniowej. 
Często zmienność założeń, zarówno przed, jak i w trakcie projektu, 
szybkość i sprawczość w dostosowaniu się do nich przez firmę szko-
leniową, wiele o niej mówi, ponieważ otrzymujemy do współpracy 
specjalistów z dedykowanymi rozwiązaniami, a nie gotowe szablony 
i schematy, które, choć sprawdzone w wielu firmach, akurat u nas 
mogą nie zadziałać.

ZWRÓĆ UWAGĘ, KTO TWORZY FIRMĘ 
SZKOLENIOWĄ I JAKIE FIRMA POSIADA 
CERTYFIKATY JAKOŚCI
Warto wziąć pod uwagę historię firmy i tego, kto ją tworzy – kim 
jest, co robi, jakie ma doświadczenia, czy pasjonuje się tym, co robi. 
Należy zwrócić uwagę na reputację i to jakimi wartościami kierują się 
właściciel i organizacja w swoim działaniu. Czy jest to ważne? Pytanie 
do nas np. czy chcemy być kojarzeni z firmą, która nie płaci swoim 
pracownikom, podwykonawcom? 
Plusem jest też, jeżeli organizacja działa w środowisku biznesowym 
i jest zrzeszona w organizacjach branżowych np. w Polskiej Izbie 
Firm Szkoleniowych. Warto też wrócić uwagę, czy firma posiada 
certyfikaty jakości i ocenić na ile są one wiarygodne. Nie chodzi 
przecież o to, by zapłacić 500 zł i mieć certyfikat pseudo organizacji. 
Na rynku polskim funkcjonuje kilka wiarygodnych certyfikatów jakości 
np. SUS 2.0 (Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych) czy MSUES 
– Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych. 
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Firmy szkoleniowe są audytowane przez zewnętrzne podmioty w za-
kresie zarządzania jakością, procesami, reklamacjami i przestrzega-
niem prawa np. w zakresie ochrony danych osobowych, stosowanych 
standardów bezpieczeństwa i ochrony informacji poufnych. 

TAK JAK W REKRUTACJI 
– REFERENCJE NALEŻY SPRAWDZAĆ
Ważnym elementem przy weryfikacji jest sprawdzenie referencji 
i opisów działania oraz doświadczenia firmy z realizacji projektów, 
w których poszukujemy wsparcia z zewnątrz. Mówiąc o referencjach 
nie ograniczajmy się do oficjalnych pism. Lepsze rezultaty da nam 
wykonanie telefonu do 2-3 firm z listy dostawcy i porozmawianie 
o realiach współpracy. 
Ważnym wskaźnikiem przy ocenie dostawcy 
jest też skala projektu, ponieważ to przy 
tych dużych może wydarzyć się najwięcej 
nieplanowanych rzeczy. To, jak poradziła 
sobie firma szkoleniowa, świadczy 
o poukładanych procesach i sprawczo-
ści w działaniu.
Wybór firmy szkoleniowej to też dobór 
właściwego trenera do współpracy. 
Oceniając, warto zwrócić uwagę, czy firma 
nas słucha i pyta o nasze oczekiwania – wszak 
to my znamy swoją firmę i firma szkoleniowa powinna dobrać i zare-
komendować najlepszego ze swojego zespołu trenera pod nasze po-
trzeby i cele. Pamiętajmy, że najlepszy trener w danej chwili to nie cała 
firma. I odwrotnie. Nie każdy trener sprosta wszystkim wyzwaniom 
i nie każdy będzie pasował do każdej grupy. Dobra firma szkoleniowa 
doskonale zna swoich trenerów – ich mocne i te słabsze strony. 
Warto również zwrócić uwagę na płynność finansową firmy szkole-
niowej. Nie ma nic gorszego niż trener, który puka do drzwi klienta, 
gdyż firma szkoleniowa nie zapłaciła mu za szkolenie, a takie sytuacje 
na polskim rynku się zdarzają. Można to zweryfikować w Internecie 
przeglądając np. opinie o pracodawcach, opinię na Google, 
Facebooku czy sprawdzając jakie linki wyświetlają się o danej firmie 
po wpisaniu jej nazwy.

JAK W TAKIM RAZIE WYBRAĆ 
NAJLEPSZĄ FIRMĄ DO WSPÓŁPRACY?
Najprościej, oceńmy to, co cenimy jakościowo my we współpracy jak 
np. terminowość, dopasowanie, szukanie rozwiązań, partnerstwo. 
Warto pamiętać, że szkolenie to nie tylko dwa dni na sali szkoleniowej, 
to esencja wielu działań i kilkudziesięciu dni pracy. Projektując działania 
rozwojowe z zewnętrznym dostawcą, będziemy chcieli mieć z nim stały 
kontakt, wiedzieć, na jakim etapie jesteśmy i co jeszcze warto zaplano-
wać i zrobić, a co zabezpieczyć i jak wesprzeć proces rozwojowy. 
Dobry dostawca poprzez swoje działania zapewni nam to bezpie-
czeństwo, ponieważ to on weźmie na siebie odpowiedzialność za 
proces przed, w trakcie i po szkoleniu. Co przy dużej ilości pracy 
stanowi wielkie udogodnienie.
Szkolenia bazują na wiedzy i wymianie doświadczeń. Mają zainspi-

rować, ale przede wszystkim powinny dać uczestnikom konkretne 
metody, narzędzia pracy. Te najszybciej się osiąga pracując 

z trenerami praktykami biznesu, a to już jest istotny czynnik 
ceny szkolenia.
Każdy z nas spotyka się z różnymi ograniczeniami – również 
budżetowymi. Kluczem jest podjęcie świadomej decyzji i zna-
jomość ryzyk i zagrożeń, które na siebie bierzemy kierując się 

konkretnym kryterium np. najniższej ceny. Dobra firma szkolenio-
wa, by działała na poziomie ma stałe koszty – zatrudnia ludzi, inwestuje 
w ich rozwój, inwestuje w zarządzanie wiedzą w organizacji, szkolenia, 
zabezpieczenia systemów, procedury, certyfikacje, licencje, technologie. 
Jeżeli chcemy mieć dopasowane dedykowane szkolenie, osiągnąć 
konkretne rezultaty i pracować z trenerem – praktykiem biznesu, 
ekspertem w swojej dziedzinie i profesjonalistami z branży musimy 
liczyć się z wyższą ceną. Tylko dobre szkolenia to inwestycja, która 
się zwraca bardzo szybko, a współpraca i otaczanie się zaufanymi 
dostawcami to ogromna przewaga konkurencyjna. Pytanie, czy 
chcemy zrobić ,,tylko szkolenie”, czy faktycznie przyczynić się do 
rozwoju firmy i rozwoju naszych pracowników inwestując w działanie, 
które przybliży nas do sukcesu. Dobierając dostawcę zabezpieczymy 
też swoje interesy. W organizacji usłyszymy wtedy pochwały nie tylko 
od uczestników, ale też od szefów zespołów i ich współpracowników. 
Tylko na to pytanie każdy musi odpowiedzieć sobie sam. 

Kto oszczędza, 
płaci podwójnie? 
Jak wybrać najlepszą 
dla organizacji 
firmę szkoleniową? 
Wybór odpowiedniego 
dostawcy to ogromna 
odpowiedzialność 
i wizerunek osoby, 
która podejmuje decyzję 
lub daje wewnętrzną 
rekomendację. Sukces 
ma wiele ojców i matek, 
porażka już nie.
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Dobra zabawa, 
czy przymus?

MARTYNA  GŁADYSZ-KUKULSKA

Training and Development Manager w Idea HR Group. 
W codziennej pracy odpowiada za realizację szkoleń i team building. 
Zawodowe doświadczenie zdobyła w międzynarodowym środowisku 
korporacyjnym oraz polskich organizacjach. Pasjonatka HR-u 
z indywidualnym podejściem do każdego człowieka.

Stereotypowa integracja rodem z komedii odchodzi do lamusa, zastępuje ją bowiem 
team building. Nie jest to jedynie zmiana pojęcia na bardziej modne – dobrze zorganizowana 
integracja buduje zaufanie, łagodzi konflikty, zachęca do komunikacji i poprawia współpracę. 
Myślę, że nikogo nie trzeba przekonywać, jak bardzo jest to korzystne dla pracowników, 
ale także dla całej firmy i jej zysków. 

Klucz do udanego                 spotkania integracyjnego 

Jak więc walczyć ze złą reputacją spotkań integracyjnych i co zrobić, 
żeby pracownicy przestali szukać wymówek i chętnie brali w nich 
udział? Team building musi być dobrze zorganizowany. Organizacja 
udanego wydarzenia jest czasochłonna i potrafi być nie lada wyzwa-
niem, często lepiej poszukać wsparcia u firm, które zajmują się tym 
profesjonalnie. Zdradzimy jednak, co jest kluczowe, aby spotkanie 
integracyjne nie tylko pozwoliło złapać oddech, ale także przyniosło 
oczekiwane efekty. 

PO PIERWSZE: OKREŚL JASNE CELE
Aby team building odniósł sukces, musi być związany z celami firmy 
i uczestników. Ustal, czy chcecie poprawić komunikację, rozwiązać 
konflikt, opracować strategię, a może będziecie po prostu świętować 
sukces firmowy?
Niezależnie od tego, jaki macie cel, musi on być jasny dla wszystkich. 
Spotkanie integracyjne ma być dobrą zabawą, ale nie należy zapomi-
nać, że jeśli inwestycja ma się opłacić, cele muszą zostać osiągnięte. 
Po ich ustaleniu możesz zacząć myśleć o działaniach i aktywnościach, 
które pozwolą je najlepiej zrealizować. 

PO DRUGIE: DOBRZE ZAPLANUJ 
Na początku skoncentruj się na kluczowych elementach spotkania, 
takich jak termin, liczba uczestników, sposób dojazdu, czy czynności 
szkoleniowe.
Zachowanie równowagi jest niezwykle istotne. Jeśli masz wątpliwości, 
jak znaleźć złoty środek, około 40% czasu zaplanuj na aktywność 
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i 60% na realizację celów. To zdrowe proporcje. 
Plan spotkania nie może być przeładowany, konieczne uwzględnij 
w nim czas wolny. Jeśli jednak musisz stworzyć dosyć napięty grafik, 
pozwól uczestnikom dokonać wyboru – wskaż aktywności, w których 
udział jest obowiązkowy oraz takie, w których mogą, ale nie muszą 
uczestniczyć. Dobry i przemyślany plan jest kluczowy, jeśli zespół ma 
skorzystać merytorycznie, a także towarzysko. 

PO TRZECIE: OKREŚL BUDŻET
Po ustaleniu priorytetów przychodzi czas na ustalenie 
budżetu. Jest wiele sposobów na osiągnięcie celu – 
niektóre z nich mogą być prawie bezpłatne, a inne mogą 
kosztować krocie.
Oceń realnie swoje możliwości, weź pod uwagę 
wielkość firmy i miejsce, w które chcecie się udać. 
Naprawdę nie musicie rozbijać banku. Starajcie 
się jednak nie oszczędzać nadmiernie. Pamiętaj, 
że integracja to nie trwonienie pieniędzy, a jedna 
z najlepszych inwestycji, jaką możesz zrobić dla 
swojego zespołu i firmy.

PO CZWARTE: 
WYBIERZ MIEJSCE
Aby spotkanie integracyjne nie było kolejnym dniem pracy, musicie 
przede wszystkim wyjść z biura. To podstawowa zasada. Wybór 
miejsca uzależnij od budżetu, a także czasu, który możecie poświęcić 
na integrację. Jeśli wyjazd ma być krótki starajcie się unikać dalekich 
podróży. Im mniej czasu w drodze, tym lepiej. Z pewnością w okolicy 
znajdziecie ciekawe miejsca, w których uczestnicy poczują się dobrze 
i będą mogli się zrelaksować.

PO PIĄTE: ZAANGAŻUJ ZESPÓŁ 
I POZNAJ OCZEKIWANIA
Jeśli w Twojej firmie nie ma działu, który jest odpowiedzialny za orga-
nizację wydarzeń, angażując osoby z różnych działów stwórz zespół, 
który się tym zajmie. Poproś uczestników, aby zastanowili się nad te-
matem przewodnim spotkania integracyjnego, przeprowadzili burzę 
mózgów na temat codziennych problemów i pomysłów na zmiany, 
które należy wprowadzić w firmie. Im więcej opinii 

W miarę możliwości dopasuj termin wydarzenia do życia pracow-
ników. Część z nich pewnością nie będzie chciała poświęcić na 
spotkanie integracyjne swojego czasu wolnego, więc jeśli planujesz 
zorganizować integrację w weekend lub po pracy, upewnij się, że 
większości to pasuje. Jeśli firma jest aktualnie zaangażowana w duże 
projekty, poczekaj z organizacją imprezy na ich zakończenie, to 
zapewni uczestnikom większy komfort.
Pamiętaj, że nie jesteś w stanie zmusić zespołu do budowania 
wzajemnych relacji, prawdziwy team building jest możliwy tylko, gdy 

członkowie zespołu są otwarci i chętni do budowania tych relacji 
z własnej woli. 

PO SZÓSTE: ZRÓBCIE WSPÓLNIE COŚ 
FAJNEGO
Wystarczająco dużo czasu spędzamy w biurach, najlepiej 
jest więc zaplanować atrakcje na świeżym powietrzu. Często 
naprawdę wystarczy wyjść na zewnątrz i poruszać się wspólnie, 
aby wpłynąć na kreatywne myślenie, zwiększyć aktywność 
mózgu, a przede wszystkim rozluźnić atmosferę między uczest-

nikami. Oczywiście impreza w plenerze nie zawsze jest możliwa, 
ale to nie znaczy, że nie możecie się dobrze bawić. 

Jest naprawdę mnóstwo pomysłów na spędzenie wspólnego czasu, 
możesz wykorzystać gry zespołowe, escape roomy, czy najzwyklejsze 
gry planszowe. Wszystkie te aktywności fantastycznie sprawdzają się 
w doskonaleniu wspólnego działania i rozwiązywania problemów. 
Pamiętaj o tym, że aktywności team buildingowe muszą być przy-
jemne dla uczestników. Jeśli ludzie się nie rozluźnią i nie będą się 
dobrze bawić, budowanie relacji w zespole nie będzie 
możliwe.

PO SIÓDME: ZBIERZ 
INFORMACJE ZWROTNE
Po powrocie do codziennych 
obowiązków nie bój się spytać 
współpracowników o opinię. Jeśli 
naprawdę chcesz wiedzieć, czy 
impreza integracyjna była udana, musisz 
zmierzyć się z ich zdaniem. Nie traktuj ocen oso-
biście, to zupełnie normalne, że różnym ludziom podobają się różne 
rzeczy. Szczere opinie, najlepiej wyrażone anonimowo, pozwolą Ci 

udoskonalić organizację 
kolejnych spotkań.

Jeśli wykorzystałeś te 
zasady, Wasze spotkanie było 

pełne radości, a dodatkowo na 
profilach społecznościowych swoich 

współpracowników zobaczysz zdjęcia 
z firmowego wydarzenia, możesz uznać 

team building za udany. Nie spoczywaj 
jednak na laurach! Budowanie zespołu 

to proces ciągły i nie powinien kończyć 
się na jednorazowym spotkaniu. Poszukaj 
sposobu na codzienne jednoczenie 
zespołu. Może bę-

dziecie spotykać się, zawsze 
o tej samej porze, rozmawiać 
i świętować małe sukcesy, a może 
uda się Wam wygospodarować 
czas na comiesięczną partię gier 
planszowych?
Pomysłów jest mnóstwo. Zastanówcie 
się wspólnie, co sprawdzi się u Was najle-
piej i działajcie.  Efekty są pewne. 

zbierzesz, tym lepiej. Dzięki temu pracownicy od początku będą czuli 
się częścią całego wydarzenia i będą mogli się na nie przygotować. 
Jest to szczególnie ważne dla osób, które na co dzień są bardziej 
zamknięte w sobie. Zwróć na nie szczególną uwagę, nie pozwól im 
obserwować całego wydarzenia z boku. 
Dodatkowo poznanie oczekiwań i pomysłów zespołu pozwoli Ci 
dobrać działania integracyjne i rozrywki, tak, aby zainteresowały 
większość. Nie każdy musi podzielać Twoje zamiłowanie do sportów 
ekstremalnych.
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Praca w biurze nie musi kojarzyć się już ze spędzaniem czasu tylko w pozycji siedzącej.
Bieżnia z regulowanym biurkiem, na której możesz trenować, jednocześnie czytać 
korespondencję, rozmawiać przez telefon, a także pracować z komputerem.
Pracując i pozostając w ruchu, w ciągu godziny spalasz nawet do 500 kalorii, a to najlepszy 
kierunek w stronę dbałości o własne zdrowie, sylwetkę i dobre samopoczucie.

Bieżnia wyposażona 
w trwały silnik o mocy 3,5KM. 
Powierzchnia biegowa 
135x55 cm. Duży blat roboczy 
120x75 cm z gniazdami 
do podłączenia monitora, 
laptopa czy telefonu stanowi 
doskonale zorganizowane 
miejsce pracy. Regulowana 
elektronicznie wysokość blatu 
w zakresie 102-137 cm. 
Wygodna poduszka 
na krawędzi blatu chroniąca 
łokcie i ramiona podczas 
pracy. Na panelu sterowania 
wyświetlane są najważniejsze 
parametry treningu 
pozwalające kontrolować 
obciążenie układu 
sercowo-naczyniowego: 
prędkość, dystans, 
zużycie energii i czas.
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 Łukasz  Sennik

Metodyk w firmie LangMedia. Doświadczony lektor języka angielskiego 
biznesowego oraz specjalistycznego. Pasjonat e-learningu językowego. 
Kilkanaście lat prowadził duże projekty szkoleń językowych w czołowych 
szkołach językowych dla biznesu. Ukończył Nauczycielskie Kolegium 
Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych Uniwersytetu Warszawskiego 
oraz studia magisterskie w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW.

Cyfrowe Kursy Językowe 
Niskokosztowy benefit, 
efektywne szkolenie czy 2w1?
Jednym z powszechnych 
przekonań dotyczących branży 
szkoleniowej jest mit, że tylko 
z pomocą lektora nauczymy 
się języka obcego. Badania 
przeprowadzone przez profesorów 
Zhanga i Zhao – „Can e-learning 
replace classroom learning?” 
– już w 2004 roku wykazały, 
że umiejętności receptywne 
przyswajane są szybciej dzięki 
e-learningowi. Według raportu 
amerykańskiej agencji badawczej 
Brandon Hall Group, pracownik 
potrzebuje o 40-60% mniej czasu 
na przyswojenie tego samego 
materiału, gdy uczy się sam online 
w porównaniu do czasu spędzonego 
na szkoleniu tradycyjnym.

Case Study 

współpracy 

firmy eTutor 

z działami 

HR

Podnoszenie kompetencji językowych przynosi wymierne korzyści 
zarówno pracownikom, jak i pracodawcom, dlatego firmy chętnie 
decydują się na finansowanie takich szkoleń. Często jednak, po zba-
daniu zadowolenia z tradycyjnego kursu z lektorem, okazuje się, że 
była to nieudana inwestycja w rozwój pracowników. Powodem tego 
jest fakt, że w większości przypadków nauka grupowa z papierowym 
podręcznikiem narzuca takie samo tempo pracy dla wszystkich osób 
w grupie i nie daje możliwości indywidualnego dopasowania tema-

tów. Wywołuje to frustrację oraz spadek motywacji pracowników do 
dalszej nauki. Jednocześnie spada również frekwencja, a za zajęcia 
odwołane przez pracowników wciąż pełny koszt ponosi pracodawca. 
Kursanci w ankietach zadowolenia przyznają, że tradycyjne zajęcia nie 
są zbyt efektywne, bo często część zajęć muszą opuszczać ze wzglę-
du na ważniejsze zadania w pracy. Od czego więc zacząć planowanie 
szkoleń językowych w firmie, żeby były jak najbardziej efektywne?

DIAGNOZA POTRZEB
Na początku należy zastanowić się dlaczego i w jakim zakresie 
pracownicy potrzebują języka obcego w pracy. Zgodnie z zasadą 
6N – Nikt Nigdy Nikogo Niczego Nie Nauczył – najlepiej będzie 
skoncentrować się na indywidualnych motywacjach pracowników 
do nauki. Powinniśmy zatem najpierw zbadać ich potrzeby. Dla osób 
używających języka jedynie pasywnie (czytanie, pisanie, słuchanie) 
idealnym rozwiązaniem będzie platforma e-learningowa. Kluczowi 
pracownicy, mający bezpośredni kontakt z klientem, powinni uczyć 
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się w formule Blended Learning, która łączy zalety platformy 
online i konwersacji z lektorem. Według badań, Blended 
Learning to najefektywniejsza forma nauki. Bardzo 
dużą zaletą e-learningu jest dostosowywanie się 
do indywidualnych preferencji i rzeczywistych 
umiejętności kursantów. Pracownicy, którzy są tzw. 
wzrokowcami, mogą skoncentrować się na zdjęciach 
i schematach, a tzw. słuchowcy na słuchaniu podca-
stów, dialogów i materiałów audio. Dodatkowo, każdy 
może uczyć we własnym tempie i właśnie ta cecha 
e-learningu – zdaniem badaczy – w największym 
stopniu determinuje jego skuteczność. Kursanci 
mogą więc decydować o tym, kiedy i gdzie się 
uczą, czy wcześnie rano w drodze do pracy, czy 
późnym wieczorem w ulubionym fotelu. By tak 
precyzyjnie sprofilować zajęcia tradycyjne, każdy 
pracownik musiałby mieć zajęcia indywidualne, na 
co w większości nie pozwoliłby budżet.

SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA
Najpopularniejszą platformą językową w Polsce – zdaniem eksper-

tów i samych użytkowników – jest eTutor. Ponad tysiąc autorskich 
lekcji na wszystkich poziomach zaawansowania od A1 do C2, 
połączonych z jednym z największych na świecie słowników 
multimedialnych, daje kursantom kompleksowe narzędzie do 
samodzielnej nauki języka angielskiego. „Zdecydowaliśmy 

się na korzystanie z e-learningu i eTutora, ponieważ 
chcemy stale doskonalić znajomość języków 
obcych wśród pracowników. Niezależnie od tej 

nowatorskiej formy nauki korzystamy dodatkowo 
ze stacjonarnego kursu” – wyjaśnia Agnieszka Jarosz 

z Teatru Wielkiego w Warszawie. „W trakcie jednej edycji 
robiliśmy ankiety wśród pracowników dotyczące tej formuły 

nauki. Zdecydowana większość bardzo pozytywnie ją odbiera. 
Efekty sami widzimy na co dzień” – dodaje.

Podobne opinie mają inni pracodawcy, którzy w sys-
temie e-learningowym podnoszą kwalifikacje wśród 
załogi. Karolina Gładosz z firmy Smyk mówi: „Dzielimy 
pracowników na dwie grupy. Część dofinansowujemy, 
pozostali, jeśli chcą, mogą sami wykupić dostęp do 
platformy e-learningowej. Co miesiąc kontrolujemy, 
czy osoby, którym wykupiliśmy dostęp, wykazują 
się odpowiednią aktywnością na platformie 
i zaliczyły określony etap. Z eTutora jednocześnie 
korzysta ponad 100 osób”. Pani Karolina podkreśla, 
że wszyscy zatrudnieni chwalą platformę, bo nie 
muszą dojeżdżać na zajęcia. Jednak ci, którym za-
leży na szlifowaniu wymowy, uważają, że tego typu 

zajęcia powinny być połączone z zajęciami z lektorem, czyli 
Blended Learningiem.

Na taką mieszaną metodę szkolenia 
zdecydowała się firma Jeronimo 
Martins, która niektórym pra-
cownikom zapewnia dostęp 
do platformy eTutor, a innym 

umożliwia tradycyjne zajęcia 
z lektorem. „Często pracownicy, słysząc, 

że firma rezygnuje z tradycyjnej nauki języka 
obcego i przechodzi na e-learning, wysuwają 

nieuzasadnione wnioski, że pracodawca chce 
zaoszczędzić. Dlatego firmy, które chcą przejść na 
naukę angielskiego przez Internet, powinny się do 

takiego rozwiązania odpowiednio przygotować. 
Nie można tak po prostu zakupić dostępu do eTutora 

i powiedzieć: uczcie się. Trzeba wyjaśnić, jakie korzyści 
przyniesie to pracodawcy i pracownikom. U nas blisko 500 

pracowników korzysta z e-learningu i są bardzo zadowoleni. Dla 
takiej rzeszy kursantów trudno byłoby zorganizować naukę w trady-
cyjnej formie” – tłumaczy Milena Bałon, Digital Learning Coordinator 
z Jeronimo Martins Polska. Dodatkowo, ankiety zadowolenia przepro-
wadzone przez firmę LangMedia, dowodzą, że aż 98% pracowników 
uczestniczących w kursie prowadzonym metodą Blended Learning 
jest zadowolonych z zajęć, a 92% ankietowanych poleciłoby taką 
formę nauki swoim znajomym.
Katarzyna Górniak z firmy ubezpieczeniowej UNIQA mówi, że w jej fir-
mie z eTutora korzysta blisko tysiąc osób. Jej zdaniem, koszt dostępu 
jest bardzo rozsądny: „Niby jedna platforma, ale zawierająca szereg 
kursów od podstawowego do biznesowego. Dodatkowo każda lekcja 
jest bardzo dobrze opracowana. Wiem, co mówię, bo jestem aktyw-
nym uczestnikiem. Codziennie podróżuję do pracy autobusem przez 
około 40 min i tyle samo czasu poświęcam na naukę angielskiego. Ze 
względu na stanowisko, jakie zajmuję, interesuje mnie nauka słownic-
twa dotyczącego zasobów ludzkich i szkoleń. To wszystko mam na tej 
platformie, dodatkowo jest ponad 200 zwrotów ubezpieczeniowych, 
a do każdej lekcji jest dołączone słownictwo, różne ćwiczenia, gry, 
krzyżówki”.

WSPARCIE W ROZWOJU JĘZYKOWYM
Dział Obsługi Klienta platformy eTutor wspiera swoich klientów 
w działaniach komunikacyjnych, organizacji konkursów oraz wy-

znaczaniu ścieżek rozwoju językowego 
pracowników. „Bardzo chwalę sobie współ-

pracę z firmą eTutor, ponieważ dostaję bar-
dzo dużo wsparcia i mogę korzystać 
nie tylko z doświadczeń właściciela 
platformy, ale również czerpać z ich 

doświadczeń współpracy z innymi 
firmami. Kwestie kosztów oraz 
elastyczności mają też duże zna-
czenie, a możliwość transparentnej 

rozmowy na ten temat była dla 
mnie bardzo ważna” – podsumowu-

je Elżbieta Linka z firmy Coface.
Platforma eTutor, oprócz 1000 lekcji języ-
ka ogólnego oraz biznesowego, posiada 

personalizowaną naukę słownictwa, gry 
językowe, system ćwiczący wymowę, 

asystenta korespondencji oraz niemal 
100 słowników specjalistycznych, dlatego też 

wiele osób spędza na platformie nawet 8 godzin 
zegarowych tygodniowo. W nauce języka obcego 

równie ważna jak dobry lektor jest praca własna. 
To od niej zależy, jak szybko i biegle osoba ucząca się 

będzie posługiwać się językiem obcym. 

Cyfrowe Kursy Językowe 
Niskokosztowy benefit, 
efektywne szkolenie czy 2w1?

Bardzo dużą zaletą e-learningu jest 
dostosowywanie się do indywidualnych 
preferencji i rzeczywistych umiejętności 
kursantów. Pracownicy, którzy są tzw. 
wzrokowcami mogą skoncentrować 
się na zdjęciach i schematach, a tzw. 
słuchowcy na słuchaniu podcastów, 
dialogów i materiałów audio. 
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Jakub  Kocjan  

Założyciel Motiva HR, firmy która działa w obszarze HR w motoryzacji. 
Jakub ze sprzedażą związany jest od 7 lat, z HR związany zawodowo 
od 4 lat, a z zamiłowania od ponad 11 lat. W wolnych chwilach 
rekreacyjnie żegluje i jeździ na nartach.

Czy motoryzacja 
idzie w parze z HR-em?
Myśląc o dziale HR, pierwszym skojarzeniem jest to, że dział ten zajmuje się 
doborem pracowników, stworzeniem i rozliczaniem programów motywacyjnych, 
wybieraniem oferty benefitów pracowniczych itp. Z drugiej strony kiedy myślę 
o motoryzacji, a konkretnie o samochodach, na mojej skórze pojawia się gęsia skórka. 
Większość z nas pamięta swój pierwszy, prywatny samochód, a co dopiero służbowy. 
W tradycyjnym podejściu służbowy samochód traktowany jest jak zwykłe narzędzie pracy, 
a ma ogromny potencjał motywacyjny oraz może realnie pomóc utrzymać współczynnik 
retencji na wysokim poziomie. W jaki sposób? Postaram się to przybliżyć.

Tworząc flotę samochodów służbowych, warto przeprowadzić 
analizę wpływu tego procesu na organizację. Samochód służbowy 
jako narzędzie pracy jest owiany wieloma wątpliwościami, takimi 
jak: co zrobimy z autem po odejściu pracownika? Czy stać nas jako 
organizację na dodatkowe samochody służbowe? Jakie auto wybrać 
i dlaczego? Jak oszacować koszty obsługi floty w następnych latach? 
Jak podejść do samochodu służbowego dla pracowników, którzy 
zatrudniani są do projektów? Dobrze mają się także mity związane 
z autami dla pracowników: samochód nie ma wzbudzać emocji, po 
prostu ma umożliwić przemieszczenie się z punktu A do punktu B, 
nie wpływa na wizerunek firmy, podstawowa wersja wyposażenia jest 

wystarczająca, jest to narzędzie pracy, które nie musi być atrakcyjne, 
nie wpływa na motywacje pracowników, zaoszczędzimy 

kupując auto z poprzedniego roku, dając 
podwyżkę zyskamy więcej itp.

Poznając nasze obawy związane ze 
zmianą podejścia, możemy spokojnie 
wyjść do maksymalizacji wykorzy-
stania wszechstronnych możliwości 
samochodów firmowych jako 
narzędzia do motywowania pra-
cowników. Moim zdaniem istnieją 

cztery główne obszary, w których 
można wykorzystać samochód 

firmowy jako wspomniane narzę-
dzie do motywowania. Nie są to jedyne 

obszary, w których musimy się poruszać, 
wierzę bowiem w Twoją inwencję twórczą. 

O jakich obszarach zatem mówię?

AUTO FIRMOWE 
JAKO ALTERNATYWA DLA PODWYŻKI
Skuteczne motywowanie pracowników to codzienna praca. 
Większość ze stosowanych przez pracodawców motywatorów działa 
w krótkim czasie. Jednym z przykładów takiego motywatora jest cha-
rakter pieniężny, oparty na mechanizmie „bodziec-reakcja”. Wyobraź 
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sobie, że masz dać pracownikowi podwyżkę, która dla niego oznacza 
kwotę X, a dla Ciebie X + opodatkowanie, które musisz odpro-
wadzić do urzędu skarbowego. Dla pracownika najistotniejsza 
staje się kwota, którą otrzymuję „do ręki”, a nie realny koszt, 
który ponosi pracodawca. Z drugiej strony zastanów się, 
jak zadziała podwyżka w postaci samochodu pracowni-
czego, który będziesz opłacał w ciągu np. 12 miesięcy. 
Takie podejście do benefitu, jakim jest samochód, jest 
motywatorem działającym od wewnątrz, poprzez 
wzbudzenie poczucia wdzięczności pracownika 
i zapewnia mu poczucie prestiżu, a jak wspomniałem, 
motywowanie powinno mieć charakter stały, stąd 
samochód jest dobrym wyborem. 

NARZĘDZIE PRACY 
W INNYM UJĘCIU
Większość pracodawców wybiera samochody w wersji 
podstawowej lub flotowej, finansując zakup kilkuletnim 
leasingiem. Standardowe podejście powoduje, że flota samochodów, 
którą dysponujemy, staje się nudnym i pospolitym narzędziem pracy. 
Rosnący rynek firm zajmujących się wynajmowaniem aut, na krótki 
i średni okres, umożliwia nam dostęp do nowych, atrakcyjnych sa-
mochodów. Korzystając z oferty wspomnianych wypożyczalni mamy 
możliwość szybkiego i efektywnego kosztowo wdrażania zmian 
względem zmieniającego się otoczenia ekonomicznego. Mamy 
możliwość zaangażowania pracowników w proces decyzji doboru 
odpowiedniego modelu, marki czy wyposażenia. Nie jestem jednak 
zwolennikiem pełnej dowolności w konfiguracji samochodu, jednak 
wiem, że włączenie go w proces wpływa bezpośrednio na jego 
zaangażowanie.

należą te firmy, które umożliwiają tankowanie paliwa na koszt firmy 
do użytkowania w innych celach niż służbowych. 
Moim zdaniem potencjał samochodów firmowych drzemie w ich 
zastosowaniach, takich jak np.: samochód prezesa do użytku w wy-
brany weekend, przyznanie decyzyjności przy wyborze samochodu 
i jego wyposażenia pracownikom, którzy osiągają wyznaczone cele, 
przyznanie czasowej możliwości korzystania pracownikom, którzy 
nie korzystają z takiego benefitu na co dzień oraz wiele innych. 
Warto puścić wodze fantazji i zweryfikować, co dla organizacji jest 
odpowiednie.
Wykorzystując ten rodzaj motywowania, mamy możliwość wyko-
rzystania posiadanych zasobów w inny, efektywniejszy sposób. 
Innowacyjne podejście do tego zasobu, umożliwi nam wzrost 
satysfakcji, zaangażowania i motywacji pracowników, co przekłada się 
na wyższe poczucie przynależności i lojalności. Zmieniając podejście, 
macie szansę nie tylko pozyskać wartościowych pracowników, lecz 
również przestać uczestniczyć w tzw. wyścigu szczurów, polega-

jącym tylko na tym zaoferowaniu wyższego wynagrodzenia 
podstawowego. 
Zaproponowane przeze mnie podejście pozwala osiągnąć pożą-
dany efekt win-win. Pracodawca zyskuje wdzięczność, lojalność 

i zaangażowanie. Z perspektywy pracownika warto zwrócić 
uwagę, że zaspokajamy jego potrzeby, czuje się ważny i doceniany 

przez swojego pracodawcę.

PERSPEKTYWA 
PRACODAWCY

PERSPEKTYWA 
PRACOWNIKÓW

Możliwość osiągnięcia efektu 
motywacyjnego, którego 

nie osiągniemy w przypadku 
tradycyjnej podwyżki

Możliwość codziennego 
wykorzystania samochodu 

co przekłada się na stałe 
stymulowanie motywacji

Kuszące narzędzie pracy, 
a zarazem skuteczny motywator

Poczucie prestiżu, docenienia 
i dowartościowania

Ograniczenie coraz to 
większych oczekiwań 
względem podwyżki

Wyższe poczucie wartości 
w porównaniu do podwyżki, 

której wartością jest 
„wartość netto”

Oferowanie elastycznego 
motywatora

Pozytywny dyskomfort 
– motywująca świadomość 

możliwości utraty samochodu 
po określonym czasie

Jak widzicie, samochód może zostać wykorzystany jako długotrwały 
i skuteczny motywator. Od Was zależy, jak wykorzystacie ten zasób. 

NAJEM PRACOWNICZY
Proponując najem pracowniczy zapewniasz pracownikowi możliwość 
posiadania nowego samochodu za ułamek jego wartości w nisko 
oprocentowanym finansowaniu. Jak wiadomo, oferta dla firm jest 
korzystniejsza od oferty skierowanej do klientów indywidualnych. 
Wyrażenie dbałości o pracownika poprzez oferowanie najmu 
pracowniczego wpływa na wzrost jego lojalności oraz motywacji. 
Zaczynasz być postrzegany jako atrakcyjniejszy pracodawca na rynku 
pracy. Ofertę warto oprzeć na najmie krótko lub średnio okresowym, 
aby po okresie najmu umożliwić pracownikowi wykupienie samocho-
du na własność w atrakcyjnej cenie.

PROGRAM MOTYWACYJNY
Samochód służbowy jest wykorzystywany z reguły jako zwykłe narzę-
dzie pracy, które ma dużo większy potencjał niż faktycznie wykorzy-
stywany. Coraz częściej pracodawcy umożliwiają jego wykorzystanie 
do celów prywatnych. Do bardzo wąskiego grona pracodawców 
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JAKI TO MA CEL? 
SENS POLITYKI BENEFITÓW
Przy projektowaniu programu świadczeń pozapłaco-
wych warto zastanowić się nad ich celem, bo robienie 
benefitów jako sztuka dla sztuki nie przyniesie dobrych 
rezultatów, a na pewno będzie stratą – czasu, pieniędzy 
i wizerunku firmy. Wszystkie trzy trudno odzyskać, skoro 
więc decydujemy się na oferowanie pracownikom be-
nefitów, róbmy to dobrze. 
Wydaje się, że recepta na sukces jest prosta – wystar-
czy właściwy budżet, dobrze dopasowana oferta 
świadczeń i sprawdzone narzędzia do ich obsługi. 
Jednak nawet najlepiej przygotowany program be-
nefitów skończy jako bezużyteczne narzędzie, jeśli 
pracownicy nie będą o swoich benefitach wiedzieć. By 
dobrze pełniły swoją rolę, benefity muszą być potrzeb-
ne, popularne i pożądane, a do tego niezbędna jest 
ich komunikacja i promocja! 

Najgorszym benefitem 
jest ten, o którym 
nikt nie wie!
Skuteczna komunikacja benefitów w firmie

Agata Żmudzińska

Ekspert ds. popularyzacji benefitów w MyBenefit, z branżą związana 
już od ponad 7 lat. Dziś dba o komunikację i promocję najstarszej 
na rynku Kafeterii, wcześniej współtworzyła w niej  portfolio benefitów. 
Z wykształcenia i zamiłowania organizator czasu wolnego swojego 
i innych. Miłośniczka podróży, dobrych zdjęć, ciekawych tekstów 
i mediów społecznościowych. WWW.MYBENEFIT.PL

Benefity to dziś ważny temat w każdej organizacji. 
Szefowie HR świetnie zdają sobie sprawę z ich znaczenia 
i coraz częściej sięgają po nowoczesne technologie, 
by jeszcze lepiej nimi zarządzać. Kafeteria jest 
narzędziem docenianym przez obie strony: dział HR, 
który może wszystkie oferowane świadczenia skupić 
w jednym miejscu i pracowników, którzy lubią 
mieć wpływ na swoje benefity. 
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CZEKAM CZY SZUKAM? 
NARZĘDZIA DO KOMUNIKACJI
Większość współczesnych firm komuniku-
je się w modelu zwanym PUSH. To oznacza, 
że komunikaty i informacje są do pracow-
ników wypychane, a odpowiedzialność za 
ich dystrybucję i skuteczne dotarcie ciąży 
na pracodawcy. Optymalny jest model 
PULL, w którym pracownik szuka informacji i samodzielnie je odczy-
tuje, a pracodawca troszczy się jedynie, by były aktualne i dostępne. 
By odpowiedzieć na odmienne potrzeby pracowników, powinniśmy 
dopasować do nich formę i sposób naszej komunikacji. Warto powta-
rzać kluczowe komunikaty i przekazywać je za pośrednictwem zróż-
nicowanych kanałów. Stosując urozmaicony zestaw narzędzi – które 
pozwalają działać w modelu PUSH (pracownik dostaje informacje „na 
tacy”) oraz PULL (pracownik sam sięga po wiedzę) – uczynimy naszą 
komunikację bardziej dostępną i skuteczną. 

CO MY TU MAMY? 
OFERTA ŚWIADCZEŃ POZAPŁACOWYCH
Wiedza o zakresie oferty proponowanych benefitów to absolutne must 
have dla pracowników. Świadczenia są elementarną częścią naszego 
kontraktu, dlatego pracownik musi wiedzieć – co ma do wyboru, w jaki 
sposób uzyskać swoje benefity i jak to wpłynie na jego wypłatę. Brzmi 
banalnie? Rzeczywistość pokazuje, że im dalej od działu HR, tym wie-
dza o świadczeniach mniejsza.
Żeby doceniać i szanować otrzymywane benefity, pracownicy mu-
szą dobrze rozumieć zasady przyznawania i rozliczania świadczeń. 
Regulaminy i wnioski powinny być łatwo dostępne i przygotowane 
tak, by ich przeczytanie czy wypełnienie nie wymagało asysty praw-
nika. Transparentne reguły dotyczące benefitów są koniecznie, by nie 
pozostawiać pracownikom miejsca na wątpliwości i domysły. 
Tak, jak sprawiedliwy powinien być dostęp do samych benefitów, tak 
też informacje muszą być równo dostępne dla wszystkich pracowni-
ków firmy. Nawet jeśli są rozproszeni w 400 oddziałach w Polsce. Nawet, 
jeśli nie wszyscy korzystają na co dzień z komputera lub przebywają 
poza siedzibą firmy – będąc w trasie lub pracując zdalnie. Pracodawca 
jest zobowiązany tak dopasować metody komunikacji, by każdy w fir-
mie miał równe szanse na otrzyma-
nie informacji o benefitach.

ILE TO KOSZTUJE? 
WARTOŚĆ BENEFITÓW
Pracowników najbardziej intere-
suje to, co po kolejnym miesiącu 
pracy wpłynie na konto. Gdyby 
jednak podsumować to, co czło-
wiek dostaje od firmy poza gołą 
pensją, końcowy rachunek okaże 
się imponujący… Proponując te-
lefon służbowy do prywatnego 
użytku, kawę, herbatę i owoce 
do biura, dofinansowanie do kar-
ty sportowej i opieki medycznej, 
szkolenia, kwartalne zasilenia 
z ZFŚS w kafeterii i dodatkowy 
prezent na święta czy dzień dziec-
ka, w przeliczeniu na osobę wy-
dajemy więcej nawet o 1000 PLN 
miesięcznie! Ta kwota podwaja 
się, jeśli pracownik ma do dyspo-
zycji samochód służbowy.
Mimo tak ogromnych budżetów 
przeznaczanych przez firmy na 
benefity, pracownicy nie są ich 
świadomi. Traktując benefity jak 

drobne prezenty bez wartości, na pewno 
ich nie docenią i nie będą przywiązywać do 
nich wagi. Dlatego należy podkreślać nie 
tylko fakt przekazania benefitu, ale też jego 
wartość finansową. Świetnie widać ją w ka-
feterii, gdzie pracownik nie dostaje świad-
czenia rzeczowego o nieznanej wartości, 
a zamiast tego ma do dyspozycji punkty na 

indywidualnym koncie w kafeterii. Znając z góry cenę każdego benefi-
tu, pracownik samodzielnie decyduje, na co przeznaczy swoje punkty. 
Może wydać je od razu lub zbierać (oszczędzać) na benefit o większej 
wartości. Podsumowanie wartości wszystkich świadczeń otrzymanych 
od pracodawcy wymaga jedynie zerknięcia do historii zakupów w ka-
feterii.

LUBIĘ I POLECAM! 
AMBASADORZY BENEFITÓW
Dział HR, czy też zespół odpowiedzialny za świadczenia, to najważniej-
sze źródło wiedzy o benefitach w firmie. Warto jednak ułatwić pracow-
nikom dostęp do tej wiedzy również wtedy, gdy nikogo z HR-u nie ma 
w pobliżu. Można to zrobić angażując w program benefitów innych 
managerów – dobrze przygotowani szefowie działów będą świetnym 
wsparciem. Znając swoich pracowników lepiej i widząc się z nimi na 
co dzień, będą mogli doradzić w kwestii wyboru najlepszych bene-
fitów, a także odpowiedzieć na bieżące pytania czy pomóc wypełnić 
niezbędne dokumenty. Takie rozwiązanie skróci i uprości drogę pra-
cownika do informacji i wsparcia.
Zaangażowani managerowie szybko zostaną ambasadorami pro-
gramu benefitów w naszej firmie, a nie ma przecież nic bardziej 
skutecznego w promocji niż rekomendacja drugiej osoby! Możemy 
wykorzystać opinie innych pracowników – na przykład publikując 
w intranecie czy firmowej gazetce ich recenzję filmu, który obejrze-
li dzięki biletom kupionym w kafeterii. Lub organizując konkurs na 
najciekawszą relację z weekendu za miastem. Koledzy i koleżanki, 
którzy spędzili go w górach, w SPA czy w Energylandii zainspirują in-
nych do aktywnego spędzania czasu i równocześnie zarekomendują 
sprawdzone na własnej skórze benefity – otrzymane od wspólnego 
pracodawcy.

PRZYPOMINAJ MI! 
DOBRE OKAZJE 
DLA KOMUNIKACJI
Chętnie piszemy o benefitach 
w ogłoszeniach rekrutacyjnych, 
a czy opowiadamy o nich także 
podczas onboardingu nowego 
pracownika? Na firmowych im-
prezach chwalimy się sukcesami 
– kwartalne wyniki, zakończone 
projekty, zdobyci klienci… A czy 
mówimy o nowych benefitach? 
Większość z nas od czasu do cza-
su prowadzi ankiety i badania sa-
tysfakcji, a czy pytamy – na żywo, 
w kolejce po kanapki – czy zaglą-
dali ostatnio do kafeterii? Czy przy-
pominamy pracownikom, że są 
ważni dla naszej organizacji i dlate-
go dajemy im benefity? Że liczymy 
się z ich zdaniem, dlatego nie roz-
dajemy hurtowo wszystkim tego 
samego, ale inwestujemy w cieka-
we oferty i sprawdzone narzędzia? 
Róbmy to wszystko – bez komuni-
kacji i promocji nasze benefity nie 
istnieją.  

Przykłady narzędzi komunikacji w firmie, 
w podziale na modele działania: PUSH i PULL 

PUSH PULL
List powitalny 

– zapraszający do kafeterii 
– wysłany via e-mail 

lub tradycyjny, wręczony 
do rąk własnych

Dokumenty 
i wnioski, niezbędne 

do uzyskania benefitów 
– do samodzielnego 

odbioru w HR

Prezentacja programu 
benefitów podczas 

szkolenia lub oficjalnego 
spotkania pracowników

Event, np. dni otwarte 
– otwarte „stoisko” dostawcy 

lub zespołu odpowiedzialnego 
za benefity na terenie firmy 

lub podczas imprezy firmowej

Newsletter z nowościami 
i ciekawymi ofertami 

– via e-mail

Intranet lub strona 
w kafeterii z nowościami 

i ciekawymi ofertami

Ulotki – rozdawane 
pracownikom lub 

dystrybuowane na biurko

Gazetka firmowa 
i tablica informacyjna 

w siedzibie firmy

SMS z powiadomieniem 
o nowościach

Komunikat w Intranecie 
o nowościach

Największym problemem 
w komunikacji jest iluzja, 
że do niej doszło. 
 [G. B. Shaw]
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Certyfikaty, 
barometr kompetencji 
– czyli jak sprawdzać umiejętności komputerowe?
W trakcie rekrutacji pracowników, 
którzy będą pracować z komputerem, 
warto posłużyć się sprawdzonymi 
metodami oceny ich umiejętności 
cyfrowych. Certyfikaty, barometr 
kompetencji – oszczędzają czas 
i rzetelnie sprawdzają kompetencje 
kandydatów. Czemu z nich 
nie skorzystać?

Jacek  Pulwarski

Polskie Towarzystwo Informatyczne 

Według indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego 
(DESI) z 2019 roku, zaledwie 46% obywateli Polski posiada podstawo-
we lub wyższe kompetencje cyfrowe. Oznacza to, że ponad połowa 
mieszkańców naszego kraju nie ma ich wcale, czy też posiedli je 
w minimalnym stopniu – a jest wśród nich bardzo wielu pracowników 
i osób poszukujących pracy. 
Tymczasem – zgodnie z badaniami europejskimi – 90% stanowisk 
pracy wymaga co najmniej podstawowych umiejętności cyfro-
wych. Luka kompetencyjna jest więc bardzo duża! Nie mówimy 
tu o informatykach i umiejętnościach programowania czy obsługi 
specjalistycznych systemów komputerowych, ale o podstawowej 
umiejętności posługiwania się komputerem i sprawnej obsłudze 
podstawowych aplikacji biurowych (edycja testów, arkusze kalku-

lacyjne). Pracownik stukający jednym palcem w klawiaturę i co 
chwila pytający kolegów z sąsiednich biurek, jak zrobić to czy 
tamto, to ewidentna strata dla pracodawcy. Jak więc uchronić 

się przed przyjmowaniem do pracy takich właśnie osób, które 
zazwyczaj w swojej samoocenie (i w CV) posiadają umiejęt-

ności komputerowe, a rzeczywistość jest zupełnie inna? Jak 
zadbać o to, by pracownicy wysłani przez pracodawcę 
na szkolenie, rzeczywiście takie umiejętności zyskali?

KWALIFIKACJE W JEDNYM MIEJSCU
Warto skorzystać tutaj ze Zintegrowanego Systemu 
Kwalifikacji (ZSK), który jest elementem polityki pu-

blicznej, integrującej edukację i rynek pracy. W systemie tym 
– a dokładniej w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (rejestr.

kwalifikacje.gov.pl) – można odnaleźć poszukiwane przez praco-
dawcę kwalifikacje, w szczególności rynkowe, a następnie żądać 

od kandydatów do pracy czy od pracowników wysłanych na 
szkolenie certyfikatów potwierdzających te kwalifikacje. 
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W Rejestrze możemy znaleźć kilka 
kwalifikacji rynkowych związanych 
z użytkowaniem komputerów 
a szczególnie wartym zwrócenia 
uwagi jest Certyfikat Umiejętności 
Komputerowych – poziom 
podstawowy (CUK-pp), włączony do ZSK na wniosek Polskiego 
Towarzystwa Informatycznego (PTI). Decyzją administracyjną Ministra 
Cyfryzacji z grudnia 2018 r. PTI uzyskało uprawnienia Instytucji 
Certyfikującej dla tej kwalifikacji. 
Włączenie do ZSK kwalifikacji CUK-pp jest istotnym krokiem w stronę 
wyjścia certyfikacji umiejętności komputerowych poza szkoleniowe 
projekty unijne i włączenia jej w relacje pracodawcy z pracownikami. 
Rejestr daje przedsiębiorcom możliwość przeglądu kwalifikacji ryn-
kowych i wybrania tych, których potrzebują dla swoich pracowników 
czy kandydatów do pracy. Z drugiej strony pokazuje możliwości 
kształcenia, zdobywania kwalifikacji i certyfikacji osobom, wchodzą-
cym na rynek pracy lub poszukującym nowych wyzwań.
Kwalifikację CUK-pp opisują 4 zestawy efektów uczenia się (dokładnie 
opisane w Rejestrze):
• Podstawy pracy z komputerem (Moduł B1),
• Podstawy pracy w sieci (Moduł B2),
• Przetwarzanie tekstów (Moduł B3),
• Arkusze kalkulacyjne (Moduł B4).

Weryfikacja efektów uczenia się odbywa się za pomocą egzaminów 
realizowanych na komputerze. Aby uzyskać kwalifikację, trzeba zdać 
4 egzaminy. Egzamin jest odrębny dla każdego z 4 zestawów, składa 
się z zadań (poleceń) praktycznych oraz (tylko dla modułów B1 i B2) 
z dodatkowych pytań testowych; łącznie 32 zadania (i ewentualnie 
pytania) dla każdego egzaminu. Na wykonanie zadań składających 
się na każdy moduł egzaminacyjny (zestaw efektów uczenia się) 
kandydat ma 45 minut. Norma zaliczenia dla każdego egzaminu 
wynosi 75% możliwych do uzyskania punktów. Pytania i zadania 
dobrane są w taki sposób, by rozkład pytań i zadań był równomierny 
w stosunku do poszczególnych umiejętności z każdego z zestawów 
efektów uczenia się. Egzaminy prowadzone są zgodnie z procedu-
rami PTI jedynie w akredytowanych laboratoriach i jedynie przez 
certyfikowanych egzaminatorów. Przewidziano ułatwienia dla osób 
niepełnosprawnych. Aktualny koszt uzyskania CUK-pp to 383 PLN, zaś 
dla młodzieży uczącej się i emerytów – 283 PLN.
Kwalifikacja CUK-pp jest uogólnieniem międzynarodowej kwalifikacji 
ECDL BASE, także nadawanej przez PTI (jako krajowego operatora 
ECDL/ICDL1). Żeby uzyskać CUK-pp w PTI, wystarczy więc zdać egzaminy 
ECDL BASE. Co więcej, Certyfikat Umiejętności Komputerowych – po-
ziom podstawowy jest wydawany przez PTI wszystkim osobom, które 
spełniły wymogi certyfikacji ECDL BASE w dowolnym czasie po roku 
2013 i w dowolnym miejscu na świecie. Podsumowując – na podstawie 
zasady uznawania i akumulacji osiągnięć, wszyscy dotychczasowi po-
siadacze certyfikatu ECDL BASE – lub innych certyfikatów ECDL, zawie-
rających moduły ECDL B1, B2, B3 i B4 – mogą wystąpić do PTI o wydanie 
certyfikatu CUK-pp. Te inne certyfikaty to np. ECDL STANDARD, ECDL PTI 
STANDARD, ECDL PROFILE DIGCOMP 6, 8, 14 i 16. To ciekawa możliwość 
dla tych, którzy w przeszłości uzyskali certyfikaty ECDL, potwierdzające 
ich kompetencje komputerowe – na uzyskanie certyfikatu CUK-pp, 
włączonego do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. 

1  ECDL/ICDL – Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych/Międzynarodowy 
Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Dotychczas na całym świecie wydano ponad 
12 milionów różnych certyfikatów ECDL/ICDL w 150 krajach, w Polsce ponad 250 tysięcy. 
Rekomendowany i opisywany przez ISTE, ACE, UNESCO, ETF, ESCO, DIGCOMP a w Polsce 
przez Instytut Badań Edukacyjnych czy w wytycznych Ministra Rozwoju. Więcej informa-
cji – https://ecdl.pl/dlaczego-ecdl/.

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINÓW
Jak można przygotować się do zdawania egzaminów CUK-pp? 
Możliwości jest bardzo wiele – przede wszystkim są to liczne obecnie 
szkolenia komputerowe, organizowane w ramach projektów finanso-

wanych ze środków unijnych, z których znakomita 
większość opiera się na programach szkolenio-
wych ECDL (o to trzeba każdorazowo zapytać 
organizatorów). Ze środków unijnych finansowana 

jest też zazwyczaj certyfikacja, więc jest to szczególnie interesujące 
dla starających się o certyfikat CUK-pp i ECDL BASE. Istnieje też możli-
wość przygotowania się do egzaminów (i ich zdania) w ramach nauki 
szkolnej – w Polsce powstało ok. 150 „Klas z ECDL”, gdzie program 
nauczania technologii informacyjnych został rozszerzony tak, by obej-
mował sylabus ECDL i CUK-pp. 
Jest wreszcie możliwość samodzielnej nauki – istnieje wiele podręcz-
ników ECDL BASE wydanych przez PWN, Stowarzyszenie KISS czy 
ATForum; dla kandydatów zalogowanych do udostępnianego przez 
PTI systemu eecdl.pl przygotowany jest bezpłatny e-learning w zakre-
sie wszystkich 4 modułów a także bezpłatny barometr kompetencji, 
pokazujący – po przejściu przez specjalnie przygotowane testy – sto-
pień przygotowania do zdawania egzaminów CUK-pp/ECDL BASE 
i wskazujący ewentualnie te obszary, nad którymi kandydat powinien 
jeszcze popracować. Warto z tego skorzystać, żeby zminimalizować 
liczbę podejść do „prawdziwych” egzaminów, bo poprawki niestety 
też kosztują.
PTI postanowiło udostępnić bezpłatnie barometr kompetencji także 
pracodawcom, w szczególności ich działom HR, a także agencjom 
doradztwa personalnego, do wspomagania procesu rekrutacji. Po 
podpisaniu umowy z PTI pracodawca czy agencja otrzymuje dane 
do logowania i zakłada w systemie eecdl.pl profil HR, z którego może 
uruchamiać barometr kompetencji dla kandydatów do pracy na kom-
puterach w swojej siedzibie a następnie otrzymywać opisowy profil 
kandydata w zakresie podstawowych umiejętności komputerowych, 
objętych Certyfikatem Umiejętności Komputerowych – poziom 
podstawowy. Test barometru kompetencji składa się z 48 pytań 
jednokrotnego wyboru i trwa 48 minut. Wynik testu w postaci profilu 

kandydata jest dostępny natychmiast po zakończeniu testu. 
Naprawdę warto spróbować! 

CUK-PP

kwalifikacja

kwalifikacja

CUK-PP
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 Katarzyna  Janas

Reiss Profile® Instruktor. Współzałożycielka Instytutu Durkalskiego 
RMP Polska w Warszawie. Konsultantka biznesu i specjalistka 
od zarządzania motywacją wewnętrzną. 

Każdemu 
według potrzeb 

Wiele pisze się o tym, jak zbudować zespoły marzeń – składające się z ludzi 
utalentowanych i nietuzinkowych, najchętniej – geniuszy. Wciąż jednak niewiele 

wiadomo o tym, jak stworzyć efektywny zespół ze zwykłych ludzi. Nie wiemy jak to robić, 
ponieważ najczęściej nie zdajemy sobie sprawy z tego, co napędza, a co hamuje pracowników, 

a tym bardziej, jak tę wiedzę wykorzystać ku ich satysfakcji i dla dobra firmy. 

Nowatorska metoda badania wewnętrznej motywacji człowieka

Minęło już 45 lat od pojawienia się publikacji zatytułowanej 
Organisational Dynamics. Jej autor Edward E. Lawyer III sugerował 
w niej, że praca stanie się bardziej satysfakcjonująca, a organizacja 
bardziej efektywna, wtedy, kiedy zarządzanie HR i projektowanie 

organizacyjne oprzemy o indywidualne różnice pomiędzy ludźmi. 
Jednak pomimo upływu wielu dekad biznesowych praktyk, olbrzymia 
część menadżerów zespołów oraz dyrektorów działów HR zadaje sobie 
pytania tak stare, jak sam kapitalizm: Jak zaprojektować organizację 
i pracę, aby sprostać indywidualnym potrzebom pracowników? Jak 
utrzymać ich wysokie zaangażowanie, lojalność i produktywność?
Jednym z elementów nowej teorii świadomego przywództwa, jest 
personalizacja komunikacji i sposobów motywowania ludzi. Menadżer 
zespołu pyta, czego pracownik potrzebuje, obserwuje go i stara się 
odpowiadać na sygnalizowane przez niego potrzeby. Problem w tym, 
że większość ludzi nie jest w pełni świadoma swoich wewnętrznych 
potrzeb, motywów i dominujących pragnień. Z tego powodu, dużo 
korzystniejszym i bardziej efektywnym rozwiązaniem, jest uzupełnienie 
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personalizacji w zarządzaniu o nowsze i osa-
dzone w nauce pojęcie indywidualizacji. 
Mówiąc skrótowo, personalizacja ma miejsce 
wtedy, gdy odpowiadamy na świadome 
oczekiwania pracowników. Indywidualizacja 
natomiast idzie o krok dalej. Pozwala na 
adresowanie ich wewnętrznych potrzeb, 
a przez to skutecznie – i co ważniejsze 
trwale – wzmacnia poczucie sprawczości 
i motywację.
Argument przemawiający za indywidualizacją 
w zarządzaniu opiera się na olbrzymim zróżni-
cowaniu zdolności oraz potrzeb pracowników. 
Oczywiście truizmem jest powiedzieć, że 
każdy człowiek jest inny i ma inne potrzeby. 
Nie da się go zmotywować do czegoś, co nie 
leży w jego naturze. Zwłaszcza podejściem one-size-fits-all. Co natomiast 
przestaje być truizmem, to szansa na prawdziwy sukces, pojawiająca się 
dopiero po odkryciu wewnętrznych motywów działań. 

MOTYWACJĘ ZESPOŁU MOŻNA ZBADAĆ
Motywacja to spójność pomiędzy wewnętrznymi potrzebami, a tym, 
co robimy. Nauka dowiodła, że to właśnie zaspokajanie tych potrzeb 
w życiu zawodowym uruchamia uśpione pokłady wewnętrznej 
motywacji. Dotychczas większość sposobów zarządzania motywacją 
w zespołach opierała się na modelach teoretycznych, które nie posia-
dały silnego fundamentu w postaci dowodu naukowego. 

Skuteczne zarządzanie zależy wyłącznie 
od zrozumienia motywów, jakimi kierują się 
ludzie. Znając motywy zrozumiesz zachowania. 
Rozumiejąc zachowania zbudujesz atmosferę 
zaangażowania.

prof. Steven Reiss

W zindywidualizowanym środowisku potrzeby pracownika są nakre-
ślone w rezultacie naukowej ewaluacji. Do mapowania motywacji 
wewnętrznej służy jedyne tego rodzaju narzędzie, którym dysponuje 
psychologia – Profil Motywacyjny Reiss’a (RMP). Umożliwia ono indy-
widualizację sześciu kluczowych obszarów w organizacji: rekrutacji, 
projektowania organizacji pracy, zarządzania, work-life balance oraz 
motywowania i benefitów. 
Modalność Reiss’a udowadnia, że motywacja jest już w człowieku 
i stanowi element jego indywidualnych 
„ustawień fabrycznych”. Jest rzeczą we-
wnętrzną i z punktu widzenia psychologii 
ewolucyjnej staje się niewykonalnym, aby 
każdego motywować do działania tymi 
samymi metodami. Dlatego przez długie 
dziesięciolecia rozwoju organizacyjnego, 
motywacja była nieuchwytna i trudna 
do zdefiniowania. Nie była mierzalna. Od 
kilkunastu lat, za sprawą badań profesora 
Stevena Reissa, wiemy jak mierzyć i określać 
ukrytą motywację człowieka, a przede 
wszystkim, jak zastosować jego odkrycia 
w organizacjach.

ZBUDOWAĆ ZESPÓŁ MARZEŃ
Efektywny zespół powinien cechować się 
różnorodnością, a podstawą stworzenia 
skutecznej drużyny jest nowoczesna rekru-

tacja. Jak piszą autorki książki o zarządzaniu 
przez idywidualizację „Chcieć, Móc, Potrafić: 
Dlaczego ludzie nie robią tego co powinni?”, 
w nowoczesnej rekrutacji nie chodzi 
jedynie o nowe technologie. Kluczowym 
jest indywidualne rozpoznanie motywów, 
jakie popychają go do działania. Proces 
ten pozwala zorientować się już na samym 
wstępie, czyje i jakie cele będzie realizował 
pracownik. Czy jego działania będą zbieżne 
z celami organizacji? 
W Polsce pierwsze wdrożenie programu 
profilowania motywacyjnego miało miejsce 
u jednego z importerów samochodów, gdzie 
osoby z zespołów handlowych, pracujące ze 

Reiss Motivation Profile (RMP) 
jedyne narzędzie analizy motywacji 
oparte o metodykę naukową. Został 
opracowany na podstawie badań 
empirycznych przeprowadzonych 
przez zespół profesora Stevena 
Reissa z Ohio State University. Wyniki 
badań zostały opublikowane w 17 fa-
chowych publikacjach (z tego trzy 
w prestiżowych APA Journals) oraz 
trzech książkach, m.in opublikowanej 
w 2000 r. książce: „Who Am I? The 
16 Basic Desires That Motivate Our 
Action and Define Our Personalities”. 

RMP Pro to wszechstronny program 
rozwojowo-naprawczy w modelu 
evidence based, napędzany meto-
dyką Reiss Motivation Profile (RMP). 
Wyróżniają go 4 kluczowe elementy: 
• rezygnacja ze szkoleń na korzyść 

indywidualnego wsparcia w miej-
scu pracy

• profilowanie i definiowanie 
wewnętrznego systemu potrzeb 
i nagród pracowników 

• spersonalizowane sesje rozwojowe 
bazujące na indywidualnym 
podejściu

• oraz opieka nad klientem i konsoli-
dacja wiedzy w celu utrzymania mo-
tywacji i efektywności pracowników

sobą przez kilka lub kilkanaście lat, pierwszy raz miały okazję, aby po-
znać swoje ewolucyjne motywacje. Dzięki sporządzeniu matrycy moty-
wacyjnej zespołów udało się ustalić wspólne wartości oraz wyodrębnić 
te, które determinowały tożsamość zespołów. W efekcie menadżerowie 
zmodyfikowali podejście do przydzielania pracownikom obowiązków 
i projektów tak, aby uwzględniały one nie tylko biznesową potrzebę 
chwili, ale również wewnętrzne potrzeby poszczególnych osób. 
Okazało się, że wiele konfliktów i nieporozumień w zespole wynikało 

z zaślepienia menadżerów ich osobistymi 
wartościami (tzw. personal blind spot). Wbrew 
deklaracjom nie doceniali oni różnorodności 
i zakładali, że ich wartości są najlepsze nie 
tylko dla nich samych, ale także dla pracow-
ników. Podczas warsztatów menadżerowie 
na własnej skórze doświadczali, że odwoły-
wanie się do wartości, które nie są istotne 
dla reszty zespołu, powodowało efekty 
przeciwne do zamierzonych. 
Analiza motywacyjna wpływa na całą 
kulturę komunikacji i myślenia o rozwoju 
pracowników: od doboru odpowiednich 
ludzi na poszczególne stanowiska, przez 
uwzględnienie indywidualnych motywacji 
w rozwoju kariery i coaching oparty na na-
turalnych motywatorach pracowników, po 
uwzględnienie wartości firmy w komunikacji 
marketingowej. 
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Monika Sielicka-Hamala

Dyrektor Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Sodexo Benefits 
and Rewards Services Polska.  Odpowiedzialna za tworzenie i realizację 
polityki personalnej Sodexo, lidera w zakresie kompleksowych 
rozwiązań motywacyjnych. Do jej zadań należy również utrzymanie 
konkurencyjności firmy pod względem atrakcyjności dla obecnych 
i przyszłych pracowników poprzez ciągłe rozwijanie programów 
motywacyjnych i systemów świadczeń pozapłacowych oraz tworzenie 
przyjaznej kultury organizacyjnej.

Integracja 
w zdrowym 
stylu
Aż 82 % zatrudnionych 
w Polsce nie tylko 
chętnie je posiłki razem 
ze współpracownikami, 
ale również uważa je 
za pozytywny element 
integracji zespołu – wynika z raportu „Cztery osobowości – jeden rynek pracy” 
opracowanego przez firmy Antal i Sodexo. Dla 76 % ważny jest też zdrowy styl życia, 
dlatego w miejscu pracy cenią sobie takie inicjatywy jak np. „owocowe poniedziałki”, 
„dzień zupowy” czy konsultacje z dietetykiem. Nic dziwnego, że pracodawcy coraz częściej 
w pakiecie świadczeń pozapłacowych oferują dofinansowanie posiłków. Standardem 
w firmach staje się także tworzenie specjalnych stref, w których pracownicy mogą 
w komfortowych dla siebie warunkach zjeść razem śniadanie czy obiad.

Zgodnie z kodeksem pracy każdemu zatrudnionemu, który pracuje 
przynajmniej przez 6 godzin dziennie, przysługuje jedna 15-minu-
towa przerwa wliczana do czasu pracy, podczas której pracownicy 
zazwyczaj spożywają w pośpiechu drugie śniadanie. Czy to wystar-
czy, by promować w firmie zdrowy styl życia i regularne odżywianie? 
Stanowczo nie. Dlatego przepisy prawa pracy przyznają pracodawcy 
prawo do wydłużenia przerwy nie wliczanej do czasu pracy do 60 mi-
nut. Sposób jej wykorzystania należy do pracownika, niemniej dłuższa 
przerwa daje mu szansę nie tylko na zjedzenie ciepłego posiłku, ale 
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na codzienne  funkcjonowanie zatrudnionych: ich nastrój, energię 
do działania, umiejętność koncentracji czy regenerację sił. To jak 
ważne jest regularne odżywianie potwierdzają też badania Health 
Enhancement Research Organization (HERO). Wynika z nich, że pełno-
wartościowy posiłek sprawia, że efektywność w pracy wzrasta o 25%. 
Trend ten zauważają i doceniają również sami pracownicy. Jak wynika 
z raportu „Cztery osobowości – jednej rynek pracy”, zdrowy styl 
życia ceni sobie 76% osób zatrudnionych w Polsce.
Nie dziwi więc fakt, że aż 66% chciałoby, aby pracodawca dofinanso-
wywał im lunch w pracy np. w postaci karty lunchowej. 61% respon-
dentów jest zdania, że dofinansowanie lunchu w pracy wpłynęłoby 
pozytywnie na przyzwyczajenia żywieniowe. To także świadczenie, 
które coraz częściej doceniają pracodawcy. Dlaczego? Jego nie-
wątpliwą zaletą jest swoboda wyboru. Posiadacz karty lunchowej 
sam decyduje, czy dostępną na niej kwotę przeznaczy na zakupy 
spożywcze, posiłek poza biurem, catering na miejscu czy danie na 
wynos. Praktycznie każdy z pracowników spożywa posiłki, stąd karta 
dobrze odpowiada na potrzeby zatrudnionych, bo zaspokaja ich 

szerokie preferencje, niezależnie od wieku, płci czy 
zajmowanego stanowiska.
Wyniki badań jednoznacznie pokazują, że moż-
liwość zjedzenia codziennego posiłku w pracy 
w komfortowych warunkach pozytywnie wpływa 
na stan zdrowia pracowników i daje im poczucie 
zadowolenia. Jest ono jeszcze większe, jeśli mogą 
zjeść obiad w towarzystwie innych osób z firmy. 
Nie ulega też wątpliwości, że zdrowy i spełniony 
pracownik chętniej angażuje się w swoje obo-
wiązki oraz wkłada więcej wysiłku w powierzone 
mu zadania – to z kolei ma wpływ na jakość jego 
pracy, a w efekcie na wyniki całej firmy. 

stwarza też możliwość spędzenia jej na nieformalnych rozmowach 
z innymi współpracownikami. Takie rozwiązanie przynosi korzyści 
zarówno dla pracodawcy, jak i samych zatrudnionych. 

BUDOWANIE RELACJI 
Obecnie w wielu firmach szczególnego znaczenia nabierają wszelkie 
inicjatywy służące integracji zespołu, ponieważ przynależność do 
grupy to jedna z ważniejszych ludzkich potrzeb zdefiniowana w pira-
midzie Maslowa. 

Pracownikom zależy na dobrych relacjach ze 
współpracownikami, chcą mieć poczucie, że są 
częścią zespołu. Łatwym i skutecznym sposobem 
spełnienia potrzeby przynależności (zwanej też 
społeczną) mogą być właśnie wspólne wyjścia na 
lunch. Tezę tę potwierdzają też wyniki raportu 
„Cztery osobowości – jednej rynek pracy”, któ-
re pokazują, że aż 82% pracowników jest zda-
nia, że do integracji najlepiej przyczyniają się 
śniadania i obiady jedzone w pracowniczym 
gronie. Spożywanie wspólnych posiłków 
pozytywnie wpływa na atmosferę w miejscu 
pracy, która z kolei jest ważnym elementem dla 97% 
zatrudnionych. 
Pracownicy lubią jeść razem posiłki, bo stwarzają doskonałą okazję do 
rozmów i wymiany doświadczeń zarówno na gruncie zawodowym, 
jak i prywatnym. Wspólny lunch to okazja, by w swobodnej atmos-
ferze spędzić czas z osobami z innych działów. To z kolei pomaga 
w generowaniu niestandardowych pomysłów i rozwiązań, o które 
łatwiej podczas nieformalnej atmosfery w gronie osób posiadających 
różne doświadczanie i kompetencje. 

BUDOWANIE ZDROWYCH NAWYKÓW 
ŻYWIENIOWYCH
Bez wątpienia regularne spożywanie posiłków to ważny element pro-
mocji zdrowego stylu życia. Według ekspertów zajmujących się ży-
wieniem dla utrzymania zdrowia i dobrej kondycji konieczne jest 
jedzenie od 4 do 5 posiłków dziennie, przy jednoczesnym 
zachowaniu około 3-4 godzinnych przerw między nimi.
Jak pokazują wyniki badania „Drogowskaz motywa-
cyjny 2018”, zrealizowanego na zlecenie Sodexo 
Benefits and Rewards Services, obecnie Polacy 
pracują średnio 45 godzin tygodniowo, czyli o 5 
godzin więcej niż wynika to z zapisów w kodeksie 
pracy. Długi czas spędzany za biurkiem czy na 
spotkaniach sprawia, że często rezygnują oni 
z prawidłowych nawyków żywieniowych, co 
w efekcie może prowadzić do spadku odporności 
organizmu i tym samym częstszej nieobecności 
w pracy. Dlatego pracodawcy, którym zależy na 
zdrowiu pracownika, powinni zadbać o regularność 
jedzonych przez niego posiłków. W przeciwnym razie 
pochłonięty obowiązkami pracownik będzie tracił na 
wydajności – obniży się jego motywacja i wzrośnie 
ryzyko popełnienia błędów. Trzeba pamiętać, że 
zdrowe i systematyczne jedzenie ma wpływ nie tylko 
na ogólny stan organizmu oraz układ odpornościowy, ale też 

82% pracowników jest zdania, 
że do integracji najlepiej 
przyczyniają się śniadania i obiady 
jedzone w pracowniczym gronie. 

aż 66% chciałoby, 
aby pracodawca dofinansowywał 
im lunch w pracy np. w postaci 
karty lunchowej.
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POCZUJ
apetyt

na więcej

z Kartą 
LUNCH PASS

Skorzystaj z nowoczesnego dofinansowania posiłków, które 
 zmotywuje zespół i pozwoli firmie oszczędzić na składkach ZUS.

WIĘCEJ OSZCZĘDNOŚCI: o 17% więcej oszczędności dzięki 
 zwolnieniu z ZUS do 190 zł miesięcznie na pracownika

WIĘCEJ ZAANGAŻOWANIA: o 20% wyższa wydajność zespołu*

WIĘCEJ WYGODY: pracownicy mogą samodzielnie zarządzać   
Kartą 24/7 – zmienić PIN, doładować i zablokować Kartę, sprawdzić 
saldo i historię transakcji – bez angażowania działu HR

*Dane Światowej Organizacji Zdrowia

SODEXO. WYŻSZY POZIOM MOTYWACJItel.: 22 535 11 11www.sodexomotywacja.pl

Sodexo_lunch_pass_kompendium HR_189x270.indd   1 5/21/19   10:54
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ZAKRES: PRAWO / ADMINISTRACJA
• Administracja Publiczna z kursem na certyfikat  
    PRINCE2® Foundation
• Agent Celny
• Mediacje Rodzinne

ZAKRES: ZARZĄDZANIE/PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
• Analiza Biznesowa
• Transport i Spedycja
• Rachunkowość i Podatki
• Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji 
• Zarządzanie BHP
• Zarządzanie Jakością
• Zarządzanie Projektem – Manager Projektów 
• Zarządzanie Sprzedażą w Przedsiębiorstwie

ZAKRES: HR/PSYCHOLOGIA
• HR Business Partner 
• Life&Business Coaching
• Psychologia Biznesu nowość

• Trener Biznesu i Facylitator Grup z kursem i certyfikatem    
     APMG International Facilitation Foundation

MBA PROJECT MANAGEMET

ZAKRES: MARKETING/IT
• Marketing i PR w Internecie
• Public Relations nowość

• Social Media Manager z kursem na certyfikat  
    Agile Project Management™ Foundation 
• Zintegrowane Zarządzanie w IT
ZAKRES: BEZPIECZEŃSTWO
• Bezpieczeństwo i Zarządzanie Kryzysowe z kursem    
    dla kierowników ds. bezpieczeństwa, służby porządkowej  
    oraz służby informacyjnej
• Kryminalistyka z kursem detektywistycznym



MBA z misją. 
Kompetentny manager 
kluczem do  transformacji 
cyfrowej w firmie

Transformacja cyfrowa 
coraz mocniej i śmielej 
wkracza w naszą 
codzienność, jednak 
jej wprowadzanie 
do biznesu wymaga 
zmian i rozciągnięcia 
w czasie. Coraz częściej 
pojawiają się pytania: 
„Jak przekonać kadry zarządzające 
do inwestycji w nowoczesne narzędzia 
cyfrowe? Jak odnaleźć się w szybko 
zmieniającym się świecie? Co zrobić, 
aby nasze firmy zachowały przewagę 
konkurencyjną?” Odpowiedź jest prosta: 
poznać, zrozumieć, wdrożyć.

Dr Paweł  Urbański 

Dyrektor Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. Doktor Nauk 
Ekonomicznych Imperial College London,  posiada dyplom Inżyniera 
oraz MBA na PW. Współzałożyciel INVEN Group, Przewodniczący Rady 
Nadzorczej Columbus Energy, były Członek Zarządu PSE i Prezesem 
PGE. Nadzorował i współtworzył projekty doradcze i inwestycyjne 
dla największych polskich i międzynarodowych firm energetycznych.
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Jesteśmy świadkami rewolucji cyfrowej i niezależnie od „analogo-
wych” preferencji, pewnym krokiem weszliśmy w erę digitalizacji 
naszego życia. Tymczasem tempo transformacji cyfrowej polskiego 
biznesu i miejsc pracy zależy w dużej mierze głównie od przygo-
towania merytorycznego kadry zarządzającej firmami oraz działów 
HR. Mówi się, że nie trzeba posiadać dyplomu lekarza, aby dobrze 
zarządzać szpitalem. Tym razem jest inaczej: nie wystarczy zatrudnić 
specjalistów, którzy znają narzędzia technologiczne do wprowa-
dzania zmian cyfrowych w organizacji. Należy także rozumieć 
procesy, którym podlega transformacja digitalowa, aby 
sprawnie nimi zarządzać. Koncepcja inspiracji manage-
mentu do nauki digitalizacji, aby zwiększyć konkurencyj-
ność firm i zintensyfikować proces transformacji cyfrowej, 
to potrzeba, która stała się motywacją do uruchomienia 
kierunku MBA Digital Transformation w Szkole Biznesu 
Politechniki Warszawskiej. 

POCZĄTEK DROGI
Skąd obawa, że biznes ostrożnie wprowadza transformację 
cyfrową? Sięgnijmy do twardych danych. Badania Deloitte 
Digital wskazują, że polskie firmy obawiają się transformacji 
cyfrowej. Zaledwie 41% z nich ma opracowany plan biznesowy 
i inwestycyjny związany z cyfrową modyfikacją, a tylko 29% deklaruje, 
że jest gotowych do wdrażania i monitorowania jej etapów. Z innego 
raportu, który w 2018 roku przygotowany został w kooperacji Deloitte 
Digital i MIT Sloan Management Review – „Digital Maturity 2018” 
wynika, że jedynie 30% respondentów z Europy jest przekonanych 
o osiągnięciu dojrzałości cyfrowej przez ich spółki. Pozostali twierdzą, 
że organizacje przez nich zarządzane są dopiero na wczesnym etapie 
dojrzałości cyfrowej.

DIGITALOWA WIELOZADANIOWOŚĆ
Tymczasem zmiany wynikające z dostosowania się biznesu do tempa 
transformacji digitalowej muszą być szybsze i co ważne – wszech-
stronne. Pojawia się także pytanie o konkurencyjność i innowacyjność 
– przecież to dobrze znane pojęcia biznesowi i jakże bliskie transfor-
macji cyfrowej. Poprawa wydajności biznesu jest 
związana głównie z przekształceniem modelu 
zarządzania, cyfrowymi narzędziami i anality-
ką – czyli zarządzania danymi i przygotowa-
niem odpowiedzi na to, co prezentują liczby. 

KOMPETENTNI 
= SKAZANI NA SUKCES
Większość zarządzających ma świado-
mość, że dotrzymanie kroku digitalowej 
transformacji to przede wszystkim dbałość 
o to, czy w najbliższej perspektywie firma będzie istnieć i czy odniesie 
sukces? Zastanówmy się: skąd opóźnienie i nieufność w stosunku do 
przyśpieszenia i podjęcia skutecznych działań? Problemem może 
być aspekt ludzki. Aż 72% respondentów wg raportu Digital Maturity 
2018 jest zdania, że ich przedsiębiorstwa powinny poszukać nowych 
liderów, jeśli chcą odnieść sukces w erze cyfrowej. Co oznacza także, 
że poszerzanie wiedzy i szlifowanie umiejętności przywódczych, któ-
re dostosowane będą do przedsiębiorstw zaawansowanych cyfrowo, 
jest obecnie niezbędne. 

LIDERZY SZUKAJĄ AUTORYTETÓW
Od współczesnych liderów wymagane jest wspieranie rozwoju 
swojego otoczenia, ale i dbanie o własne samodoskonalenie. W tym 
zakresie autentyczność prawdziwych przywódców weryfikowana jest 
także pod kątem zdolności podążania za zmianami i otwartości na 
aktualną wiedzę. Gdzie jej poszukiwać w dobie przewartościowania 
takich pojęć, jak: profesjonalista, specjalista, autorytet? Rozglądając 
się za źródłami rzetelnej wiedzy eksperckiej, warto odnaleźć wykła-
dowców, którzy są nie tylko naukowcami, ale i praktykami biznesu. 

Potrafiący przekazać wiedzę w formie żywych dyskusji oraz pokazania 
wniosków płynących z analizy badań, trendów i case studies

INWESTYCJA W WIEDZĘ I ZAKAZ SPOCZYWANIA 
NA LAURACH
Na podstawie wniosków i rozmów z absolwentami naszej szkoły 
widzimy, że jedną z możliwości przyspieszenia wdrażania cyfrowej 
transformacji jest m.in. aktywne poszerzanie wiedzy. Metody 
i techniki dużych danych (big data), uczenia maszynowego, sztucznej 
inteligencji czy blockchain rozwijają się obecnie szybciej niż pomysły 
na ich wykorzystanie. Z kolei menedżerowie oraz inwestorzy znajdują 
się pod dużą presją. Z jednej strony czują, że nie mogą stracić okazji 
i zaprzepaścić szans, z drugiej zaś nie rozumiejąc technologii obawiają 
się błędnych inwestycji. Uruchomiony przez nas roczny kierunek 
– MBA Digital Transformation kompleksowo przygotowuje mana-
gerów do zarzadzania organizacjami w czasach zmian dyktowanych 
przez technologię. Opiekun merytoryczny kierunku – dr Andrzej 
Wodecki uważa, że „nasza kadra znalazła sposób na to, jak można się 
tego nauczyć w łatwy i przyjemny sposób”. 
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Korzystaj z rozwiązań, 
które pokochali kandydaci!
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