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Szanowni Państwo,
Słowo wstępu do tej edycji Kompendium HR miało rozpocząć się nieco 
inaczej, jednak w pierwszej kolejności chciałabym podziękować Wam 
– Czytelnikom tej publikacji. W 2018 roku ponownie bowiem Kompen-
dium HR zostało zgłoszone do konkursu Power of Content Marketing 
Awards, organizowanego przez Stowarzyszenie Content Marketing 
Polska – i już drugi raz, w kategorii „Najlepszy magazyn dla klientów 
B2B”, pokryło się złotem, otrzymując I nagrodę. Jury, oceniające zgło-
szone periodyki, brało pod uwagę wiele czynników. Kompendium, 
poza krzewieniem idei content marketingu i dzieleniem się wiedzą, 
zostało docenione za podtrzymywanie i rozwijanie dialogu branżo-
wego i współpracę z praktykami. To jednak dzięki Wam, Czytelnikom, 
publikacja wciąż się rozwija – dziękujemy za wszystkie opinie i informa-
cje zwrotne, o które prosimy każdego roku, i wysokie oceny dla każdej 
nowej odsłony Kompendium HR.

W tej edycji, wspólnie z szerokim gronem ekspertów, przyglądamy się 
tak kondycji branży HR, jak i poszczególnym obszarom: od rekrutacji, 
przez human resources management, po motywację pracowników 
i ich rozwój, by skończyć na benefitach. Wspólnie z praktykami spoza 
branży z kolei rozmawiamy o pomysłach, ideach lub metodach, które 
mogą usprawnić pracę działów personalnych.

Zapraszam do lektury,

Iga Pazio

Redaktor naczelna

PONOWNIE 
MAMY ZŁOTO!

Kompendium HR 2017 z I nagrodą
w kategorii „Magazyn dla klientów B2B”

konkursu Power of Content Marketing Awards
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 Ludzie
w centrum uwagi
Niniejszy raport  otwiera najnowsze wydanie 
Kompendium HR, tak, jak działo się to 
również w poprzednich wydaniach. 
Stało się to też pewnego rodzaju tradycją 
naszej publikacji – i nie bez przyczyny!

Raport HR-owca portret własny 2018
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HR-owcy wszystkich specjalizacji bowiem, tak bardzo stawiający na 
kwestie rozwoju, zdobywania nowych kompetencji (tak mięk-

kich, jak i twardych), mają tendencję do skupiania się na pracownikach, 
zarządach, menedżerach organizacji, w których pracują. Nic w tym złego, 
chciałoby się powiedzieć, że słusznie i nikt nie będzie polemizował. W po-
wodzi zadań warto jednak zatrzymać się na moment (tę sławną „chwilkę”, 
której zazwyczaj nikt nie ma) i… przypomnieć sobie o własnym pulse 
checku, osobistym rozwoju, kompetencjach i planach na przyszłość. No 
i nie zapomnieć też o zadaniu sobie zwykłego, bardzo ludzkiego pytania: 
czy w ogóle lubię swoją pracę? Dlatego też, mając na celu wsparcie my-
ślenia również o sobie wśród tych, którzy lwią część uwagi oddają innym, 
pierwszym działem tematycznym w publikacji jest „Zawód: HR-owiec”.

HR-OWIEC WŚRÓD SWOICH
Popatrzmy w pierwszej kolejności na dane najbardziej podstawowe 
(żeby nie powiedzieć, przyziemne). W tegorocznej edycji badania 
„HR-owca portret własny” wzięło udział bez mała 300 responden-
tów. Czy widać jaskółki zmian w obszarze słynnego sfeminizowania 
branży? Zdecydowanie nie – 92% ankietowanych to kobiety i dana ta, 
w ciągu ostatnich lat, nie zmienia się prawie wcale. Najliczniej repre-
zentowaną, branżową grupą wiekową są „późne iksy, wczesne igreki” 
– aż 50% respondentów to osoby między 30, a 40 rokiem życia.

W GĄSZCZU OBOWIĄZKÓW
Niespodzianek próżno również szukać wśród wskazywanych obsza-
rów dt. codziennych obowiązków pracowników działów personal-
nych. Królowe, które od lat ciężko zdetronizować, to rekrutacja, na 
którą wskazuje aż 93% ankietowanych, i selekcja aplikacji („tylko” 77%). 

Stabilizację zadań HR-owców komentuje Krystian Adamczyk.

Krystian Adamczyk
Product Marketing Specialist w eRecruiter. 
Zajmuje się zapewnianiem najlepszych materiałów edukacyjnych 
i treści związanych z rozwojem systemu eRecruiter. 

„Każdy z nas zastanawia się nad tym samym zagad-
nieniem: jak skutecznie wykorzystać swój czas w pracy, 
by osiągnąć wszystkie zamierzone efekty? W branży HR czas jest 
szczególnie ważny, a niestety zazwyczaj go brakuje. Jak pokazuje 
badanie, większość HR-owców zajmuje się przede wszystkim re-
krutacją i selekcją aplikacji. Jednocześnie 67% z nich chciałoby do 
swoich zadań dołożyć jeszcze jeden, bardzo ważny aspekt – roz-
wój własny. Czy da się to pogodzić?
Okazuje się, że tak! Wystarczy zoptymalizować swoje procesy re-
krutacyjne w taki sposób, by część pracy odbywała się za nas, na 
przykład za pomocą specjalnych systemów do rekrutacji, takich 
jak eRecruiter. W jaki sposób może on odciążyć HR-owca w pracy? 
Dzięki automatycznym podziękowaniom za aplikację, czy maso-
wej wysyłce wiadomości skróci czas odpowiedzi do aplikujących 
na stanowiska. Przydatne filtry selekcji oraz wyszukiwarka słów 
kluczowych pomogą w szybszym dotarciu do najtrafniejszych 
kandydatów. Dodatkowo takie rozwiązania, jak potwierdzenie 
spotkania przez SMS pomogą w budowaniu dobrego candidate 
experience. A zaoszczędzony na przeglądaniu i analizowaniu CV 
czas, HR-owcy będą mogli wykorzystać na upragnione zdobywa-
nie i rozszerzanie wiedzy, czy budowanie silnej pozycji i dobrej 
strategii działu HR w organizacji”.

Na trzecim miejscu, pośród działań, za które odpowiadają HR-owcy, 
plasuje się rozwój pracowników, za który odpowiada 65% responden-
tów badania. Tyle samo osób wskazuje komunikację wewnętrzną. 
Także szkolenia zajmują wysokie pozycje w zakresach obowiązków 
pracowników human resources – ponad 64% tych ostatnich opieku-
je się właśnie organizacją życia pracowników od tej właśnie strony. Co 
zaskakuje, wysoką pozycję zajmują tzw. kadry i płace – słynnym „twar-
dym” HR-em para się 55% ankietowanych. W dobie wysokiej świado-
mości wartości, jaką niosą ze sobą dobrze zaprojektowane działania 
mentoringowe wewnątrz firm, pewne zdumienie może budzić fakt, 
że mentoringiem opiekuje się tylko 18% respondentów. Popularny nie 
jest również coaching. Na wysokich pozycjach z kolei utrzymuje się 
employer branding czy oceny pracownicze. 

Wachlarz zadań pracowników działów personalnych potrafi być jed-
nak szeroki. W pojemnych zakresach obowiązków znajdują się m.in.: 
organizacja eventów firmowych, kontakty ze związkami zawodowymi, 
zawiadywanie funduszem socjalnym czy analizy HR.

W OBLICZU WYZWAŃ
Do tej pory prym wiodło tu zawsze pozyskanie dużej liczby jako-
ściowych aplikacji. I… nic się nie zmieniło, nadal właśnie to okupu-
je dumnie pierwszą pozycję i jest faktycznym wyzwaniem dla 37% 
HR-owców. Ex aequo jednak uwagę specjalistów ds. human resources 
przykuwa skuteczna komunikacja wewnętrzna. Zaraz za nimi plasuje 
się motywowanie pracowników, co jest znaczącą zmianą – 35% re-
spondentów głowi się obecnie nad motywacją pracownika, podczas 
gdy jeszcze roku temu tylko 18% z nich wskazywało to jako obszar, 
któremu poświęcali szczególną uwagę. Obecność kwestii utrzymania 
kluczowych talentów (30%) oraz tworzenie angażującego środowiska 
pracy (32%) w tym wyzwaniowym „top 5” nie dziwi – te obszary wska-
zywano również w poprzednich latach.

Mniej problemów przysparzają pracownikom działów personal-
nych pozyskiwanie do pracy kandydatów z pokolenia Y i Z, negocja-
cje i współpraca z biznesem, pozyskiwanie kandydatów pasywnych, 
tworzenie ogłoszeń przyciągających uwagę najlepszych kandydatów, 
tworzenie strategii employer brandingowych i rozwiązywanie umów 
o pracę.

HR-OWIEC ZMOTYWOWANY
Specjaliści, praktycy, eksperci, menedżerowie zajmujący się tzw. zaso-
bami ludzkimi są nieustająco zgodni, jeśli chodzi o to, co najmocniej 
motywuje ich do pracy. Można pokusić się nawet o stwierdzenie, że 
ponownie to właśnie ludzie są w tym wypadku w centrum uwagi, bo-
wiem najbardziej motywujący są współpracownicy i atmosfera pra-
cy. Zaszczytne drugie miejsce przypadło tym razem różnorodności 
zadań (co cieszy, mimo, że rekrutacja jako taka króluje), która bierze 
się z tego, jak szybko może zmieniać się otoczenie, HR-owe trendy, 
kończąc na fakcie zróżnicowania pokoleń obecnych na rynku pra-
cy. W trzeciej kolejności respondenci wskazali jako motywujący fakt 
wpływu na to, jak rozwija się organizacja, w której pracują.

Jak jednak wyżej wymienione motywatory wpływają na satysfakcję 
z pracy? Okazuje się, że aż 84% zatrudnionych w branży human reso-
urces jest zadowolonych z tego, jakim para się zawodem i nie planuje 
zmian! Jedynie 15% myśli o zmianie lub jest już w trakcie zmiany.

Wachlarz zadań pracowników działów personalnych potrafi 
być jednak szeroki. W pojemnych zakresach obowiązków 
znajdują się m.in.: organizacja eventów firmowych, kontakty 
ze związkami zawodowymi, zawiadywanie funduszem 
socjalnym czy analizy HR.

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.
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Komentuje Paulina Basta.

Paulina Basta
Autorka popularnego bloga o tematyce HR-owej (www.paulinabasta.
com). Zawodowo Chief HR Officer w Techlandzie – dumie polskiego 
Game Dev’u. Doświadczenie pracy na stanowiskach kierowniczych 
w tradycyjnych, światowych korporacjach (takich jak HP czy IBM) dziś 
przekłada na polski grunt. Od zawsze taki był plan. Ludzie są dla niej 
ważni. Pracuje po to, żeby byli częścią czegoś mądrego. Co działa, żyje i rośnie 
jak jej dwie córki. Praca to dorosłe relacje, dorosłych ludzi, w dorosłym świecie.

„Wyniki mnie nie zaskakują, choć przyznam, że mam kłopot z tak 
zadanym pytaniem. HR to przecież nie branża, nie zawód. To 
dużo bardziej sfera odpowiedzialności i dbałość o rozwój. O to, 
żeby organizm, który wspieramy żył jak najmądrzej. Patrząc na to 
z takiej perspektywy – myśli o zmianach (nawet w dobowych ryt-
mach zadań) pojawiają się dość naturalnie.
Daleko mi do myślenia o HR jako o funkcji opisywanych w pod-
ręcznikach z HRM-u (z lat dziewięćdziesiątych). Że kadry, płace, 
L&D i inne takie... Jeśli okazuje się, że w jakiejś dziedzinie biznesu 
pojawia się brak, który Ty – jako HR-owiec – możesz na krótkim 
dystansie podeprzeć swoją wiedzą, umiejętnościami, talentem 
– bez zastanowienia to robisz.
To, o czym mówię, to oczywiście atrybut mniejszych firm (niepły-
nących silosami, kejpiajami i innymi eselejami). HR w takich miej-
scach daje dużo przestrzeni na różnorodność. Nie trzeba zatem 
zmieniać “branży”, żeby codziennie wcielać się w bardzo różne 
role.
To dobra wiadomość. Sprawia, że wraz z firmami, które współ-
tworzymy – rośniemy również my. A w roli HR-owca to skrajnie 
istotne – żeby codziennie rosnąć, choćby o milimetr.
Z życzeniami takich właśnie milimetrów!
Basta”

Co sprawia jednak, że HR-owcy zwyczajnie lubią swoją pracę? Co 
wpływa na zwykle, ludzkie poczucie zadowolenia z tego, co składa się 
na „pracową” codzienność? Równie ludzki zestaw – wynagrodzenie, 
fajna organizacja, na rzecz której się pracuje, samodzielność, poczu-
cie wpływu na otaczającą rzeczywistość, zadowolenie pracowników 
i współpracowników, by skończyć na ciągłym kontakcie z innymi. Te 
elementy wskazywane są najczęściej, choć oczywiście także i inne 
czynniki są istotne, jak choćby zaufanie ze strony pracodawcy. To spra-
wa, że, cytując jedną z ankietowanych osób, „wstaję rano i chce mi się 
iść do pracy. Czuje się spełniona, wykorzystuję wiedzę z różnych dzie-
dzin”. Inny respondent wskazuje z kolei „codzienne problemy i realny 
wpływ na ich rozwiązywanie, możliwość zmian postaw i motywacji, 
pokazywanie innych perspektyw”.

POZOSTAĆ NA ŚCIEŻCE
Specjaliści HR chętnie odpowiadają też na pytanie, co sprawiło, że 
zdecydowali się podążać HR-ową ścieżką i zostali na niej. Warto wska-
zać tu kilka naprawdę krzepiących cytatów:
1. „Jestem społecznikiem, który wierzy w ludzi, ich możliwości. Lubię 

zmiany i błyskawicznie dostosowuję się do nowych warunków. 
Chętnie angażuję się w różnorodne projekty i wspieram swoich 
współpracowników. Nie lubię rutyny, a dzięki pracy w HR, moje za-
dania są różnorodne i nie nudzę się w pracy :)”.

2. „Bardzo lubię pracę z ludźmi, choć jest ona trudna. W HR jest różno-
rodność, ciągle coś się dzieje. Tylko jak muszę zwolnić pracownika, 
to jest mi smutno i nie lubię bardzo tego robić”.

3. „W HR nie ma nudy i powtarzalności – jest to dla mnie ważne”.
4. „To było moje marzenie, zawsze lubiłam i lubię pracę z ludźmi. 

Cieszy mnie obserwowanie ich rozwoju i stopniowe, świadome 
wprowadzanie zmian i osiąganie przez nich sukcesów”.

5. „To zawód związany z HR-em sam wybrał mnie!”.

Czy powyższe cytaty wymagają komentarza? Chyba nie. Oczywiście, 
rzeczywistość bywa też mniej różowa, jak zresztą zauważa jedna z wy-
powiadających się osób. Praca z ludźmi nie jest łatwa. Ale, jak widać, 
warta zachodu.

Klamrą dla motywacji, jak i satysfakcji z pracy HR-owca może być 
inna dana z badania „HR-owca portret własny”. Jedno z pytań bowiem 
dotyczy tego, kiedy ostatnio ankietowany zmieniał pracę. Ponad poło-
wa, bo aż 56%, zmieniała pracę ostatni raz 4 lata lub więcej temu.

HR-OWIEC STAWIA NA DOSKONALENIE
Fakt, że pracownicy działów personalnych lubią swój zawód, zakres 
odpowiedzialności, zadania, przekłada się też na wysokie potrzeby 

84% zatrudnionych w branży human resources jest 
zadowolona z tego, jakim para się zawodem i nie planuje zmian!

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Co najbardziej motywuje Pana(ią) do pracy? 
0

inne

współpracownicy i atmosfera pracy 

różnorodność zadań

satysfakcja, że mam pośrednio wpływ na to, 
jak funkcjonuje i rozwija się firma

docenienie ze strony pracowników i/lub kadry zarządzającej

wynagrodzenie

możliwość rozwoju, w tym szkolenia 
realizowane przez firmę

stabilne środowisko pracy

partnerska relacja z biznesem

inspirowanie innych

możliwość spotkania nowych ludzi
podczas rekrutacji

organizacja wydarzeń dla pracowników
– wyjazdy, święta

brak presji i stresu

możliwość przygotowywania analiz i raportów

stały zakres obowiązków

docenienie ze strony branży HR (konkursy, rankingi)

75%

71%

70%

68%

61%

46%

45%

44%

35%

33%

26%

19%

13%

8%

8%

1%

Czy praca daje Panu(i) satysfakcję, 
czy rozważa Pan(i) możliwość zmiany branży?

jestem zadowolony/a
z zawodu i nie planuję

go zmieniać

84%

myślę o przebranżowieniu
6%

jestem w trakcie zdobywania
wiedzy, która w przyszłości
pozwoli mi zmienić zawód

9%
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w zakresie rozwoju… własnego i powodów, które za tym stoją. Na 
pytanie, na co chcieliby przeznaczać więcej czasu w ramach codzien-
nych obowiązków, respondenci odpowiadają, wskazując na pierw-
szym miejscu doszkalanie, zdobywanie wiedzy i właśnie rozwój wła-
sny. Dla 67% to właśnie jest kluczowe.

Nie słabnie również poczucie, że jest jeszcze nieco do zrobienia pod 
kątem „mocy” i pozycji działów HR w organizacjach – podobnie ma się 
kwestia stricte strategicznej odsłony i wagi. 

Co jednak faktycznie generuje ten wysoki pęd do wiedzy, żeby nie 
powiedzieć, pewną tęsknotę za posiadaniem większej przestrzeni na 
samodoskonalenie? Dlaczego specjaliści ds. human resources dbają 
o podnoszenie kwalifikacji zawodowych? Powody główne są dwa, pra-
wie równorzędne – ponownie satysfakcja własna, którą wskazuje 85% 
badanych, a zaraz za nią chęć bycia coraz lepszym w swojej dziedzinie 
(83%). Daleko w tyle plasują się odpowiednio: lepsze wynagrodzenie 
lub podwyżka (26%), awans (23%), możliwość znalezienia lepszej pracy 
(22%) i finalnie perspektywa zmiany branży (14%). 

Droga ku podrasowywaniu wiedzy, podnoszeniu kompetencji 
może mieć różne oblicza. HR-owcy wskazują ich sporo, na czoło tego 
peletonu wysuwa się jednak najważniejsza i tu ponownie wracamy do 
źródła – czyli człowieka. To bardziej doświadczeni koledzy i koleżanki 
z branży są postrzegani jako najlepsze źródło wiedzy.

Spojrzeniem na ten szczególny obszar w HR-owym świecie dzieli 
się Zyta Machnicka.

Zyta Machnicka
Employer Branding Partner i trener w Lightness oraz autorka bloga 
CandidateExperience.pl. Wierzy, że każdą firmę stać na bycie lepszym 
pracodawcą.

„Coraz wyższe oczekiwania biznesu wobec speców 
od HR sprawiają, że bazowanie na własnych doświad-
czeniach i zdobyta niegdyś wiedza nie wystarczą, aby im spro-
stać. Szereg HR-owców tej nowej wiedzy szuka więc poza swoją 
organizacją: na studiach podyplomowych, szkoleniach, podczas 
konferencji i spotkań branżowych, a także w Internecie. I niby to 
wszystko wiemy, ale wyniki badania Pracuj.pl przypominają nam 
jednak, jak bardzo HR potrzebuje autorytetów. Skoro wg respon-
dentów najskuteczniejszym sposobem na udoskonalanie kom-
petencji jest korzystanie z doświadczeń bardziej doświadczonych 
HR-owców, jako branża powinniśmy kłaść duży nacisk na moż-
liwość integracji oraz jakość wiedzy, którą dajemy innym. Bo to 
przede wszystkim dla niej ludzie czytają nasze artykuły, oglądają 
nasze webinary, przystępują do naszych inicjatyw i przychodzą 
na nasze eventy”.

KOMPETENCJE NA WAGĘ ZŁOTA, ALE CZY WSZYSTKIE?
Mówiąc o kompetencjach, warto pochylić się nad tym, które z nich, 
z perspektywy pracownika działu HR, są najbardziej przydatne w pra-
cy. Kompetencja wskazywana najczęściej tutaj również nie zaskakuje 
– jest nią komunikatywność i łatwość nawiązywania relacji, czyli po-
nownie coś, co skupia się na ludziach.

Pożądane umiejętności pośród HR-owców komentuje Sabina 
Dąbrowska-Olbryś.

Sabina Dąbrowska-Olbryś
Menedżer, trener i coach, 4grow.pl.

„Wygląda na to, że zdecydowana większość HR-
owców uważa, że dla efektywności w ich pracy oraz 
odnoszenia sukcesów, niezbędne są „miękkie” kompe-
tencje interpersonalne: komunikacja, łatwość nawiązy-
wania kontaktu, współpraca wewnątrz organizacji. To bardzo dobra 
wiadomość! Oznacza to, że mamy już za sobą erę, kiedy HR-owcy 
uważali, że mogą pracować sobie spokojnie pozamykani w swoich 
pokojach, oderwani od tego, z czym mierzą się inni pracownicy. 
Oznacza to, że definitywnie mamy za sobą również czasy, kiedy wy-
żej wymienieni uważali, że nie mogą lub nie wypada im budować 
relacji z innymi pracownikami i w efekcie „trzymali się na dystans”. 
To świetnie, że HR-owcy w Polsce mają szansę tym samym nadążyć 
za światowymi trendami zmian w obszarze zarządzania kapitałem 
ludzkim – o ile nie tylko dostrzegają potrzebę posiadania tych 
kompetencji, ale także – jeśli mają je na wysokim poziomie. Bo pod 
komunikacją, łatwością nawiązywania kontaktu i efektywną współ-
pracą w organizacji kryją się często także: asertywność, wywieranie 
wpływu i perswazja, negocjacje i mediacje, proaktywność, pew-
ność siebie i kreatywność… Czyli mamy pełen pakiet (no może 
brakuje jeszcze tylko zarządzania emocjami i stresem) kompetencji 
niezbędnych do tego, by kształtować partnerskie relacje z przed-
stawicielami innych działów i z kadrą zarządzającą. 
Dzięki tym kompetencjom miękkim, HR-owcy będą mogli także 
lepiej wspierać biznes poprzez kształtowanie organizacji zwin-
nych, zróżnicowanych, o matrycowych strukturach, stawiających 
na stały przepływ informacji oraz rozwój tzw. społeczności pra-
cowników wewnątrz firmy. Jest tylko jedno ALE… Czy w dobie 
tak intensywnego rozwoju technologii, AI, zaawansowanej anali-

Na co chciał(a)by Pan(i) przeznaczać więcej czasu 
w codziennej pracy?
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41%

41%

40%
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17%
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bieżący kontakt z kandydatami

doszkalanie, zdobywanie wiedzy, rozwój własny

planowanie strategii HR dla firmy

budowanie silnej pozycji działu HR 
w organizacji

komunikację wewnętrzną z pracownikami

coaching, mentoring dla pracowników

udział w projektach międzydziałowych

budowanie releacji z kluczowymi klientami 
wewnętrznymi w organizacji

Jakie sposoby zdobywania lub udoskonalania kompetencji
w obszarze HR są Pana(i) zdaniem najskuteczniejsze? 
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66%

54%

52%

30%

24%

23%
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17%

13%
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Korzystanie z dośwwiadczeń bardziej doświadczonych HR-owców

Konferencje branżowe i tematyczne

Szkolenia zawodowe (niezbędne do uzyskania kwalifikacji 
zawodowych, wspierające kompetencje)

Bezpłatne webinary i spotkania 
z ekspertami online (nie dłuższe, niż 2 h)

Studia (I lub II stopnia, doktoranckie lub podyplomowe)

Szkolenia biznesowe (np. marketingowe, sprzedażowe)

Szkolenia indywidualne (dot. hobby lub zainteresowań)

MBA/kwalifikacje zawodowe (np. ACCA, ESF)

Szkolenia informatyczne 
(np. z obsługi aplikacji biurowych, grafiki, programowania)

inne, jakie?
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Czy w Pana(i) organizacji dział HR prosi menedżerów 
i/lub pracowników o udzielenie informacji zwrotnej 
nt. jakości współpracy z działem human resources? 

tak, cyklicznie
18%

tak, ale nieregularnie
39%

nie
44%

Ciekawym tłem dla powyższego komentarza staje się sa-
moocena kompetencji komunikacyjnych i analitycznych 
u przedstawicieli działów zarządzających zasobami ludzkimi.

44% ankietowanych HR-owców wskazuje, że ich kompe-
tencje komunikacyjne, wykorzystywane w porozumiewaniu 
się tak z przełożonymi, pracownikami, jak i kandydatami, mają 
się bardzo dobrze i co więcej, są również nieustannie rozwijane. 
Nieco więcej respondentów, bo 52%, również ocenia ten obszar 
dobrze, widzi jednak też przestrzeń do rozwoju. Tylko 4% ocenia 
swoje umiejętności komunikacyjne jako przeciętne.

Nieco mniej optymizmu HR-owcy mają w przypadku oceny 
kompetencji analitycznych, rozumianych jako przygotowywanie 
podsumowań, optymalizacja kosztów, szacowanie budżetu, ar-
gumentowanie wyników w komunikacji z biznesem itd., ale ob-
raz ten nie wygląda diametralnie inaczej od ocenianych wyżej 
umiejętności komunikacyjnych. Lwia część respondentów, 52%, 
deklaruje, że ich kompetencje analityczne mają się dobrze, choć 
przyda się tu nieco pracy. ¼ mówi, że ma je na bardzo dobrym 
poziomie, podczas gdy 24% zauważa, że jednak na przeciętnym.

W POSZUKIWANIU INSPIRACJI
Gdzie, poza bardziej doświadczonymi praktykami, szkolenia-
mi czy webinarami, szukają inspiracji i wiedzy HR-owcy? 39% 
z nich czyta papierowe periodyki branżowe – 65% natomiast od-
wiedza regularnie serwisy branżowe online. Co zaskakuje, szczegól-
nie wobec ostatniej danej, to fakt, że aż 69% ankietowanych wskazu-
je, że nie oddaje się lekturze żadnego z branżowych blogów.

tyki, dostępu do ogromnych liczb danych na temat pracowników, 
coraz większego wykorzystywania tych obszarów przez biznes – 
na pewno organizacje nie potrzebują od HR-owców kompetencji 
analitycznych i umiejętności wykorzystywania nowoczesnych 
technologii w codziennej pracy? Czy na pewno kompetencje te 
zasługują na to, by być prawie na szarym końcu naszego wykre-
su? A może w Polsce działy HR nie dojrzały jeszcze do tego, by 
zarządzając kapitałem ludzkim łączyć nowoczesną technologię 
i Big Data z „ludzkim” podejściem do pracowników?”

Jakie kompetencje są potrzebne HR-owcom w Pana(i) 
firmie, by być skutecznym w swojej pracy i odnieść sukces?
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HR-OWIEC W FIRMIE
Działy personalne odpowiadają za naprawdę szeroki wachlarz działań 
– od pozyskiwania pracowników, przez ich rozwój, utrzymanie talen-
tów, po szukanie nowych możliwości przyciągania najbardziej nie-
uchwytnych ekspertów na rynku. Wdrażają systemy – tak kadrowe, jak 
i te wspierające „miękki” HR i komunikację wewnętrzną w organizacji. 
Mediują, mentorują, zapewniają możliwości coachingu pracownikom. 
Testują nowe rozwiązania i narzędzia, wspierają menedżerów. Ich do-
meną są też benefity pracownicze i stałe poszerzanie portfolio tego, 
co docelowo ma umilić życie zatrudnionym w firmie. Budują strategie 
HR-owe organizacji, ale sprawdzają się też jako HR-owi marketingowcy, 
rozwijając umiejętności employer brandingowe i dbając o markę praco-
dawcy i właściwą, dobrej jakości komunikację z kandydatami. Organizują 
eventy, czasem na wielką skalę, jeśli firma jest duża i trzeba zintegrować 
pokaźną liczbę pracowników. I wymieniać można tak długo…

Czy na co dzień, w pogoni za zadaniami (co jest właściwe dla pewnie 
każdego działu w dowolnej organizacji, oczywiście) i mając na uwadze 
przepływ informacji w firmie, procesy ocenowe 360 i 180 i inne feed-
backi, działy HR i ich pracownicy pamiętają o tym, żeby pochylić się 
również nad informacją zwrotną dt. jakości współpracy właśnie z dzia-
łem personalnym?

Komentuje Monika Sońta.

Monika Sońta
Badacz organizacji, Katedra MINDS na Akademii Leona Koźmińskiego. 
Facylitator metody LEGO® SERIOUS PLAY®. Właścicielka COMM.on 
communication boutique (komunikujemy.com).

„Rozmowy w organizacji „po prostu się wydarzają” – nie-
zależnie od wielkości firmy, chęci kontrolowania komunika-
tów i sposobów zwracania się o udzielenie informacji zwrotnej. 
Dział HR może zadać pytanie o jakość swojej pracy bezpośrednio 
w ustrukturalizowanej formie np. punktowej ankiety czy spotkania. 
W przypadku tegorocznego badania, z takich regularnych form ko-
rzysta 18% respondentów, co NIE oznacza, że informacja zwrotna 
omija pozostałe działy HR. Lee Thayer mówi o komunikacji rozwija-
jącej się w sposób ciągły. Informacje zwrotną można wyczytać na 
wiele sposobów: z danych, obserwacji organizacji, ankiet zaangażo-
wania, patrząc na ocenę narzędzi komunikacji wewnętrznej, reakcję 
menedżerów na profile nowozatrudnionych osób, analizę powo-
dów odejść… 
Ciągła rozmowa to nie tylko szansa na stałe ulepszanie sposo-
bów na wsparcie biznesu, ale przede wszystkim trzymanie ręki 
na pulsie, jeśli chodzi o oczekiwania, a często to podstawa do 
decyzji o nowym modelu wsparcia HR czy zmianie wizji działu 
HR. Podsumowując, partnerska rozmowa powoduje urealnienie 
oczekiwań po obu stronach.
Dział HR może nadać ramy temu swobodnemu przepływowi 
informacji, przykładając wagę do projektowania rytuałów komu-
nikacyjnych. To one budują nastawienie do udzielania informacji 
zwrotnej w przejrzystych strukturach. Przykład: w zwinnych orga-
nizacjach takie ramy tworzy praca w SCRUM, gdzie są naturalne 
momenty, w których rozmawiamy o jakości pracy. 
W każdym z typów kultury organizacyjnej chodzi o stworzenie 
i wzmacnianie struktury, która jest efektywna i stwarza przestrzeń 
do rozmowy, ale nie usztywnia procesów, nie jest im „wbrew”. 
Taką przestrzeń tworzą metody m.in. facylitacja w odważnym 
wydaniu np. metodą LEGO® SERIOUS PLAY®, Design Thinking, 
FORTH Innovation czy Liberating Structures. 
Korporacyjnie brzmiące „modelowanie kultury feedbacku” moż-
na swobodnie zastąpić zaprojektowaniem struktur, które wyja-
śniają na bieżąco oczekiwania biznesu wobec HR, ale nie usztyw-
niają organizacji, nie tworzą „komunikacji na linii HR-biznes” tylko 
„codzienne rozmowy o rozwoju biznesu” w tej, konkretnej firmie”.

Mimo tego, że 44% respondentów nie prosi o informację zwrotną 
od współpracowników, nie wpływa to jednak na przeświadczenie dt. 
zaufania wobec działu human resources. Wg 63% badanych ich działy, 
zajmujące się obszarem zarządzania zasobami ludzkimi, cieszą się za-
ufaniem innych pracowników. Warto jednak zauważyć, że 35% wskazu-
je, że zwyczajnie nie wie lub trudno powiedzieć.

Patrząc na tych kilkanaście głównych danych, płynących z tego-
rocznego badania „HR-owca portret własny”, można z całą pewnością 
powiedzieć, że… wszystko płynie. Zmienia się otoczenie, zmieniają się 
powoli trendy na rynku pracy, a także pokolenia. Zmienia się też rola 
dywizji HR – na coraz bardziej strategiczną, choć na pewno nie jest to 
proces tak szybki, że ciężko za nim nadążyć. 

Myślę jednak, że może to dobrze? To, że pracownicy i całe działy HR 
powinny podkreślać swoją kluczową rolę, budować markę własną, to 
oczywiste. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę, że jednak najważniej-
szy jest tu właśnie czynnik „human”, budującym jest widzieć, że dla 
HR-owców najważniejszy jest nadal drugi człowiek. Ten, którego się 
zatrudnia; ten, który już pracuje; ten, który korzysta z oferty rozwojo-
wej i wsparcia działu; ten, który często nie myśli na co dzień o tym, że to 
czy tamto jest wynikiem ciężkiej pracy koleżanek i kolegów „z HR-ów”; 
również ten, z którym trzeba się rozstać. Jednak ciągle to możliwość 
kontaktu z różnymi osobami, typami osobowości, nowymi sytuacjami, 
kreowanie lepszego jutra dla współpracowników, atmosfera pracy i re-
lacje są w DNA HR-u. I mówiąc kolokwialnie: to jest super.  
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When it comes 
to hiring the right 
people, it’s good 
to have someone 
who can find them. 

ARPI Staffing is a team of professionals specialized in all 

aspects of HR who will help you find the people you need.

Since 2001, we have been supporting international companies 

in managing their HR requirements. Our flexible approach 

towards each client allows us to find the best possible 

solutions for their businesses in Poland.

Wiertnicza 165
02-952 Warsaw

+48 22 559 00 55 
contact@arpi.com

ARPI Staffing is part of the Norwegian 
ARPI Group specialized in providing 
outsourcing solutions.

Learn more at www.arpi.com 
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Katarzyna Klimek-Michno
Redaktorka, zajmująca się tematyką zarządzania zasobami 
ludzkimi i rynku pracy, stały współpracownik Pracuj.pl.

Zarobki HR. 
Najwięcej na Mazowszu, 
najmniej na Podkarpaciu
Zarobki HR-owców wzrastają co roku o kilka procent. 
Pracodawcy coraz częściej poszukują też specjalistów 
ds. rekrutacji, którzy znają język rosyjski i język ukraiński.

„Wynagrodzenie zwiększa się w całej gospodarce, również w sektorze 
HR. Na Mazowszu podwyżka w pierwszym półroczu 2018 roku wy-
niosła około 7% w porównaniu z pierwszym półroczem 2017 roku. 
W Małopolsce czy Wielkopolsce wzrost oscyluje wokół 10%” – mówi 
Artur Kobyliński, ekspert Pracuj.pl, powołując się na dane serwisu za-
robki.pracuj.pl.

OD SPECJALISTY DO DYREKTORA
Zarobki* specjalistów ds. HR znajdują się mniej więcej w połowie analizo-
wanych obszarów. Mediana** płac HR-owców, którzy mają co najmniej 
trzyletnie doświadczenie, wynosi 5100 zł brutto. Najlepiej opłacani są 
specjaliści ds. IT oraz specjaliści ds. strategii/BI – przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie brutto wynosi 7700 zł brutto. Specjaliści ds. doradztwa 
i konsultingu zarabiają przeciętnie 7000 zł brutto, specjaliści ds. marke-
tingu – 6500 zł brutto, specjaliści w obszarze: Internet/e-Commerce/
nowe media – 6200 zł, a specjaliści ds. public relations – 6000 zł brutto. 

Słabiej od HR-owców wynagradzani są m.in. specjaliści w takich obsza-
rach jak: bankowość oraz transport i spedycja (mediana: 5000 zł brutto). 
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Zarobki HR. 
Najwięcej na Mazowszu, 
najmniej na Podkarpaciu

KOMPENDIUM  HR  2018  17



BHP/ochrona środowiska, sprzedaż/obsługa klienta – to kolejne kate-
gorie, gdzie zarobki specjalistów są niższe niż zarobki w obszarze HR. 
Najniższe płace odnotowano w obszarze: hotelarstwo/gastronomia/
turystyka oraz uroda/rekreacja/zdrowy styl życia.

Kierownik ds. HR otrzymuje co miesiąc przeciętne wynagrodzenie 
całkowite w wysokości 9000 zł brutto. O 500 zł więcej dostają kierownicy 
specjalizujący się w: public relations, ubezpieczeniach, bankowości oraz 
w obszarze: badania i rozwój. 10 000 brutto – to przeciętne miesięcz-
ne wynagrodzenie kierowników w takich specjalizacjach jak: marketing 
i zakupy. Jeszcze wyższymi płacami mogą pochwalić się przedstawiciele 
obszarów: prawo, strategia/BI, finanse i ekonomia. Na szczycie finanso-
wej menedżerskiej drabiny uplasowały się: doradztwo/konsulting oraz IT 
– rozwój oprogramowania (mediana: 13 000 zł brutto). Mniej od kierow-
ników ds. zasobów ludzkich zarabiają przedstawiciele kilkunastu innych 
obszarów uwzględnionych w badaniu. Należą do nich m.in.: budow-
nictwo, nieruchomości, Internet/e-commerce/nowe media, sprzedaż/
obsługa klienta, kontrola jakości, edukacja/szkolenia.

Statystycznie co drugi dyrektor ds. HR zarabia 17 000 zł brutto mie-
sięcznie, a więc tyle samo co dyrektor produkcji. Więcej zarabia dyrek-
tor IT oraz dyrektor marketingu (mediana: 19 000 zł brutto). Na jeszcze 
lepsze wynagrodzenie może liczyć dyrektor ds. sprzedaży i dyrektor 
finansowy (mediana: 19 500 zł brutto). 

SZKOLENIA, REKRUTACJA, KADRY 
– STANOWISKO MA ZNACZENIE
Zarobki HR-owców zależą od kilku czynników. Jednym z nich jest 
specjalizacja. Z danych Pracuj.pl wynika, że najbardziej atrakcyjne 
wynagrodzenie przysługuje osobom, które specjalizują się w zakresie 
szkoleń i rozwoju. Przeciętne wynagrodzenie całkowite pracowników 
z minimum trzyletnim stażem wynosi tutaj 6000 zł brutto. Dla naj-
młodszej generacji poczucie spełnienia i możliwość realizowania swo-
ich planów rozwojowych są szczególnie ważne. Dla pracodawców 
liczą się nie tylko kompetencje twarde, ale też umiejętności miękkie, 
które można szlifować w ramach szkoleń, warsztatów czy indywidual-
nej pracy z trenerem. To istotny element budowania satysfakcji, efek-
tywności i motywacji personelu. W tym celu firmy pozyskują szkole-
niowców, którzy służą profesjonalnym wsparciem. 

Na drugim miejscu zestawienia uplasował się obszar: rekrutacja/ 
employer branding – przeciętnie 5200 zł brutto. Dbanie o wizerunek 
przedsiębiorstwa, stosowanie skutecznych metod docierania do kan-
dydatów i rekrutowania nowych pracowników – to zagadnienia, na 
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które przedsiębiorstwa zwracają obecnie szczególną uwagę. Mediana 
płac w przypadku kadrowców i specjalistów od wynagrodzeń wynosi 
4700 zł brutto. Oznacza to, że połowa z nich zarabia powyżej, a połowa 
– poniżej tej kwoty. 

TE SAME OBOWIĄZKI, INNE MIASTO I ZAROBKI
Oprócz stażu i specjalizacji istotną rolę odgrywa również wielkość fir-
my. W małych przedsiębiorstwach trudno liczyć na taki sam poziom 
wynagrodzeń i pakiet świadczeń pozapłacowych jak w dużych za-
granicznych korporacjach. Statystycznie co drugi HR-owiec pracujący 
w firmie zatrudniającej ponad 1000 osób otrzymuje 5300 zł brutto. 
Przeciętne zarobki są o 300 zł mniejsze tam, gdzie zatrudnionych jest 
251-1000 osób. W firmach, w których pracuje od 51 od 250 osób, po-
ziom wynagrodzeń jest jeszcze niższy – mediana płac to: 4500 zł brut-
to, a w firmach zatrudniających od 10 do 50 pracowników – 4000 zł 
brutto. Najmniej zarabiają HR-owcy, którzy podejmują pracę w przed-
siębiorstwie liczącym mniej niż 10 osób – tutaj przeciętne wynagro-
dzenie wynosi 3800 zł brutto. Nie bez znaczenia pozostaje również 
kwestia lokalizacji. Firmy w różnych miastach często oferują odmien-
ne stawki wynagrodzeń – mimo że wymagania i zakres obowiązków 
pracownika czy też profil działalności firmy są do siebie bardzo zbli-
żone. I tak w województwie mazowieckim HR-owiec zarobi najwięcej 
(mediana: 5500 zł brutto), a na Podkarpaciu – najmniej (3700 zł brutto). 
Małopolscy pracownicy zarabiają przeciętnie 600 zł mniej niż HR-owcy 
z Mazowsza. W woj. dolnośląskim mediana płac w obszarze HR wynosi 
4800 zł brutto, w woj.: wielkopolskim i pomorskim – 4600 zł brutto, 
a w łódzkim – 4400 zł brutto. Mniej atrakcyjne finansowo są m.in. woj. 
świętokrzyskie, lubelskie, podlaskie i warmińsko-mazurskie. 

WYMAGANIA CIĄGLE ROSNĄ?
Obowiązki pracowników HR różnią się w zależności od stanowiska. 
Tym, co jest wspólne, to oczekiwania dotyczące kompetencji miękkich. 
Pracodawcy wymagają od specjalistów i kierowników HR m.in. dobrej 
organizacji pracy własnej, odporności na stres, kreatywności, sumien-
ności, wysokich zdolności interpersonalnych i proaktywnej, zaanga-
żowanej postawy. Ważna jest też znajomość języków obcych – język 
angielski jest już standardem, ale w cenie są również inne języki, np. 
niemiecki i francuski. „Firmy coraz częściej poszukują rekruterów, któ-
rzy znają język ukraiński lub rosyjski” – zauważa Artur Kobyliński. Taka 

tendencja ma z pewnością związek 
z różnymi zmianami za-

chodzącymi na pol-
skim rynku pracy. 

3 tys. 4 tys. 5 tys. [brutto]

Przeciętne wynagrodzenie w branży HR 
w województwach
2 tys.
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kujawsko-pomorskie
lubelskie

podlaskie
warmińsko-mazurskie
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Mediana [4 500]

Przeciętne całkowite zarobki 
w zależności od wielkości firmy

5 300
5 000
4 500
4 000
3 800

2 tys.

wiecej niż 1000

251 - 1000

51-250

10-50

mniej niż 10

[brutto]

* Dane zostały opracowane na podstawie 360 tys. kwestionariuszy wy-
pełnionych przez użytkowników serwisu zarobki.pracuj.pl w 2017 roku. 
Przedstawione wartości to mediany, czyli wartości przeciętne. Podane 
kwoty są płacami całkowitymi, a więc sumą pensji (stałych zarobków) 
i premii (zmiennych zarobków). Dotyczą zatrudnienia na pełny etat. 

** Mediana – oznacza to, że w danych przekroju 50% respondentów 
wskazało na zarobki mniejsze od podanych, a pozostałe 50% zarabiało 
więcej.

Oprócz gratyfikacji finansowej pracodawcy oferują HR-owcom 
świadczenia pozapłacowe. Przykładowo, najczęściej przyznawane 
benefity na stanowisku HR Manager to: prywatna opieka medyczna, 
służbowy telefon do celów prywatnych oraz dofinansowanie zajęć 
sportowych. Ponad 95% HR managerów pracuje na podstawie umowy 
o pracę. Tak wynika z danych serwisu zarobki.pracuj.pl. 

W HR – jak w soczewce – ogniskują się różne procesy rynkowe 
i gospodarcze. To, ile ofert kierowanych jest np. do specjalistów ds. 
rekrutacji i employer brandingu oraz ile wynoszą zarobki, może za-
leżeć od sytuacji w innych branżach i od niedoboru pracowników 
w konkretnych obszarach, np. IT. W związku z tym potrzeby rekruta-
cyjne mogą stale wzrastać. „Obecnie widoczny jest duży spadek bez-
robocia, poszukiwani są pracownicy w wielu zawodach i branżach” 
– komentuje Artur Kobyliński. Dużo zależy też od zapotrzebowania 
na konkretne umiejętności i kwalifikacje w HR. Zmieniające się tren-

dy mogą spowodować, że cenne będą np.: znajomość kolejnych, 
niewykorzystywanych do tej pory języków obcych, nowe stra-
tegie związane z zarządzaniem, kompetencje dotyczące mo-

tywowania pracowników czy znajomość technologii używa-
nych przez kandydatów. Z pewnością zarówno specjaliści 
ds. HR, jak i osoby na stanowiskach menedżerskich muszą 
trzymać rękę na pulsie, wykazywać elastyczność i otwartość 
na naukę. 
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Współczesna rzeczywistość biznesowa 
mniej niż  kiedykolwiek wcześ niej pozostawia 
przestrzeni na odwlekanie zmian. 
Każdy z nas się wciąż o tym przekonuje. 
Zmiany przestały być pojedynczym 
projektem – stały się zamkniętym cyklem 
nieustających projektów zmian.

Raport „Employees Rising: Seizing the opportunity in employee 
activism” opublikowany przez Weber Shandwick & KRC Research 

wskazuje, ż e oś miu na dziesię ciu pracowników (84 proc.) doś wiadczyło 

Angelika Chimkowska 

Strateg i ekspert oswajania zmian dla organizacji biznesowych. 
Posiada unikalny miks doś wiadczeń  menedżerskich po obu 
stronach mocy: marketingu i sprzedaż y. Prowadzi procesy 
rozwojowe i doradcze. Prelegentka wielu prestiż owych 
konferencji, m.in. HR Summit, Retail Summit czy Europejskiego 
Forum Gospodarczego. Autorka ksią ż ki „Psychologia zmiany 
w ż yciu i biznesie”. Więcej o ekspertce przeczytacie 
na www.chimkowska.com.

Biblioteka HR-owca 
Skuteczne zarządzanie zmianą

w ostatnich kilku latach istotnych zmian w swoim miejscu pracy. 
Najbardziej powszechne były zmiany w przywództwie (45 proc.). 
Czterech na dziesię ciu (42 proc.) przeszło przez dogłę bne zmiany, takie 
jak grupowe zwolnienia, restrukturyzacja, fuzje czy kryzysy.

Pomoc pracownikom w odnalezieniu się w tak wymagającym oto-
czeniu biznesowym to przede wszystkim wsparcie w realizacji celów 
biznesowych firmy i zapewnienie dalszego rozwoju. Zmiany mogą  
budzić  wiele rodzajów reakcji, a ich przewidzenie i przygotowanie się 
na różnego typu scenariusze może nie tylko chronić zespoły, ale rów-
nież pomóc wykorzystać ten czas do zwię kszenia potencjału całego 
zespołu. 

Poniżej przegląd dziewięciu publikacji, które razem będą stanowić 
swoisty narzędziownik dla wszystkich tych, którzy chcą rozwijać ludzi 
w biznesie nieustającej zmiany. 

Ponieważ pierwsza z nich jest mojego autorstwa, postanowiłam za-
miast kilku słów od siebie zamieścić recenzję Jakuba B. Bączka – trenera 
mentalnego olimpijczyków. „Psychologia zmiany w życiu i bizne-
sie” to przewodnik dla menedżera. Przewodnik nie tylko po psychologii 
zmian, ale przede wszystkim po współczesnej rzeczywistości biznesowej. 
Każdy z nas doświadcza zmian. Warto więc uzbroić się w wiedzę, która to 
doświadczenie ułatwia. Szczególnie że Angelika Chimkowska hojnie cytuje 
badania i podaje wiele przykładów do zastosowania od zaraz. Ciekawy za-
bieg połączenia wątku beletrystycznego z popularnonaukową dawką wie-
dzy sprawia, że książkę czyta się dobrze i z zaangażowaniem. Serdecznie 
polecam! W końcu jedyną stałą rzeczą jest współcześnie zmiana.
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Kolejna książka niezbędna w biblioteczce każdego menedżera to 
„Coaching odczarowany”. Wokół tego tematu narosło wiele mitów 
i nieporozumień. Robert Grzybek obala wiele z nich, a dodatkowo 
z dystansem i humorem dzieli się swoją ekspercką wiedzą na temat 
coachingu sprzedawców, executive coachingu oraz stosowania stylu 
coachingowego przez menedżerów w codziennej praktyce bizneso-
wej. Jego książka pokazuje, jak racjonalnie i skutecznie wykorzystywać 
coaching w biznesie oraz w jaki sposób mierzyć jego skuteczność. 

Jeżeli ktoś czytał „Pstryk. Jak zmieniać, żeby zmienić” oraz „Made to 
Stick”, to zapewne nie będzie musiał być przekonywany o wartości 
kolejnej publikacji braci Heath. W książce „Decyduj! Jak podejmo-
wać lepsze decyzje w życiu i pracy” autorzy w ciekawy i wnikliwy 

nych strategii duet Kim i Mauborgne powołał na świat nową książkę. 
Zawiera ona przede wszystkim analizy sukcesów oraz porażek „błę-
kitnooceanicznych” projektów, które powstały w ramach ruchu, jaki 
sami wywołali. Książka pokazuje, jak krok po kroku budować u swoich 
ludzi wiarę w siebie i dokonywać przemiany czerwonych oceanów za-
tłoczonych przez konkurentów w szerokie, otwarte wody błękitnych 
oceanów nowej przestrzeni rynkowej. 

Po lekturze książki „Praktyka strategii firmy” przejście ze stanu 
obecnego do stanu pożądanego przestaniecie postrzegać jako za-
grożenie – a zaczniecie upatrywać w nim szansy na usprawnienie 
organizacji. Dzięki zastosowaniu kategorii czasu i przestrzeni profesor 
Obłój pokazuje, jak skutecznie wykorzystać doświadczenia z przeszło-
ści w praktyce zarządzania dziś i budowaniu strategii na przyszłość, 
by osiągnąć najważniejszy cel: efektywność przedsiębiorstwa w dniu 
dzisiejszym. Wszystkie trzy wymiary czasu są potrzebne w praktyce 
zarządzania, aby móc skutecznie radzić sobie z zagrożeniami tworzo-
nymi przez historię firmy i utrwalone rozwiązania oraz rutynę, popra-
wiać efektywność w dniu dzisiejszym oraz budować przyszłość na 
rynku, który jest zdominowany przez globalnych graczy typu Google 
czy Amazon.

Zaś każdemu, kto szuka rady, jak znaleźć swoje miejsce w tym wyłania-
jącym się nowym świecie, gdzie sztuczna inteligencja jest tylko jed-
nym z elementów rewolucji, polecam lekturę książki „Nieuniknione”. 
Kevin Kelly, myśliciel i wizjoner, który kiedyś przewidział, jaki zasięg bę-
dzie miała internetowa rewolucja, kreśli w niej wiarygodną, ale i pełną 
optymizmu drogę, którą będziemy podążać przez najbliższe 30 lat. 
Jeżeli zrozumiemy i wykorzystamy te nadciągające zmiany, łatwiej 
nam będzie ułożyć sobie nasze codzienne relacje w taki sposób, by 
nowe technologie przyniosły nam jak najwięcej korzyści. 

sposób pokazują, co wpływa na proces podejmowania decyzji. Na 
szczęście nie mamy w niej tylko procesu, ale również rozwiązania, jak 
ten system sprytnie omijać. Przedstawione są w niej zarówno niesche-
matyczne strategie, jak i praktyczne narzędzia pozwalające nam lepiej 
podejmować decyzje. W końcu właściwa decyzja, podjęta w odpo-
wiedniej chwili, naprawdę może zmienić wszystko.

Następna ważna publikacja w świecie rosnącej konkurencji i nieusta-
jącej zmiany to „Praktyczne zarządzanie zmianą w firmie, czyli 
nie taki diabeł straszny”. Beata Kozyra pokazuje, jak przygotować 
organizację, zespół i siebie na zmiany, a przede wszystkim jak reago-
wać na opór wobec tych planów. Niezależnie czy zmiany, które pla-
nujesz, będą wprowadzane już w najbliższym czasie, czy w dalszej 
perspektywie, to ta książka również pomoże Ci w budowaniu kultury 
sprzyjającej zmianom z otwartą komunikacją i informacją zwrotną. 
Dodatkowo dużą zaletą tej pozycji jest wskazanie na najczęściej po-
pełniane błędy i dobre praktyki z różnych organizacji biznesowych. 

„Czasem wygrywasz, a czasem się uczysz” jest nie o sukcesie, ale 
właśnie o porażce i o tym, że może stać się ona impulsem do roz-
woju, jeśli tylko będziemy mieli odpowiednie narzędzia i właściwe 
nastawienie. Dr Maxwell przeprowadza czytelnika przez jedenaście 
punktów, które wpisują się w DNA ludzi zdolnych odnosić sukcesy 
w obliczu problemów, porażek i strat. Pokazuje, jak wyciągnąć z nie-
powodzeń jak największą wartość – nie poddawać się, właściwie je 
przeanalizować i wyciągnąć wnioski.

Warto zwrócić także uwagę na „Everest lidera”. Anna Sarnacka-
Smith udowadnia, że przywództwo to nie stanowisko, ale siła charak-
teru. Pomaga uwierzyć, że już dziś mamy potencjał do tego, aby być 

liderem, przy którym zespół będzie chciał dawać z siebie więcej niż 
swoje sto procent. Jako rozwiązanie podaje odnalezienie swoich war-
tości i wierność im, poznanie swojego potencjału, docenianie tego, jak 
bardzo ludzie są różni, i czerpanie z tej różnorodności przy budowaniu 
zespołu. Dodatkową wartością książki są wywiady z liderami z Polski 
i z USA, którzy poprzez przykłady pokazują, jak wiedzę tę stosować 
w praktyce.

Pełna inspirujących, zaczerpniętych z rzeczywistego świata przykła-
dów jest także „Przemiana błękitnego oceanu”. Po 13 latach od 
ukazania się jednej z najbardziej ikonicznych publikacji poświęco-
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Nagrody HR DREAM TEAM 
w rękach zwycięzców!

14 czerwca podczas gali HR DAY, 
Pracuj.pl wręczył nagrody najlepszym HR-owym zespołom w kraju. 
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Pierwsze wyróżnienie otrzymał zespół EMPIK 
za projekt „Zrekrutuj sobie szefa”.

 UZASADNIENIE KAPITUŁY: Wyróżnienie za innowacyjne po-
dejście do tematu rekrutacji. Elastyczne reagowanie na potrzeby 
kandydata i trend wykorzystania szefa w rekrutacji. Niskim kosztem 
stworzono bardzo nowoczesne narzędzie (zarówno koncepcja, jak 
i wdrożenie wykonano wewnątrz firmy). Projekt przyciągnął na stronę 
kampanii rekrutacyjnej 7698 unikalnych użytkowników i wygenero-
wał blisko 200 wartościowych kandydatów oraz pokazał, że nawet nie 
mając dużych zasobów, kreatywną koncepcją można pozyskać war-
tościowych kandydatów. Brawa również za świadomość i zrozumienie 
trudności rynku wewnątrz organizacji.

Drugie wyróżnienie w tej kategorii powędrowało do zespołu 
PwC za projekt „NanoShadow case story”.

 UZASADNIENIE KAPITUŁY: Celem projektu była rekrutacja du-
żej liczby kandydatów na praktyki jesienno-zimowe na terenie całej 
Polski, a także zaprezentowanie, z czym wiąże się praca audytora 
w atrakcyjny sposób, przykuwający uwagę młodych ludzi z pokolenia 
millenialsów. Zespół przygotował wyróżniającą się na rynku kampanię 
rekrutacyjną, a o jego sukcesie świadczy wysoka efektywność działań: 
75% poziom akceptacji ofert w Warszawie, 100% poziom akceptacji 
ofert w regionach, 65% obsadzonych wakatów na praktyki jesienno-
-zimowe po 1-dniowym evencie. Pierwsi praktykanci rozpoczęli prak-
tyki już 2 tygodnie po wydarzeniu. 100% uczestników poleciłoby zna-
jomym formę rekrutacji zaproponowaną przez PwC.

Nagrodę partnera kategorii otrzymał zespół mBank za 
projekt „Pomagać, nie wkurzać, zachwycać, gdziekolwiek 
– skuteczna i przyjazna rekrutacja w mBanku”.

 UZASADNIENIE PARTNERA KATEGORII, FIRMY ERECRUITER: 
Zaangażowanie, realizacja i efektywość – te trzy czynniki zdecydo-
wały o wyróżnieniu projektu firmy mBank. Wybrany przez nas pro-
jekt reprezentuje przyjazny proces rekrutacji, oparty na rozbudowa-
nej komunikacji z potencjalnymi kandydatami. Projekt jest realnym 
odzwierciedleniem „głosu” kandydatów. Pomaga poznać zasady 
panujące w firmie, zarówno przed zatrudnieniem, jak i po przyjęciu 
oferty. Naszą uwagę przykuła również dedykowana strona firmy, któ-
ra przedstawia standardowy onboarding połączony z unikatowymi 
rozwiązaniami, np. wirtualnym oprowadzeniem po biurze. Projekt 
zdecydowanie może być przykładem dla innych firm, którym również 
zależy na budowaniu pozytywnego wizerunku pracodawcy.

KATEGORIA: ROZWÓJ TALENTÓW W ORGANIZACJI 
Nagrodę główną otrzymał zespół Costa Coffee Polska za 
projekt „Akademia Costa Coffee – czyli zmaluj karierę 
w Costa po swojemu!”.

 UZASADNIENIE KAPITUŁY: Trudne środowisko pracy, duża róż-
norodność i rotacja to wyzwania, które pokonał zwycięzca tej kate-
gorii. 90% zespołu to millenialsi, dlatego program rozwoju w tej firmie 
oparto na takich wartościach jak: zdobywanie unikalnych umiejęt-
ności i możliwość wyboru, progresywny rozwój czy indywidualne 
podejścia zgodne z zainteresowaniami. 4 unikalne ścieżki rozwoju to 
strategia bazująca na wykorzystaniu realnych możliwości, koncentra-
cja na grupie docelowej i biorąca pod uwagę oczekiwania tej grupy. 
Podejmowane działania są odpowiedzią na najbardziej palące wy-
zwania organizacji. Efekty to ponad 80% wakatów na stanowiska me-
nedżerskie obsadzonych wewnętrznie. 72% załogi, które skorzystało 
z programów szkoleniowych i pracownicy, którzy sami zgłaszają się, 
by stać się ambasadorami marki.

Wyróżnienie otrzymał zespół SKAT Transport 
za „Projekt szkoleniowy SKATway”.

 UZASADNIENIE KAPITUŁY: Firma działa w bardzo trudniej bran-
ży transport i spedycja, a radzi sobie świetnie! Projekt to swoiste od-

Ideą konkursu jest promocja najbardziej efektywnych zespołów reali-
zujących projekty z obszaru skutecznej i przyjaznej rekrutacji kandy-

datów, rozwoju talentów w organizacjach oraz kultury organizacyjnej 
i zaangażowania pracowników. Pracuj.pl szczególnie zależy na pod-
kreślaniu strategicznej funkcji HR w firmach, dlatego wspieramy narzę-
dziowo, merytorycznie, a także inspirujemy partnerów i klientów, by 
ludzie związani z branżą human resources mogli się rozwijać i wspólnie 
tworzyć jak najlepsze środowisko pracy. 

Poprzeczka tegorocznej edycji ponownie została zawieszona wyso-
ko. W IV edycji konkursu bowiem spłynęło 85 fantastycznych zgłoszeń, 
które obfitowały w procesowe, kreatywne i innowacyjne rozwiązania.

Zwycięzców HR DREAM TEAM 2018 wybrała kapituła konkursowa, 
w której spotkało się 6 ekspertów branży: Grażyna Rzehak, człon-
kini zarządu Grupy Pracuj i przewodnicząca kapituły, Tomasz Miłosz 
z PwC, Zyta Machnicka z Lightness, Sylwia Sosnowska z Grupy 
Pracuj, Beata Paciorek reprezentująca zwycięski zespół HR DREAM 
TEAM 2017 z Grupy Żywiec, Monika Michniewicz jako przedstawi-
ciel zwycięskiego zespołu HR DREAM TEAM 2017 z firmy Iqor Global 
Services oraz Patrycja Dobrowolska reprezentująca zwycięski ze-
spół HR DREAM TEAM 2017 z Future Processing.

Analizując i oceniając projekty, kapituła brała pod uwagę następu-
jące kryteria : 
• Innowacyjność
• Efektywność
• Mierzalność (KPI)
• Optymalizacja procesu i wykorzystane narzędzia

Ponadto, kapituła zwracała uwagę na następujące obszary:
• Czy jest to projekt oryginalny (tworzony przez polski oddział firmy 

czy adaptowany z centrali)?
• Na ile dany projekt może być adaptowalny do innych organizacji/branż?
• Czy projekt stanowi przykład najlepszej praktyki i standardu na rynku?

W tegorocznym konkursie także troje partnerów: eRecruiter, 
Resolutio oraz emplo wybrały swoich faworytów i projekty, które 
uznały z najciekawsze. 

ZWYCIĘZCY HR DREAM TEAM 2018 
KATEGORIA: SKUTECZNA I PRZYJAZNA 
REKRUTACJA KANDYDATÓW
Nagrodę główną w kategorii Skuteczna i przyjazna rekruta-
cja kandydatów zdobyła firma McDonald’s Polska za projekt 
„Witamy w McDonald’s”.

 UZASADNIENIE KAPITUŁY: Duża korporacja to nie tylko do-
bre perspektywy, ale i duże wyzwania takie jak: stereotypy, organi-
zacja franczyzowa czy zmiany demograficzne na rynku kandydata. 
Doceniliśmy w projekcie zaangażowanie na wczesnym etapie zarówno 
kadry zarządzającej z centrali firmy, jak i licencjobiorców. Firma wypra-
cowała kampanię w oparciu o głęboką analizę wewnętrzną i zewnętrz-
ną. Uwzględniono w strategii wszystkie etapy cyklu życia kandydata 
i pracownika – strategia objęła nie tylko działania usprawniające rekru-
tację, ale także te związane z budowaniem doświadczeń kandydatów, 
budowaniem wewnętrznych kompetencji zatrudnieniowych u kierow-
ników i managerów, a nawet elementy zmiany kulturowej wewnątrz 
organizacji. Ten projekt porusza wszystkie trudne tematy, które 
organizacje muszą zaadresować na przyszłość. Organizacja 
jako pierwsza pokazała, że można zatrudnić niepełnospraw-
nych, osoby po 50 roku życia w parze z millenialsami, a także 
osoby z Ukrainy i nauczyć ich pracy w zgrany i efektywny spo-
sób. Projekt kompleksowy, bardzo perspektywiczny i przepro-
wadzony w mistrzowski sposób na trudnym rynku.

W tej kategorii otrzymaliśmy nad wyraz mocne projekty, dlatego też kapi-
tuła konkursu zadecydowała o przyznaniu wyróżnień aż dwóm zespołom. 
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wrócenie procesu rekrutacji. Organizacja poświęca 3 miesiące, żeby 
wdrożyć i przyuczyć spedytorów międzynarodowych nie mających 
wcześniejszego doświadczenia. Realizacja koncepcji szkoleń we-
wnętrznych, z wykorzystaniem potencjału obecnych pracowników, 
z założeniem ich osobistego rozwoju, poszerzenia otwartości na 
zmiany i współodpowiedzialności za cel przedsiębiorstwa. ROI na 
poziomie 74% mierzone marżą uzyskaną przez każdego z uczestni-
ków szkoleń. Warto podkreślić, że nie jest to duża firma, za którą stoi 
globalny budżet, a niewątpliwie udało im się być o krok do przodu 
przed rynkiem!

Nagrodę partnera kategorii otrzymał zespół 3M 
za projekt „Development Action Plan”.

 UZASADNIENIE PARTNERA KATEGORII, FIRMY RESOLUTIO: 
Zwinne podejście do zarządzania kompetencjami w odniesieniu do 
priorytetów strategicznych organizacji. Doceniliśmy fakt realizacji am-
bitnego projektu wyłącznie wewnętrznymi siłami i z wypracowaniem 
autorskiego narzędzia do planowania rozwoju adekwatnie do bieżą-
cych potrzeb firmy, talentów i aspiracji pracowników.

KATEGORIA: KULTURA ORGANIZACYJNA 
I ZAANGAŻOWANIE PRACOWNIKÓW 
Nagrodę główną w III kategorii zdobył zespół LINK4 
za projekt „LINK4 PORY ROKU”.

 UZASADNIENIE KAPITUŁY: Projekt LINK4 jest wzorowym przy-
kładem dla branży w budowaniu angażującego środowiska pracy. 
Działania objęły swym zasięgiem wszystkich pracowników, łącznie 
z zarządem. Celem było utrzymanie zaangażowania pracowników 
oraz zintegrowanie z firmą nowych pracowników przy wzroście 
zatrudnienia o 25%. Projekt cykliczny, zbudowany na wartościach 
firmowych, ogromny wysiłek całego działu HR, który bezbłędnie 
przeanalizował i odpowiedział na potrzeby pracowników wewnątrz 
organizacji. Na docenienie zasługuje również podejście agile’owe, 
czyli współpraca, samorealizacja, szybka reakcja na zmiany, bezpo-
średnia komunikacja „Mów co Myślisz”. Efekt: poziom zaangażowania 
wśród pracowników w wewnętrznym badaniu w 2017 roku wyniósł 
82%, a firma została doceniona w badaniu Great Place to Work 2018.

Podwójne wyróżnienie przyznane zarówno przez kapitułę 
konkursu oraz partnera kategorii, firmę emplo otrzymał 
zespół LACROIX Electronics w Kwidzynie za projekt 
„Czaso-oszczędzacze LACROIX Electronics”.

 UZASADNIENIE KAPITUŁY: Wyróżnienie otrzymał zespół, który 
z pasji do usprawnień postanowił ułatwić życie swoim pracownikom 
realizację codziennych obowiązków, aby mogli skupić się na realizacji 
zadań służbowych. Firma produkcyjna, która dobrze przeanalizowała 
potrzeby grupy docelowej i zrealizowała cel, jakim było obniżenie ab-
sencji pracowników.

Dzięki dostępowi do licznych usług na terenie firmy (bezpłatnych 
lub za niewielką opłatą), takich jak konsultacje radcy prawnego, mini 
SPA (masaże, kosmetyczka, fryzjer), a także dzięki firmowej aplikacji do 
umawiania wspólnych przejazdów do pracy pracownicy zaoszczędzili 
już co najmniej 3 000 godzin. Pomysłowość w poszukiwaniu prostych 
rozwiązań znacząco wpłynęła na poziom zaangażowania pracowni-
ków i efektywność kosztową. Zdaniem partnera kategorii, firmy em-
plo, projekt Czaso-oszczędzacze wnosi prawdziwą wartość w życie 
pracowników i pomaga im zachować równowagę pomiędzy życiem 
zawodowym i osobistym.

Jak podsumowała przewodnicząca kapituły Grażyna Rzehak, pod-
czas gali rozdania nagród: „Osiągnęliśmy efekt zbyt wysokiej poprzecz-
ki, co oznacza, że wśród doskonałych projektów szukaliśmy tych wręcz 
wybitnych. Bardzo dziękujemy za tak wiele fantastycznych zgłoszeń, za 
doskonałe przygotowanie, otwarte i pełne pomysłów głowy oraz za 
pokazanie, jak świetnie współpracują ze sobą zespoły HR!”. 
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Czy Twój zespół też ma na koncie ciekawy projekt? 
Jesteście zespołem marzeń? 

Śledź zakładkę HR Dream Team na wyzwaniaHR.pl, 
aby być na bieżąco i nie przegapić startu edycji 2019! 
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W 2018 roku, jak przez prawie 10 ostatnich lat, ponownie 
zaprosiliśmy branżę HR do wspólnej podróży po zagadnieniach 
istotnych dla ekspertów i menedżerów działów personalnych.
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Wydarzenia pod banderą Wyzwania HR zostały pomyślane jako te, 
które zawsze będą skupiać się i odpowiadać na potrzeby spe-

cjalistów, praktyków HR, ekspertów kształtujących politykę personalną 
w swoich firmach. Dlatego też, aby jak najlepiej dopasować zawartość 
merytoryczną konferencji, co roku zapraszamy szczególnych prelegen-
tów do współtworzenia wydarzenia; dbamy także o dobór partnerów 
i wystawców, którzy podzielą się ciekawymi rozwiązaniami.

Za nami już prawie 50 edycji wydarzenia. Do tej pory towarzyszyło 
nam ponad 5000 uczestników, ponad 160 prelegentów, a sama konfe-
rencja zawitała do wielu miast w Polsce. W tym roku, w kwietniu i maju 
Wyzwania HR odwiedziły już Katowice i Rzeszów – przed nami spotka-
nia we Wrocławiu, Poznaniu i Krakowie.

MERYTORYKA POD LUPĄ
W tym roku omawiamy, przyglądamy się bliżej zagadnieniom:
1. skutecznemu i dopasowanemu do specyfiki branży zarządzaniu 

projektami w HR, szukaniu prostych i optymalnych rozwiązań dla 
problemów poprzez stosowanie Design Thinking,

2. komunikacji między pokoleniami w miejscu pracy i nie tylko, bo 
baby boomer może dogadać się z tzw. Zetem,

3. opowiadaniu historii... takich, które wesprą zarówno budowę marki 
pracodawcy, jak i tę samego działu HR, 

4. trendom i przyszłości branży – nie tylko w obszarze HR tech!,
5. aby na koniec odpowiedzieć sobie na pytanie – czy ważne jest fak-

tycznie, JAK działamy, czy pracujemy w zgodzie ze sobą i swoimi 
wartościami i co z tego wynika.
Eksperci i praktycy, na co dzień wspierający HR, na każdej z kon-

ferencji zapraszają w podróż i rekomendują działania, procesy, tricki 
i inspirują do tego, by tak małymi, jak i większymi krokami zmierzać 
do budowania (jeszcze bardziej) angażującego środowiska pracy. Tak 
swojego, jak i pracowników.

Zapraszamy do zapoznania się z tematami prelekcji w tegorocznej 
agendzie wydarzenia.

#CHODZI O TO, JAK
To, co robisz jest bardzo ważne, ale JAK to robisz jest jeszcze ważniej-
sze. Tylko od Ciebie zależy Twoja marka i to, co po sobie zostawisz 
w organizacji. Jakość Twoich działań buduje kulturę organizacji oraz 
wpływa na środowisko, którego jesteś częścią.

JAK – to dyskusja tocząca się wokół jakości i przywództwa, która za-
prasza do refleksji nad jego wartościami i tego, jaki pozytywny wpływ 
wywierasz. Doświadczeniami dzieli się Anna Jakubowski.

#KOMUNIKACJA MIĘDZYPOKOLENIOWA. 
JAK BUDOWAĆ RELACJE MIĘDZY POKOLENIAMI?
Wiesz jak wygląda świat Twoich pracowników z najmłodszych po-
koleń na rynku pracy? Co ich motywuje? Czemu wolą mieć wybór, 
niż oddawać podejmowanie decyzji w ręce innych? Jak świat online 
wpłynął na ich rzeczywistość i funkcjonowanie?

Do zobaczenia na Wyzwaniach HR!

Dowiedz się więcej o naszych prelegentach i sprawdź aktualne terminy konferencji na

wyzwaniahr.pl/konferencje
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Trudność w porozumiewaniu bierze się z innych perspektyw wi-
dzenia świata i sposobu zbierania życiowych doświadczeń. Wspólnie 
spojrzymy na różnice pokoleniowe, ich konsekwencje, zmiany w spo-
sobie komunikacji. Często managerowie pracownicy i managerowie 
pokolenia baby boomers i X twierdzą, że młodsze pokolenie jest słabo 
zmotywowane. Praca jest dla nich tylko obowiązkiem, a nie pasją. Czy 
rzeczywiście? Znalazłoby się sporo dowodów, że tak. A jednak wiele 
wskazuje na to, że tak nie jest, o czym mówi Piotr Kraśko.

#HR STORYTELLING
Czy ideę storytellingu można skutecznie wykorzystać w branży hu-
man resources? Sprawdź, jak opowiadaniem historii wesprzeć nie 
tylko budowanie marki dobrego pracodawcy, ale również... komu-
nikację i markę działu HR wewnątrz organizacji. Tę historię opowie 
Piotr Bucki.

#KIEDY DEADLINE GONI DEADLINE. 
JAK SKUTECZNIE ZARZĄDZAĆ PROJEKTAMI W HR?
I choć pojedyncze działania można szybko doprowadzić do końca, 
problem pojawia się przy ich kumulacji. Czy da się nad nim zapa-
nować? Zdecydowanie tak! W wywiadzie pod tym samym tytułem, 
w Kompendium HR, a także szerzej na samym wydarzeniu dzieli się 
wiedzą Mariusz Kapusta.

#KU PRZYSZŁOŚCI! CZY TRENDY W HR 
TO TYLKO TECHNOLOGIE?
Czy nowoczesność w HR i innych branżach oznacza tylko coraz to 
nowsze technologie? Gdzie jeszcze kryją się innowacje i zmiany, które 
nieuchronnie napływają również na rynki pracy i do branży human 
resources? Zapraszamy do wspólnej refleksji nad (nieodległą) przy-
szłością HR-owej rzeczywistości podczas autorskiego przeglądu tren-
dów nie tylko HR-tech. Przez temat przeprowadzać będą Maciej Noga, 
Grażyna Rzehak lub Emilia Dąbrowska (w zależności od miasta, w któ-
ry będzie odbywać się konferencja).

#DESIGN THINKING W HR. 
DOŚWIADCZ PORAŻKI, BY ODNIEŚĆ SUKCES
Procesy dają poczucie bezpieczeństwa, które może prowadzić do sta-
gnacji. Jest jednak metoda na to, aby tchnąć nowe życie w poszukiwa-
nie rozwiązań i generowanie nowych pomysłów. Zobacz, jak Design 
Thinking może wesprzeć pracę HR. Do zajrzenia za kulisy DT zaprosi 
Katarzyna Matusiak. 
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W Pracuj.pl od dawna jesteśmy wierni idei 
customer experience. Chcemy, aby nasi 
klienci – branża HR – czuli się wyjątkowo 
nie tylko jako partnerzy biznesowi, 
ale przede wszystkim jako ludzie. Wiemy, 
że doświadczenia tworzą się niezauważenie, 
dlatego do codziennej współpracy staramy 
się podchodzić nieszablonowo, aby łączyć 
i inspirować. 

Kaja Pryczkowska
Marketingowiec, w Pracuj.pl od kilku lat odpowiada za 
budowanie wyjątkowych doświadczeń klientów z branży HR, 
projektując dla nich zarówno małe niespodzianki, jak i duże 
wydarzenia (HR Day, Wyzwania HR). Prywatnie miłośniczka 
języka hiszpańskiego.

Samba de Janeiro,   HR!
Ponad 6 lat temu zauważyliśmy, że pracownicy human resources 

(w przeciwieństwie do pracowników innych branż) nie mają swo-
jego święta i postanowiliśmy to zmienić. Aby ich docenić, powołali-
śmy oficjalnie do życia HR Day – Ogólnopolski Dzień Pracowników 
Działów HR. Od tego czasu co roku jest  to idealna okazja zarówno do 
tego, żeby zintegrować branżę, a także świetnie się bawić. Spotkania 
pod znakiem HR Day są wyjątkowe – tego dnia chcemy HR-owców 
zaskoczyć, a także sprawić, żeby na jeden dzień zapomnieli o celach, 
wynikach i wyzwaniach pojawiających się w wykonywanej przez nich 
na co dzień pracy, a skupili się na odczuwaniu i przeżywaniu tego, co 
„tu” i „teraz”. To także w trakcie tych spotkań odbywa się gala rozdania 
nagród w konkursie HR Dream Team, który wyróżnia najlepsze zespoły 
HR-owe i interdyscyplinarne z całej Polski.

HR PALCEM PO MAPIE
Codzienną współpracę i wsparcie projektów pracowników działów 
human resources możemy przyrównać do swego rodzaju podróży. To 
właśnie już drugi rok z rzędu zainspirowało nas do wyboru tematu 
przewodniego HR Dayów. W roku 2017 celebrowaliśmy ten szczegól-
ny dzień pod hasłem „One night in Bangkok”, by w tym roku obrać 
zupełnie inny kierunek i na ten wyjątkowy wieczór przenosić się na 
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Samba de Janeiro,   HR!
sambodrom w gorącej Brazylii. 

Wszystkie wydarzenia spod 
znaku HR Day 2018 zostały zaprojekto-
wane tak, aby każdy uczestnik mógł poczuć 
atmosferę karnawałowej parady w Rio de Janeiro 
– a to zarówno dzięki efektownym pióropuszom, któ-
rymi można było ozdobić swój strój, a także przy wsparciu 
wizażystek, które na życzenie wykonują kolorowe i błyszczące 
karnawałowe makijaże. Dobrą atmosferę zapewniają również au-
tentyczne brazylijskie potrawy i flagowy drink z tego kraju – caipirinha. 
Emocje sięgają zenitu, kiedy na imprezie pojawiają się passistas – tan-
cerki samby w oryginalnych, bogato zdobionych brazylijskich strojach 
– zaprezentują próbkę swoich umiejętności. 

DO ZOBACZENIA W…
HR Daye odbywają się w 8 miastach Polski. Przed nami w tym roku jeszcze 
wydarzenia w Sopocie, Bydgoszczy, Łodzi i Katowicach – mamy nadzie-
ję, że przedstawiciele branży HR z tych regionów będą równie zadowo-
leni, co ich koledzy po fachu z Wrocławia, Poznania, Krakowa i Warszawy, 
którym nierzadko zdarza się mówić, że HR Day to najlepsza branżowa 
impreza, na jakiej mieli okazję być, ponieważ oferuje możliwość nie tylko 

do świetnej za-
bawy, ale również 
sprzyja nawiązywaniu 
wielu nowych branżowych 
relacji i znajomości.

Dziękujemy Państwu za wspólną 
zabawę, mając nadzieję, że za rok ponow-
nie uda nam się Was zaskoczyć! Do zobaczenia 
– kto wie, dokąd wybierzemy się tym razem? 
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W 2009 roku Dan Pink wygłosił swoje 
płomienne wystąpienie w ramach TED 
Global, zatytułowane „Zagadki motywacji”. 
Zwrócił wówczas przede wszystkim uwagę 
na potrzebę wdrożenia nowego podejścia 
do motywacji pracowników. Znalazło się 
tam również zdanie, które dobrze obrazuje, 
co było inspiracją do powołania do życia 
pewnej konferencji. 

W trakcie swojego wystąpienia Dan Pink powiedział: „Istnieje 
ogromny rozdźwięk między tym, co wie nauka, a tym co robi biz-

nes”. Obserwując dzisiejszą rzeczywistość łatwo można zauważyć, iż 
autor wypowiedzi w swoim przek onaniu nie jest odosobniony.

Już 15 listopada 2018 roku w Warszawie na konferencji z cyklu 
„Przyszłość HR z perspektywy nauki i biznesu” spotykają się praktycy 
i naukowcy. Naukowcy po to, aby, zaprezentować wyniki swoich badań 
i przemyśleń w oparciu o współczesną specjalistyczną literaturę świa-
tową i krajową, a także przekazać rekomendacje dla biznesu. Praktycy 

HRM: 

biznesowi, aby opowiedzieć o tematach, nad którymi aktualnie pracu-
ją oraz problemach wymagających rozwiązań.

Celem cyklu konferencji „Przyszłość HR-u z perspektywy nauki i biz-
nesu” jest stworzenie okazji do spotkania niestety ciągle dwóch świa-
tów – praktyków biznesu oraz przedstawicieli nauki. Pierwsza edycja 
była owocnym forum wymiany poglądów, wiedzy oraz doświadczeń 
w zakresie nowych trendów w zarządzaniu kapitałem ludzkim z obu 
perspektyw.
II edycja wydarzenia stanie się okazją do budowania kontaktów 
i współpracy między środowiskiem naukowym i praktykami specja-
lizującymi się w problematyce HRM. Celem dyskusji będzie skupienie 
się na roli HR w zmieniającej się rzeczywistości, w której kapitał ludzki 
jest kluczowym potencjałem dla organizacji i potrzebach biznesu z tej 
sytuacji płynących. Wspólnie będziemy poszukiwać odpowiedzi na 
pytania, czy dalszy rozwój w obranych przez organizacje kierunkach 
będzie możliwy z uwagi na uwarunkowania rynku pracy? Jakie nowe 
działania są oczekiwane? Czego nadal potrzebujemy? Czyli jak nauka 
może dziś wspierać biznes, aby działał sprawniej. 

II edycja konferencji jest kolejnym krokiem do niwelowania roz-
dźwięku, o którym mówił Dan Pink oraz wielu innych naukowców 
i praktyków. Konferencja jest organizowana przez Wyższą Szkołę 
Finansów i Zarządzania w Warszawie (z dniem 1 października 
2018 roku Uczelnia zmienia nazwę na Akademia Ekonomiczno-
Humanistyczna) we współpracy z Collegium Civitas w Warszawie. 

Więcej szczegółów dotyczących konferencji:
www.konferencje.vizja.pl/przyszlosc-hr-2018

Zapraszamy do rejestracji!

czy nauka i biznes 
mówią jednym głosem?
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Katarzyna Klimek-Michno

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

Anna Bąk
Rekruterka i HR-owiec z 7-letnim doświadczeniem w branży 
IT, z wykształcenia psycholog, w trakcie przygotowywania 
rozprawy doktorskiej z psychologii tańca. Kocha zdobywać 
nową wiedzę i dzielić się nią z innymi. Dlatego prowadzi blog 
o rekrutacji (http://www.dobrarekruterka.pl/) i zdradza jak to 
jest być pisarką (http://annabakpisze.pl/blog/). Ma słabość 
do pięknych artykułów biurowych, uwielbia ciepłe skarpety 
i zapach świeżego chleba. Wciąż więcej czyta niż pisze.

HR-owiec w roli pisarza, 
czyli jakie teksty 
przyciągają czytelników
Jak szlifować warsztat, dbać o lekkie pióro? 
Na te i inne pytania odpowiada Anna Bąk, 
specjalistka ds. rekrutacji w firmie Ericsson, 
pisarka i autorka bloga Dobra Rekruterka.
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HR – wbrew pozorom – ma duży związek z twórczością i słowem 
pisanym. Dotyczy przecież komunikacji – z pracownikami, 

kandydatami, klientami. Widać ją na wielu płaszczyznach: kampanie 
employer brandingowe, new slettery, gazety firmowe, artykuły eks-
perckie, wystąpienia na konferencjach i szkoleniach. Także w zakład-
kach „Kariera” na firmowej stronie, ogłoszeniach o pracę, na blogach 
i w postach na portalach społecznościowych.

KATARZYNA KLIMEK-MICHNO: W blogosferze pojawia się 
coraz więcej blogów pisanych przez HR-owców i rekruterów. 
Jak Pani sądzi, co decyduje o popularności i przewadze jedne-
go bloga nad innymi?
ANNA BĄK: Myślę, że kluczem do sukcesu jest autentyczność. To, 
co piszemy, powinno mieć odzwierciedlenie w faktach. Jeśli ktoś jest 
na przykład menedżerem i nie ma wiedzy HR, a chce prowadzić HR-
owego bloga, to może być mu ciężko zbudować autorytet. Podobnie 
brak doświadczenia w biznesie sprawia, że przywoływane przykłady 
i tematy nie mają pokrycia z praktyką, nie odnoszą się do rzeczywisto-
ści, tylko do teorii. Czytelnicy szybko to wyczują.

Warto też nastawić się na długofalowe budowanie relacji. Pisanie 
online wymaga od blogera ciągłej obecności i zaangażowania. Nie wy-
starczy dodawać kolejne wpisy. Jako blogerka jestem aktywna w róż-
nych grupach dyskusyjnych, w różnych społecznościach i jeśli pojawia 
się pytanie, np. dotyczące pisania CV, to dzielę się wiedzą i wskazów-
kami. Staram się odpowiadać na bieżące potrzeby i problemy. Nie jest 
to więc marketing, spamowanie, zasypywanie wszystkich linkami do 
bloga, tylko realne i autentyczne wsparcie i współpraca.

W obecności online istotne jest też budowanie relacji z branżą, 
a więc nie warto zwalczać konkurencji, innych blogerów i HR-owców, 
zdecydowanie lepiej jest współpracować i promować wartościowe 
posty, nawet jeśli napisał je ktoś inny. Uważam, że warto też skupić 
się na pozytywnych aspektach, a więc jeśli ktoś chce prowadzić blo-
ga rekrutacyjnego, to nie powinien wyśmiewać branży i kandydatów. 
Kontrowersje wywołują krótkotrwały rozgłos i duże zasięgi, w szerszej 
perspektywie takie działania przyciągną do nas jedynie narzekaczy 
i pesymistów. Ważna jest też spójność wizerunku zawodowego z tym, 
który prezentujemy na blogu. Jeśli ktoś jest np. bardzo surowy, ostry 
w pracy, a na blogu stara się uchodzić za łagodnego i wszystkich przy-
tula – to jest to sztuczna kreacja i szybko zostanie wytknięta.

KATARZYNA KLIMEK-MICHNO: Co jeszcze zniechęca do śle-
dzenia postów?
ANNA BĄK: Ortodoksja w wypowiedziach. A więc jeśli autor bloga 
nie rozważa problemu, nie przyjmuje informacji zwrotnej, nie jest 
skłonny do refleksji, tylko sądzi, że jego opinia jest jedyna i słuszna.

KATARZYNA KLIMEK-MICHNO: Pani prowadzi bloga Dobra 
Rekruterka. Na pewno bardzo ważna jest wiedza i doświad-
czenie zawodowe, którym się Pani dzieli w swoich wpisach, 
ale styl pisania to czynnik, który również wpływa na zainte-
resowanie czytelników. Jakie teksty budzą zainteresowanie?
ANNA BĄK: Na pewno takie, które dotyczą problemów czytelni-
ków. Jeśli piszę post, to nie wymyślam tematu z głowy, tylko patrzę 
na listę pytań, które najczęściej zadają mi moi odbiorcy. Skupiam się 
na tych wątkach, które ich interesują i są dla nich ważne. Mogłabym 
na przykład opisywać idealną rekrutację, ale… wiele osób pyta mnie, 
jak rozpoznać kłamstwo, więc wychodzę od treści, na które jest za-
potrzebowanie. Ważne jest też pisanie bez przesadnej poprawno-
ści politycznej. Czytelnicy bloga chcą widzieć wyrazistą osobę, z jej 
autentycznymi poglądami i opiniami. Chcą mieć pewność, że autor 
bierze odpowiedzialność za swoje słowa i że mogą się z nim zgodzić, 
bądź nie. Dlatego ważne, żeby pisać: „uważam, że…” zamiast „chyba”, 
„wydaje mi się”, „nie jestem pewien” itd. Innym, istotnym pisarskim 
zaleceniem jest zasada „pokaż, nie opisuj”. A więc zamiast pisać na 
stronie firmowej, że jesteśmy młodym i dynamicznym zespołem – 
podajemy przykład, że np. 70% naszej załogi jeździ na snowboardzie. 

Rezygnujemy z przymiotników i utartych zwrotów na rzecz czasow-
ników, które pokazują aktywność i pozwalają uruchomić wyobraźnię. 
Dobrze czyta się też teksty, które nie są wydumane, a przypominają 
zwyczajną rozmowę z kimś bliskim, z przyjacielem czy znajomym. 
Warto pisać tak, jakbyśmy opowiadali. I tak, żebyśmy sami chcieli to 
czytać i udostępniać dalej.

Warto pokazywać – również w warstwie językowej 
– że staramy się pomóc innym i rozwiązywać problemy, 
że dostrzegamy sprawę i wiemy, co może się przydać 
naszym czytelnikom. Gdy zaczynamy pracę nad nowym 
tekstem, trzeba zadać sobie pytanie: co chcę osiągnąć 
tym wpisem, newsletterem, komunikatem?

KATARZYNA KLIMEK-MICHNO: A co odstrasza w tekstach? 
Jakich błędów unikać?
ANNA BĄK: Zniechęcają skróty myślowe, swego rodzaju maniera 
i żargon branżowy. Na co dzień przecież nie mówimy do ludzi spoza 
branży, że np. „byłam na konfie i dyskutowaliśmy o job description 
w reqach”. Dlaczego więc tak pisać na blogu? Tym, co też razi języ-
kowo, jest pisanie z nastawieniem na „ja”, a nie na odbiorcę. „Ja tak 
robię”, „ja jestem taki”. Ale co z tego wynika dla czytelników? Co oni 
z tego będą mieć?

Warto pokazywać – również w warstwie językowej – że staramy się 
pomóc innym i rozwiązywać problemy, że dostrzegamy sprawę i wie-
my, co może się przydać naszym czytelnikom. Gdy zaczynamy pracę 
nad nowym tekstem, trzeba zadać sobie pytanie: co chcę osiągnąć 
tym wpisem, newsletterem, komunikatem?

Pisząc tekst, powinniśmy pamiętać o jego celu. Jestem zwolennicz-
ką metody Alexandry Franzen, zwanej FEEL. KNOW. DO. Ta doświad-
czona autorka uczy, by już przed pisaniem ustalić, jakie emocje chcemy 
wywołać tekstem, czego ma się czytelnik dowiedzieć i do jakiego dzia-
łania chcemy go zachęcić. Mając te trzy odpowiedzi zdecydowanie 
łatwiej jest ubrać myśli we właściwe słowa. Należy też unikać długich 
wstępów, przegadanych opisów. Zdania powinny być krótkie i treściwe. 
Na wierzch trzeba wyciągnąć to, co kluczowe, atrakcyjne dla czytelni-
ków. Tym, co jeszcze odstrasza odbiorców, jest brak spójności przeka-
zu. Jeśli np. tworzymy wpisy na firmowym profilu na Facebooku, to 
powinny być zgodne z obecną strategią komunikacyjną firmy. Ważne 
jest też określenie, kto jest grupą docelową, do kogo kierujemy swoje 
treści – czy są to osoby po studiach, czy już doświadczeni specjaliści.

KATARZYNA KLIMEK-MICHNO: Internet daje wiele możliwo-
ści. Jest przestrzeń do pisania, tylko czy… pisać każdy może?
ANNA BĄK: Każdy może pisać i każdy może się pisania uczyć, pozna-
jąc przydatne do tego narzędzia. Nie każdy jednak będzie mieć z tego 
przyjemność. Są osoby naturalnie wrażliwe na słowa, dla których pisa-
nie będzie pasją, przyjemnością. Są też tacy, którzy będą musieli wło-
żyć w pisanie więcej wysiłku i podjąć mozolną pracę nad obecnymi 
umiejętnościami.

KATARZYNA KLIMEK-MICHNO: Jak więc można szlifować 
swoje umiejętności pisarskie? Co pomaga w pracy nad warsz-
tatem?
ANNA BĄK: Przede wszystkim – praktyka. Można kupować książki, po-
szerzać wiedzę, ale bez pisania i ćwiczenia nie będziemy się rozwijać. 
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To właśnie podczas pisania odkrywa się swój styl i pokonuje kolejne 
wewnętrzne blokady. Warto znaleźć sobie przyjaznego czytacza, np. 
zaufaną osobę z działu w firmie, która przyjaznym okiem spojrzy na 
nasze teksty i je oceni. Polecam zapisanie się do grup dyskusyj-
nych online, a także udział w szkoleniach i kursach, podczas któ-
rych otrzymujemy zadania do wykonania. Ćwiczymy wówczas 
np. umiejętność pisania krótko i na temat, tworzenia komu-
nikatu w oparciu o historię czy dopasowania treści do formy. 
Później otrzymujemy informację zwrotną od innych uczestni-
ków zajęć, a więc osób podobnie jak my walczących z przelewa-
niem myśli na papier. Warto czytać i obserwować blogerów, którzy 
w naszym odczuciu piszą dobrze i ciekawie. Dla mnie inspiracją jest 
Alexandra Franzen, copywriterka, autorka książek i mentorka pisania, 
której newslettery trafiają prosto w serce. W Stanach Zjednoczonych 
bardzo popularne są też podcasty. W Polsce dopiero raczkuje taka 
forma dzielenia się wiedzą, ale jest ona niesamowicie przydatna i wy-
godna – nagrań można słuchać np. w drodze do pracy. To wszystko są 
cenne źródła wiedzy, wciąż jednak kluczowa jest praktyka.

KATARZYNA KLIMEK-MICHNO: A jakie lektury poleca Pani 
HR-owcom, którzy chcieliby w bardziej świadomy sposób za-
dbać o to, co piszą?
ANNA BĄK: Dobrym początkiem będzie „Narratologia” Pawła 
Tkaczyka – to pozycja, która uczy budowania opowieści w inte-
resujący sposób. Warto sięgnąć też po książkę Anny Piwowarczyk 
„Autentyczność przyciąga”, żeby dowiedzieć się, jak tworzyć przekazy 
oparte na tym, jacy naprawdę jesteśmy. Bardziej interaktywną formą 
będzie klub pisania online, prowadzony przez Marię Kulę – w którym 
sama uczestniczę i polecam z całym przekonaniem.

KATARZYNA KLIMEK-MICHNO: Gdybyśmy miały podsumo-
wać: jakie korzyści płyną z aktywności HR-owców w blogos-
ferze i dlaczego warto pracować nad swoimi umiejętnościami 
komunikacyjnymi i pisarskimi – nawet jeśli odnoszą się tylko 
do przygotowania ogłoszenia czy treści w zakładce Kariera.
ANNA BĄK: Blog na pewno pomaga budować silną markę indywi-
dualną. Nawet jeśli zmieniamy pracę, to blog i wypracowana dzięki 
niemu marka eksperta, pozostają z nami. W ten sposób można 
więc tworzyć długofalową ścieżkę kariery.

Pisanie daje możliwość wypowiadania się na różne tematy, 
dzielenia się opiniami, na które nie zawsze jest miejsce na forum 
firmy. Na blogu nie reprezentujemy swojego pracodawcy, tylko 
samych siebie. Umieszczane tam teksty mają szerokie dotar-
cie – pozwalają krzewić wiedzę i promować dobre praktyki na 
dużo większą skalę.

Moją misją jest na przykład pomaganie w pisaniu dobrego CV, po-
nieważ widzę, że wielu dobrych kandydatów traci przez podstawowe 
błędy szansę na pracę. A wystarczy choćby zmiana kolejności infor-
macji!

Kompetencje pisarskie przydają się wszędzie tam, gdzie porozumie-
wamy się z innymi. Wszelkiego rodzaju komunikaty – ogłoszenie o pra-
cę, kampania employer brandingowa, newsletter czy wystąpienie na 
konferencji – budowane są w oparciu o słowa. Jeśli umiemy odpo-
wiednio je dobrać i zaciekawić odbiorców – wyróżniamy się z szu-
mu informacyjnego. A wtedy mamy szansę pokazać, jakimi jeste-
śmy osobami, jaką markę tworzymy. Dlatego warto dbać o słowa.

KATARZYNA KLIMEK-MICHNO: Dziękuję za rozmowę. 

Pisanie daje możliwość wypowiadania się 
na różne tematy, dzielenia się opiniami, 
na które nie zawsze jest miejsce na 
forum firmy. Na blogu nie reprezentujemy 
swojego pracodawcy, tylko samych siebie. 
Umieszczane tam teksty mają szerokie 
dotarcie – pozwalają krzewić 
wiedzę i promować dobre praktyki 
na dużo większą skalę.
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Czy wiesz, 
co mówią o Tobie

w sieci?
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Jak Cię widzą, tak Cię piszą. W dobie 
Internetu to powiedzenie nabiera zupełnie 
nowego znaczenia. W sieci można dziś 
znaleźć wszystko, w szczególności opinie 
nt. pracodawców. Ich monitoring i analiza 
może przynieść pracodawcom sporo 
korzyści. O tym, jakie korzyści przyniesie 
zespołom HR korzystanie z monitoringu 
sieci mówi Mikołaj Winkiel z Brand24.

MAJA GOJTOWSKA: Czy monitoring Internetu to sprawa wy-
łącznie marketingowa czy HR może coś z tego mieć?
MIKOŁAJ WINKIEL: Monitoring to sprawa dla każdego. Dane, któ-
re pojawiają się w wynikach monitoringu może wykorzystywać kilka 
różnych działów. Z jednej strony wykorzystuje je dział PR, który obser-
wuje gdzie i jak pojawiają się informacje prasowe udostępniane przez 
ten dział. Z drugiej mamy dział marketingu, który patrzy na to, gdzie 
wspomniała została marka i jak można na to wspomnienie zareago-
wać, również w porozumieniu z działem PR. Trzecim obszarem jest 
dział HR. Monitoring to rzecz, do której chcę motywować HR -owców, 
ponieważ często ten dział jest kompletnie niezaangażowany w te 
kwestie. Z naszych doświadczeń wynika, iż wartość, jaką niesie mo-
nitoring, dla HR-u jest ogromna. Chociażby dlatego, że ludzie dotych-
czasowe rozmowy przy piwie o swoich doświadczeniach przenoszą 
do mediów społecznościowych. Tak jak przy piwie kiedyś można było 
powiedzieć, że firma X jest beznadziejna czy źle traktuje pracowników 
– teraz to wszystko dzieje się na Twitterze albo na Facebooku. 

MAJA GOJTOWSKA: Czy oznacza to, że monito-
ring Internetu może być narzędziem do badania 

nastrojów wewnątrz firmy, opinii pracowników? 
MIKOŁAJ WINKIEL: Tak, zarówno wewnątrz firmy, jak i na ze-

wnątrz. Mogę podać przykład firmy, która miała przed sobą pewne 
wyzwanie: polegało ono na bardzo dużej rotacji pracowników. Jest to 

Mikołaj Winkiel
Chief Evangelist w Brand24. Profesjonalnie i hobbystycznie 
zajmuje się marketingiem, Internetem i mediami społeczno-
ściowymi, starając połączyć te tematy w jedność. Pracując 
w dużej agencji nauczył się czym jest marketing internetowy, 
a pracując w mniejszej agencji, dowiedział się jak go robić 
skutecznie i sprawnie. Był social media managerem, content 
managerem, analitykiem i sprzedawcą. Ciągle wykorzystuje 
zdobyte doświadczenie, szkoląc z monitoringu Internetu 
podczas licznych prelekcji na m.in.: Marketing Day, Pipeline 
Summit, Forum Inbound Marketing, Kongresie Praktyków 
biznesu czy Kongresie Business Inteligence. Jest współautorem 
Biblii E-Biznesu i innych, licznych publikacji, prowadzi zajęcia 
na wielu uczelniach (m.in. UW, SWPS, AGH). Od 2016 roku 
prowadzi zajęcia Data & Web Mining na WH AGH w Krakowie. 
Od 2011 roku w Brand24 zajmuje się obsługą kluczowych 
klientów, marketingiem i „ewangelizacją” branży reklamowej. 

Maja Gojtowska
Od ponad 8 lat doradza i wspiera firmy w zakresie budowy 
wizerunku i komunikacji. Współtworzyła i zrealizowała 
kilkanaście różnych kampanii z zakresu komunikacji 
zewnętrznej, wewnętrznej, employer brandingowej i CSR. 
Specjalizuje się w tematyce HR i rynku pracy.

firma działająca w sektorze finansowo-bankowym. Firma ta dostrze-
gła dzięki monitoringowi, że jej byli pracownicy piszą w Internecie 
negatywne rzeczy na jej temat. Większość wpisów związana była 
z niedokończonymi sprawami i z niedopowiedzeniami pomiędzy 
firmą a byłymi pracownikami. Rozwiązaniem tej sytuacji okazało się 
wprowadzenie rozmów wyjściowych (exit interviews). Jeśli ktoś od-
chodzi, ma szansę spotkania się dodatkowo ze swoim przełożonym 
lub nawet z prezesem firmy. Na takim spotkaniu pracownik może 
powiedzieć, co mu leży na sercu, wymienić wszystkie niedomknięte 
sprawy. Wprowadzenie tego typu rozmów wpłynęło na zmniejszenie 
liczby odejść. Wpłynęły one także na cały system rekrutacji w firmie. 
Inaczej prowadzone były główne wątki rekrutacji, ponieważ zwracano 
już uwagę na insight z mediów społecznościowych.

MAJA GOJTOWSKA: Są badania, które pokazują, że złe do-
świadczenia kandydatów z procesu rekrutacyjnego przekła-
dają się na komentarze publikowane o pracodawcach w sie-
ci. Korelacja pomiędzy doświadczeniem z rekrutacji a opinią 
o firmie jest bardzo widoczna. 
MIKOŁAJ WINKIEL: Takich sytuacji nie unikniemy. Uważam jednak, 
że warto zawsze i wszędzie odpowiadać. Jeżeli nie mamy osoby, która 
jest dedykowana do tego tematu, to ją znajdźmy. Zatrudnienie i prze-
szkolenie takiego pracownika będzie tańsze, niż potencjalne wizerun-
kowe straty. 

Są firmy, które robią to bardzo dobrze. Potrafią rozmawiać z każdym 
niezadowolonym rekrutowanym i odpowiadać na jego niezadowole-
nie. Mało który kandydat, gdy nie dostanie feedbacku, napisze z proś-
bą o niego bezpośrednio do rekrutera. Najczęściej będzie wypowia-
dał się tam, gdzie w danej chwili się znajduje, czyli na Twitterze, na 
Facebooku. 

MAJA GOJTOWSKA: “Obiecali, że odezwą się w ciągu tygo-
dnia, ale tego nie zrobili”. 
MIKOŁAJ WINKIEL: Kiedyś przygotowując prezentację na kongres 
HR-owy zacząłem czytać wpisy w sieci na temat zwolnień. To się bar-
dzo trudno czyta. Ludzie na publicznie dostępnym forum wypisu-
ją całą zawodową historię swojego życia – z detalami dotyczącymi 
firm, w jakich pracowali, w tym imionami i nazwiskami współpracow-
ników. Firmy powinny być przygotowane do reakcji na takie sytuacje. 

MAJA GOJTOWSKA: Jakie hasła HR-owiec powinien moni-
torować? Nazwa firmy to podstawa, ale chyba ciekawsze 
są wszelkie kombinacje znaczeniowe, jakie z nazwą firmy 
można utworzyć… 
MIKOŁAJ WINKIEL: Nie jesteśmy w stanie opisać wszystkich kom-
binacji, które mogą wystąpić. Nie należy się jednak ograniczać. Warto 
monitorować poza nazwą firmy: imię i nazwisko prezesa, imiona i na-
zwiska najważniejszych osób w firmie. Poza tym każdy dział, czy to 
marketingu, czy HR może tworzyć w wynikach wyszukiwania własne 
filtry. HR tworzy filtr, który na przykład zawiera słowa “zwolnili”, “zwal-
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niają”. To najlepsze rozwiązanie, gdyż nie jesteśmy w stanie określić 
wszystkich słów, jakich ludzie mogą użyć do opisania firmy lub swoich 
doświadczeń. 

MAJA GOJTOWSKA: Czy macie przykłady firm, które szuka-
ją kandydatów za pomocą monitoringu? 
MIKOŁAJ WINKIEL: Tak, bardzo dużo. Nie tak dawno zgłosił się do 
mnie redaktor prowadzący magazyn o e-sporcie, który szukał współ-
pracownika. Udostępniliśmy mu bezpłatne konto i okazało się, że 
mimo specjalistycznego zapotrzebowania znalazł za pomocą moni-
toringu człowieka, który z nim pracuje. Ta osoba została zlokalizowana 
na Twitterze. 

Dużo firm szuka kandydatów w monitoringu także dlatego, że ci 
kandydaci sami ogłaszają się w sieci. 

MAJA GOJTOWSKA: Jeśli mamy firmę, która buduje strategię 
employer brandingową, to na podstawie wyników monitorin-
gu może wyciągnąć insighty i informacje o personach. Szuka 
programistów i może dowiedzieć się konkretnych rzeczy, 
na przykład jakie lubią filmy, co ich bawi, co ich smuci 
itd. Może stworzyć konkretny obraz tej osoby. 
MIKOŁAJ WINKIEL: Do tego tematu można podejść 
od drugiej strony i ze swojej firmy stworzyć 
miejsce, do której takie osoby będą chciały 
przyjść. Przy ścisłej współpracy z marke-
tingiem warto monitorować całą “katego-
rię produktową”, gdzie firma funkcjonuje 
jako marka i w tym samym czasie badać po-
trzeby konkretnych ludzi. Można to zrobić po-
przez przeskanowanie tysięcy ogłoszeń o pracę. 

MAJA GOJTOWSKA: Weźmy konkretną profesję, np. archi-
tekta. Przeglądamy ogłoszenia i wyłuskujemy z nich ze-
staw benefitów, jakie oferuje konkurencja? 

MIKOŁAJ WINKIEL: Z jednej strony przeglądamy informacje o kon-
kurencji, a z drugiej to, co sami architekci mówią, jakimi doświadcze-
niami się dzielą. Te doświadczenia mogą być kluczowe. Trzeba mieć 
otwarty umysł, nie zamykać się tylko w obrębie swojej firmy czy ka-
tegorii produktowej. To działa oczywiście tylko w przypadku poszuki-
wania na konkretne, specjalistyczne stanowiska. 

Wielu programistów samodzielnie wrzuca ogłoszenia, że są dostęp-
ni. Pozostaje zawsze wątpliwość, czy osoba, która sama ogłasza swo-
ją dostępność, jest najlepsza w swojej branży… 

Przeglądanie ogłoszeń może też dać wyobrażenie, jakie są płace na 
danych stanowiskach. 

MAJA GOJTOWSKA: Przejdźmy do użycia monitoringu w za-
rządzaniu kryzysowym.  

MIKOŁAJ WINKIEL: Z każdej 
negatywnej wypowiedzi, czy to 
pracownika, czy osoby niezado-

wolonej z produktu, może wynik-
nąć coś większego. Większość kryzysów, które 
pojawiły się w ostatnim czasie w sieci nie mia-
ło jednak większego wpływu na marki. 
Kryzysy wizerunkowe bolą, gdyż jest duża 

szansa, że zostaną internautom w pamięci. Jedna z firm 
FMCG miała głośny problem ze szkłem w kaszkach. Kiedy 

w 2011 roku wypłynęła informacja, że w kaszkach dla dzieci 
znajduje się szkło, okazała się fake newsem. Wszystko wzięło 
się z tego, że na paletę z kaszkami spadł słoik i po prostu się 
stłukł. Informacja do rynku musiała wyjść, mimo że paleta nie 
trafiła do sprzedaży. Kilka lat później miała miejsce kolejna sy-

tuacja z udziałem właśnie tej firmy i ludzie wypominali im szkło 
w kaszkach pisząc, że znowu mają problem. Myślę, że takie sytu-

acje mają miejsce równie często od strony HR-owej. 
Mechanizm zachowania konsumentów i zachowania kandy-

datów to dzisiaj jest właściwie to samo. Przy rynku pracownika, 
z jednymi i drugimi trzeba się nauczyć równie dobrze rozmawiać. 

MAJA GOJTOWSKA: Dziękuję za rozmowę! 
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by inni chcieli Cię słuchać?
Każdy z nas choć raz w życiu słuchał złej prezentacji – z jednej strony 

przeładowanej danymi i informacjami, a jednocześnie podanej w bardzo 
monotonny sposób. Można powiedzieć, że to wina prezentowanego tematu. 
Nie do końca. Udowadniają to mówcy, których wysłuchać możemy na konferencjach 
TED. Niezależnie od tematu, który podejmują, są zawsze w stanie przykuć naszą uwagę. 
Przypadek? Kamil Kozieł, założyciel IT School i PrezART, przekonuje, że nie. W rozmowie 

zdradza elementy, składające się na udaną prezentację oraz udowadnia, że każdy, 
nawet najtrudniejszy temat, można przedstawić w przykuwający uwagę sposób.

JAK prezentować,
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MAJA GOJTOWSKA: Kamil, podobno mało sypiasz, bo…
KAMIL KOZIEŁ: Robię dużo prezentacji. Tak, to prawda! (śmiech)

MAJA GOJTOWSKA: Gdybyś miał wskazać jeden element łą-
czący wszystkie dobre prezentacje świata, co by to było?
KAMIL KOZIEŁ: Za każdą dobrą prezentacją stoi historia, którą opo-
wiada prowadzący.

MAJA GOJTOWSKA: Od opowiadania historii tylko krok do 
storytellingu, prawda? Czym tak naprawdę jest?
KAMIL KOZIEŁ: Storytelling to, jak sama nazwa wskazuje, opowiada-
nie historii. A te opowiadamy sobie odkąd ludzkość istnieje i jesteśmy 
w tym znacznie lepsi niż na przykład w pisaniu. O storytellingu jest 
teraz dość głośno, ponieważ przez ostatnie lata nie obchodziliśmy się 
zbyt dobrze z formą wystąpień, jaką są prezentacje. Wszyscy ci, którzy 
przekazywali wiedzę w sposób łatwy, postrzegani byli jako osoby… 
utalentowane. A oni nie robili nic niezwykłego. Po prostu opowiadali 
o sytuacjach, które im się przytrafiły, opowiadali historie.

MAJA GOJTOWSKA: A kiedy możemy powiedzieć, że opowia-
damy historię?
KAMIL KOZIEŁ: Kiedy mamy bohatera, jakąś akcję, zmianę stanu 
emocjonalnego i ten bohater czegoś pragnie. Są to 4 elementy, które 
znajdziemy w każdej książce o storytellingu.

MAJA GOJTOWSKA: Jak te elementy wstawić do prezentacji? 
Szczególnie prezentacji biznesowej? Wydaje mi się to niemoż-
liwe.
KAMIL KOZIEŁ: Każda prezentacja traktuje o jakiejś zmianie. Kiedy 
mam przekazać pomysł na nowy projekt, robię to, ponieważ widzę, że w 
firmie coś nie działa. Jak przełożyć to na storytelling? Załóżmy, że jestem 
dyrektorem działu HR, który zauważył, że pozyskiwani przez firmę kan-
dydaci są słabej jakości. To ja będę bohaterem prezentacji. Organizuję 
więc spotkanie z moim zespołem, na którym będę chciał omówić ten 
problem. Prezentację zacznę pewnie od stwierdzenia, że choć do firmy 
aplikuje dużo kandydatów – i to jest fajne, są jednak słabej jakości – i to 
jest już niefajne. W ten sposób prezentuję mojemu zespołowi tzw. świat 
przed. Światem po będzie to, do czego jako zespół mamy zmierzać. Jak 
opowiem o nim w mojej prezentacji? Zwrócę uwagę słuchaczy na to, 
co możemy zmienić, abyśmy mieli tyle samo kandydatów, ale jednocze-

śnie, by byli oni wysokiej jakości. To właśnie jest pragnienie bohatera w 
storytellingu. To, co następuje później, to ciąg zdarzeń – bohater, czyli 
ja, zaprezentuje elementy, które musimy zrealizować, by osiągnąć cel 
(np. zmienić sposób komunikacji z kandydatami). Po nim przedstawię na 
pewno konkretny plan działania i jego egzekucję.

MAJA GOJTOWSKA: Dlaczego właśnie taki sposób opowiada-
nia działa na nas tak dobrze?
KAMIL KOZIEŁ: Jest on dla nas prosty w zrozumieniu. Daje nam ła-
twość poznawczą – nie musimy za dużo myśleć, a rozumiemy to, co 
mówi do nas osoba prezentująca. Nasz mózg uwielbia takie sytuacje. 
Storytelling aktywuje ośrodki korowe, które po prostu są na tego typu 
formę wyczulone. Dzieje się tak głównie dzięki funkcjonowaniu przy-
środkowej kory przedczołowej. To taka nasza nowoczesna jednostka 
centralna, nasz system operacyjny. To właśnie on uruchamia empatię 
poznawczą. Jeśli słyszę, że ktoś ma problem – zastanawiam się, co zro-
biłbym na miejscu tego bohatera, gdyby spotkało mnie coś takiego 
samego. Jest to mechanizm całkowicie niewyłączalny, ma go każdy 
z nas i każdy zareaguje w ten sam sposób. Dobrze opowiedziana hi-
storia sprawia, że ją przeżywamy. Czujemy zapachy i smaki, o których 
opowiada prelegent, w myślach odpowiadamy na pytania, które za-
daje. Oznacza to, że storytelling jest klasyczną, organiczną formą przy-
swajania przez nas informacji.

Kamil Kozieł
Skromnie sypia, bo robi dużo prezentacji. Ma przeświadczenie 
graniczące z pewnością, że z każdą historią bez pointy, 
listą punktowaną lub żartem godnym emisji w Familiadzie 
umiera jeden widz. Posiada niewytłumaczalny talent do 
przyciągania bystrych ludzi, interdyscyplinarnych projektów 
i niskich budżetów. Autodestrukcyjne ciągoty skłoniły go 
do pracy z aktorami, komikami oraz grafikami i doprowadziły 
do opracowanie teorii 4 warstw prezentacji, którą przedstawił 
na wystąpieniu TEDx. Obecnie, niczym niestrudzony Beduin, 
prowadzi konferencyjno-koczowniczy tryb życia pomagając 
prelegentom wygłosić ze sceny ważki komunikat. Złości się, 
jak ktoś nazywa go kołczem. Uwielbia animację, komedię, 
a na imprezach rozmawia o konstrukcjach storytellingowych.  
O swoich przemyśleniach informuje świat na blogu: 
kamilkoziel.pl. Założyciel IT School i PrezART.

Maja Gojtowska
Od ponad 8 lat doradza i wspiera firmy w zakresie budowy 
wizerunku i komunikacji. Współtworzyła i zrealizowała 
kilkanaście różnych kampanii z zakresu komunikacji 
zewnętrznej, wewnętrznej, employer brandingowej i CSR. 
Specjalizuje się w tematyce HR i rynku pracy.

Wysyłać powinniśmy nie slajdy, a slajdumenty. Slajdumenty 

to nic innego, jak narracja prezentacji umieszczona na slajdzie. 

Tak przygotowana prezentacja będzie przydatna nawet 

dla osób, które nie uczestniczyły w spotkaniu, 

podczas którego była omawiana.

MAJA GOJTOWSKA: Mam poczucie, że wszystkie prezentacje, 
które zapadły mi w pamięć, łączą żarty czy anegdoty, który-
mi okraszają je prelegenci. Czy storytelling da się przełożyć 
na prezentacje w realiach biznesowych? Tam nie zawsze jest 
miejsce na dowcip.
KAMIL KOZIEŁ: Żart to najtrudniejsza struktura narracyjna. Jest nie-
zwykle bezwzględny – jak rozśmieszy odbiorców, to super – pełne 
zwycięstwo, gorzej, jeśli nie rozśmieszy. To swoista pułapka, w którą 
można wpaść. Powodem, dla którego się śmiejemy, jest naruszenie 
normy społecznej. Śmiejemy się, bo nabijamy się z czegoś lub kogoś. 
Śmiech bierze się z poczucia wyższości nad obiektem wyśmiewanym. 
Śmiejemy się z przywar. Niestety, w sytuacjach biznesowych może być 
często postrzegany jako agresja. Wyjścia z tej sytuacji są dwa – warto 
żartować z siebie, słuchacze odbierają to jako dystans do siebie. 

Drugie rozwiązanie to żarty z czegoś, co jest powszechnym naru-
szeniem normy społecznej. Dobrym przykładem – prezentującym 
jak wykorzystać ten mechanizm – jest wystąpienie Kena Robinsona, 
w którym żartuje z tego, jak dzieci są rekrutowane do przedszkoli. Ten 
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żart to odwrócenie. Pierwsza warstwa to obserwacja czegoś głupiego, 
czegoś, w czym wszyscy bierzemy udział, ale nie zorientowaliśmy się 
jak bardzo jest to irracjonalne. Druga warstwa to odwrócenie tej ob-
serwacji – w tym przypadku jest to zadanie sobie pytania – co by było, 
gdyby dzieci do przedszkola były rekrutowane jak osoby dorosłe do 
firmy. Ta scenka, którą odgrywa Ken Robison, łączy dwa światy – świat 
dzieci i dorosłych. Właśnie ich połączenie sprawia, że się śmiejemy. 
Trzecia warstwa tego żartu to już jego odpowiednie podanie.

MAJA GOJTOWSKA: Przejdźmy teraz do sfery graficznej 
prezentacji. Jak powinny wyglądać wzorowe slajdy?
KAMIL KOZIEŁ: Slajdy to coś, z czym występujemy. Nie po-
winny one powodować przeciążenia odbiorców. Nie oznacza 
to, że slajdy muszą być proste, składać się np. z jednego obrazu. 
Szczególnie biznesowa rzeczywistość zmusza nas często do pre-
zentowania wielu, często skomplikowanych danych czy wykre-
sów. Nie należy umieszczać ich na slajdzie “na raz”, ponieważ 
naszym odbiorcom będzie ciężko je przyswoić. Dane powinny 
być poćwiartowane, podzielone na mniejsze części. Informacje 
należy podawać w sposób synchroniczny z tym, co mówi pre-
zenter. Kolejne elementy pojawiające się na slajdach powinny 
puentować wypowiedź prelegenta, czy prezentującego. Operowanie 
slajdami – dla mnie – jest podobne do budowy narracji filmowej. Nie 
mogę na slajd wrzucić za dużo tekstu, bo wtedy słuchacze skupią się 
na jego czytaniu, a nie słuchaniu  mnie. Jest to rzecz niezależna od 
nas. Dlatego wykres warto wprowadzać w częściach, w kolejnościach 
omawiania.

MAJA GOJTOWSKA: A co z prezentacjami, które wysyłamy? To 
przecież bardzo częsta praktyka. Czy nie masz obawy, że tak 
pocięte slajdy będą niezrozumiałe dla osób, których na pre-
zentacji nie było?
KAMIL KOZIEŁ: Wysyłać powinniśmy nie slajdy, a slajdumenty. 
Slajdumenty to nic innego, jak narracja prezentacji umieszczona na 
slajdzie. Tak przygotowana prezentacja będzie przydatna nawet dla 
osób, które nie uczestniczyły w spotkaniu, podczas którego była 
omawiana. Na slajdumencie może znajdować się dużo tekstu. Swoją 
formą przypomina dużo bardziej atrakcyjne wizualnie ulotki, niż tra-
dycyjny slajd.
MAJA GOJTOWSKA: A jaka jest Twoja jedna rada dla osób 
przygotowujących prezentacje?
KAMIL KOZIEŁ: Nigdy nie słuchaj kogoś, kto daje tylko jedną radę 
(śmiech). Przygotowywanie i prowadzenie prezentacji jest bardzo skom-
plikowane i warto podejść do niego zdroworozsądkowo. Należy się za-

stanowić nad tym, jaka jest wartość, którą daję moim słuchaczom. Druga 
kwestia to to, czy mówię o tym w sposób zrozumiały dla innych, a przy-
najmniej dla siebie. Trzecia kwestia to przetrenowanie prezentacji. Swoje 
wystąpienie należy przynajmniej raz powiedzieć sobie na głos. 

MAJA GOJTOWSKA: Dziękuję za rozmowę. 

Wysyłać powinniśmy nie slajdy, a slajdumenty. Slajdumenty 

to nic innego, jak narracja prezentacji umieszczona na slajdzie. 

Tak przygotowana prezentacja będzie przydatna nawet 

dla osób, które nie uczestniczyły w spotkaniu, 

podczas którego była omawiana.

Mamy bohatera, jakąś akcję, zmianę stanu emocjonalnego 
i ten bohater czegoś pragnie. Są to 4 elementy, które znajdziemy w każdej książce o storytellingu.
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Życiowe tragedie nie omijają nikogo 
– są bolesne, ale każdy z nas radzi sobie 
z nimi inaczej. Jedni po kilku dniach 
wracają do codziennego życia, drudzy 
potrzebują wsparcia. Oddzielenie 
pracy od sfery prywatnej jest w takich 
momentach trudne, a czasem wręcz 
niemożliwe. Co powinien zrobić 
pracodawca? Czy są takie gesty, 
działania, które mogłyby pomóc 
pracownikom w żałobie? Dominice 
Stańczyk opowiada o tym psycholog, 
Edyta Grzegory, z Fundacji „NAGLE SAMI”, 
która wspiera ludzi dotkniętych 
osobistym dramatem.

Człowiek człowiekowi człowiekiem, 
czyli pomoc w obliczu tragedii

Edyta Grzegory
Psycholog, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu 
Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. 
Doświadczenie zdobywała m.in. w Instytucie Psychiatrii 
i Neurologii w Warszawie oraz w Fundacji Hospicjum 
Onkologiczne Świętego Krzysztofa. Posiada także kilkuletnie 
doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych 
i doradztwie z zakresu społecznej odpowiedzialności 
biznesu oraz „miękkiego” HR. W Fundacji „NAGLE SAMI” 
zajmuje się m.in. szkoleniami i działaniami związanymi 
z rozwojem organizacji, prowadzi konsultacje i spotkania 
wsparciowe dla osób w żałobie, uczestniczy 
w wyjazdowych interwencjach kryzysowych.

Dominika Stańczyk
Dziennikarka, od kilku lat związana z branżą PR. 
Obecnie pracuje w QubicGames S.A., gdzie objęła stanowisko 
PR i Marketing Managera. Zajmuje się również rekrutacją 
w sektorze gamingowym na potrzeby firmy. Zarówno 
w pracy jak i poza nią miłośniczka gier komputerowych, 
czym udowadnia, że prywatne zamiłowania mogą stać się 
kluczem do rozwoju kariery zawodowej.
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DOMINIKA STAŃCZYK: Przyjęło się, że życie prywatne od 
zawodowego należy oddzielić „grubą kreską”. To się wielu 
osobom udaje lub sprawiają wrażenie, że tak jest. Nie każdy 
jednak to potrafi. Czy tej granicy można się nauczyć?
EDYTA GRZEGORY, Fundacja „NAGLE SAMI”: Trudno w tym kon-
tekście mówić o jednej słusznej strategii działania. Warto być uważnym 
na to, co się z nami dzieje, w tym na swoje potrzeby, co jakiś czas spraw-
dzać czy to, co robimy nadal przynosi nam satysfakcję, czy pozwalamy 
sobie na odpoczynek. Weryfikować, jak dużą część naszego życia zaj-
muje praca i co dzieje się z pozostałymi, ważnymi dla nas obszarami. 
Interesujące spojrzenie na work-life balance prezentuje Nigel Marsh1, 
który mówi o tym, że wspomniana równowaga to coś więcej niż, dbanie 
o kondycję fizyczną. Ważne są również inne aspekty naszego funkcjono-
wania, w tym intelektualny, emocjonalny czy duchowy. Liczą się małe 
rzeczy, które robimy – z uważnością, na rzecz relacji i jakości naszego ży-
cia. Ciekawa jest też koncepcja work-life integration2, według której trud-
no jest traktować życie prywatne i zawodowe jako dwa osobne światy 
i podejmowanie takich prób może spełznąć na niczym. Bardziej zasadne 
wydaje się poszukiwanie sposobu na ich harmonijne współistnienie. 

DOMINIKA STAŃCZYK: Jak work-life balance ma się do życio-
wej tragedii? Mamy udawać, że nic się nie stało? 
E.G.: Kiedy pracownik traci ukochaną osobę, wchodząc do biura nie 
zostawia żałoby „za drzwiami”. Dlatego w ramach projektu NAGLE 
ZMIANA pokazujemy, jak istotne jest odpowiednie wsparcie pracow-
nika w tym szczególnym czasie. Ważne, żeby specjaliści HR i mana-
gerowie wiedzieli, jak towarzyszyć osobom w żałobie i potrafili z tej 
wiedzy korzystać na gruncie swoich organizacji. Niesie to korzyści za-
równo dla osób po stracie, którym takie wsparcie pomaga wrócić do 
równowagi, jak również dla pracodawców, którzy budują wizerunek 
organizacji dbających o pracowników – nie tylko powierzchownie, ale 
realnie – w trudnym czasie. To z kolei może przekładać się na trwalsze 
relacje, budowanie zaangażowania i lojalność zespołów. 

DOMINIKA STAŃCZYK: Mamy sytuację w biurze: nasz kolega po 
jednym dniu urlopu na żądanie wraca do pracy smutny, przybi-
ty. Okazuje się, że jego syn zginął w wypadku. Odchodząc od 
kwestii prawnych – jak powinien zachować się dział HR? 
E.G.: Myślę, że kluczowa jest otwartość i elastyczność. Ważne, żeby po-
rozmawiać z pracownikiem, który doświadczył straty, uznać jego żało-
bę, zapewnić przestrzeń na wyrażenie emocji, zapytać o jego potrzeby, 
poinformować o dostępnych formach wsparcia. W Fundacji proponu-
jemy pracodawcom pakiety wsparciowe, w ramach których świadczy-
my m.in. wsparcie psychologiczne i prawne dla pracownika w żałobie 
i jego bliskich. Nie zarzucajmy pracownika od razu zbyt wieloma infor-
macjami, zadbajmy o bezpieczne miejsce i odpowiedni czas spotkania. 
Może okazać się, że pracownik poprosi o dodatkowy urlop. Jeśli mamy 
taką możliwość, zaproponujmy mu taki czas. Warto też skonsultować 
z nim komunikat, który przekażemy członkom zespołu. Tak, żeby po-
informować ich o trudnej sytuacji, nie przekraczając przy tym granic 
pracownika w żałobie. Jeśli członkowie zespołu chcieliby włączyć się 
w pomoc, warto im to umożliwić. Istotne też, żeby zasygnalizować, że 
to, co się wydarzyło, jest zauważone i ważne dla organizacji, na przy-
kład przekazując wieniec na pogrzeb czy uczestnicząc w ceremonii. 

DOMINIKA STAŃCZYK: Tragedia cały czas doskwiera, ale mu-
simy wrócić do wykonywania obowiązków względem praco-
dawcy. Jak powinien zachować się pracodawca i dział kadr?
E.G.: Kiedy będzie zbliżał się czas powrotu pracownika do wykony-
wania obowiązków zawodowych, należy omówić z nim zasady dal-
szej współpracy. Ważne jest przy tym zachowanie elastyczności – na 
tyle, na ile jest to możliwe – na przykład w odniesieniu do zakresu 

1 https://www.ted.com/talks/nigel_marsh_how_to_make_work_life_balance_wor-
k?language=pl 

2 https://www.hbrp.pl/b/work-life-integration/P9MVaF9Da 

obowiązków czy wymiaru czasu pracy. Otwartość na rozmowę może 
ułatwić pracownikowi powrót do aktywności, zapobiegając przedłu-
żającej się absencji. Po powrocie pracownik może nie do końca wy-
wiązywać się ze swoich zadań – warto być na to uważnym i w razie 
potrzeby raz jeszcze omówić zasady dalszej pracy. Istotna jest dostęp-
ność przełożonego i specjalistów HR. 

Pamiętajmy też o pozostałych członkach zespołu, dla których po-
wrót kolegi w żałobie może wiązać się z napięciem i obawami. Można 
zorganizować dla nich spotkanie psychoedukacyjne, podczas którego 
mogliby dowiedzieć się więcej o charakterystyce procesu żałoby i to-
warzyszeniu osobie po stracie. 

DOMINIKA STAŃCZYK: I sytuacja odwrotna – czego pracodaw-
ca i dział kadr nie powinni robić, gdy spotykają się z pracowni-
kiem dotkniętym życiową tragedią? Gdzie jest ta granica taktu?
E.G.: Z naszych fundacyjnych doświadczeń wynika, że dla wielu osób 
po stracie bardziej bolesna od niewłaściwie dobranych słów bywa cisza, 
która zapada wokół nich. Nierzadko wiąże się ona z dotkliwym poczu-
ciem izolacji i osamotnienia. Warto więc podejmować próby nawiązania 
kontaktu z osobą w żałobie – mimo obaw, jakie mogą nam towarzyszyć. 

Ważne, żeby zadbać o bezpieczne miejsce spotkania, nie prze-
prowadzać go w pośpiechu. Starajmy się unikać „pocieszania” typu: 
„wszystko się ułoży” czy „dobrych rad”, takich jak „weź się w garść”. Jeśli 
za wszelką cenę będziemy starali się poprawić samopoczucie naszego 
rozmówcy, może nam być trudno towarzyszyć mu w tym, co prze-
żywa. Warto pamiętać, żeby podczas rozmowy nie dawać obietnic, 
których nie będziemy w stanie spełnić – możemy mieć taką pokusę, 
chcąc pomóc drugiej osobie. Koncentrujmy się jednak na realnym 
wsparciu, jakie możemy zaproponować. Należy też powstrzymać się 
od nadmiernych oczekiwań, na przykład że po kilku dniach pracow-
nik będzie wykonywał swoje obowiązki tak jak przed doświadczeniem 
straty. Zadbajmy o kontakt, odpowiadajmy na pytania. Uznając trudną 
sytuację rozmówcy, starajmy się powstrzymać od porównywania czy 
oceniania jego sposobu przeżywania straty. Pamiętajmy, że każdy do-
świadcza żałoby na swój własny sposób. Nie próbujmy udowadniać, że 
„wiemy lepiej”, nie umniejszajmy – bądźmy empatyczni, przy zachowa-
niu odpowiednich granic – naszych i osoby po stracie. 

DOMINIKA STAŃCZYK: Śmierć najbliższych to tragedia, która 
dotyka nas wszystkich. Dlaczego więc zostajemy z tym sami? 
E.G.: Wiele osób w żałobie mówi o tym, że bli-
scy pomagają im do czasu pogrzebu, 
a później telefony milkną i pojawia 
się oczekiwanie, że sytuacja powin-
na „wrócić do normy”. Tymczasem 
wsparcie otoczenia stanowi ważny 
zasób w procesie dochodzenia do równowagi po 
doświadczeniu straty. Otwartość na uznanie czy-
jejś straty i towarzyszenie może okazać się dużym 
wyzwaniem. Osoby wspierające powinny więc 
odpowiednio o siebie zadbać. 

Czasami osoby w żałobie odrzucają pomoc. 
Zdarza się, że raz dążą do kontaktu, innym razem – unikają go. Taka 
zmienność może być wpisana proces żałoby. Warto więc być cierpliwym. 

Ważna jest też gotowość do odpowiadania na potrzeby osoby po 
stracie, które mogą być różne – może to być na przykład spotkanie 
w milczeniu lub prośba o odebranie dzieci ze szkoły. Dobrze jest rów-
nież wyjść z inicjatywą, na przykład zaproponować zrobienie zakupów 
na obiad – z otwartością na zgodę lub odmowę. 

Proces żałoby często przypomina sinusoidę – lepsze i gorsze okresy 
przeplatają się. Ważne, żeby to przyjąć, być z osobą po stracie w tym, 
czego doświadcza. Pamiętajmy też, żeby nie obciążać siebie zbyt moc-
no. Jeśli coś nas niepokoi, należy skorzystać z pomocy specjalistów, na 
przykład psychologa czy psychiatry. 

Dominika Stańczyk: Dziękuję za rozmowę. 
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O szczęściu w pracy,
czyli czy Polacy są w końcu szczęśliwi?
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Stereotyp mówi, że Polacy są 
malkontentami. Trawa zawsze jest 
bardziej zielona po drugiej stronie. 
Do tej pory odnosiło się to także do 
naszego narodowego podejścia do pracy, 
zwłaszcza, że lubimy na nią narzekać. A to 
problem z szefem, a to za dużo projektów, 
wreszcie – za niskie zarobki. Tendencja 
ta w ostatnim czasie uległa zmianie 
– głównie poprzez employer branding, 
bo dzięki benefitom praca stała się znacznie 
przyjemniejsza. Potwierdzają to także 
badania, jakie przeprowadziła agencja pracy 
Jobhouse. Czy to oznacza, że osiągnęliśmy 
zadowalający nas wszystkich poziom 
szczęścia i możemy spocząć na laurach? 
I co w zasadzie to szczęście oznacza 
– mówi Natalia Bogdan, Prezes Zarządu 
agencji pracy Jobhouse.

DOMINIKA STAŃCZYK: Niedawno przeprowadzała Pani ba-
dania na temat postrzegania szczęścia przez Polaków. Jak to 
w takim razie jest z tym szczęściem w kraju malkontentów?
NATALIA BOGDAN: Wyniki badania pozytywnie mnie zaskoczyły 
– Polacy w skali od 0 do 10 ocenili swój poziom szczęścia w pracy na 
6,3. Moim zdaniem jest to pozytywny rezultat. Oczywiście jest jeszcze 
pole do poprawy, ale i tak jest to zadowalający wynik. Badanie oczy-
wiście było anonimowe, więc nie ma mowy o tym, że ktoś upiększał 
swoje odpowiedzi na przykład z obawy o reakcję szefa.

DOMINIKA STAŃCZYK: Jak wobec tego zdefiniowałaby Pani 
szczęście w pracy? Czy można w ogóle nadać temu słowu de-
finicję?

NATALIA BOGDAN: Szczęście jest pojęciem subiektywnym i wła-
śnie na tym nam zależało, aby każdy samodzielnie ocenił to, co czuje 
w odniesieniu do swojej pracy. Dla mnie to pojęcie jest zbieżne z po-
czuciem zadowolenia z pracy, nie chcieliśmy jednak narzucać ankie-
towanym jednoznacznej definicji.

DOMINIKA STAŃCZYK: Jeśli szczęście jest zadowoleniem 
z pracy, czy warto wobec tego o nie walczyć, nawet jeśli grozi 
nam to zwolnieniem? Nie każdy może po prostu wręczyć sze-
fowi wypowiedzenie i przejść do konkurencji.
NATALIA BOGDAN: Warto mieć świadomość tego, na ile szczęśliwi 
czujemy się w naszym miejscu pracy i z czego to zadowolenie lub nie-
zadowolenie wynika. Jeżeli wiemy, co nam nie pasuje, spróbujmy to 
zmienić. Nie zawsze konieczna jest zmiana pracy. Czasami wystarczy 
szczera rozmowa z szefem i robienie więcej tego, co daje nam satys-
fakcję i mniej tego, co nas męczy. Nie zgodzę się ze stwierdzeniem, że 
pracujemy tylko dla pieniędzy. Potwierdzi to każdy, kto zarabia dużo, 
a szczęśliwy w pracy nie jest.

DOMINIKA STAŃCZYK: Mimo wszystko wciąż mówi się, że 
pieniądze szczęścia nie dają i w przypadku pracy właśnie o to 
nam chodzi. Od kilku lat jednak powtarza się, że w miejscu 
pracy warto zwrócić uwagę także na zespół – czy rzeczywiście 
tak jest, czy nadal przeważają kwestie finansowe?
NATALIA BOGDAN: Rzeczywiście jako pierwszy czynnik decydujący 
o szczęściu w pracy ankietowani wskazali wynagrodzenie (88%), ale 
zaraz potem wymienili współpracowników, na których można liczyć 
(84%) i możliwość rozwoju zawodowego (81%). Tak więc aspekt mate-
rialny jest dla nas nadal bardzo istotny, ale czynnik ludzki jest również 
nie bez znaczenia.

DOMINIKA STAŃCZYK: A co z wartościami? Często wydają 
się być pustymi słowami – na papierze firma mówi o jednym, 
a robi drugie. 
NATALIA BOGDAN: W idealnym świecie wartości pracowników są 
spójne z wartościami organizacji. Wszyscy w firmie są ich świadomi 
i w codziennych wyborach się nimi kierują. To, czy nie ma rozdź-
więku między deklaracjami a rzeczywistością, można dostrzec już 
podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Jeżeli firma wszędzie trąbi o ety-
ce i uczciwości, a na rozmowie pyta nas, jakich klientów jesteśmy 
w stanie przynieść z poprzedniej firmy, to ewidentnie tej spójności 
brakuje. 

DOMINIKA STAŃCZYK: Załóżmy jednak, że mamy dobrą pen-
sję, zgrany zespół, firma wyznaje te same wartości co my, 
a jednak nie czujemy się w niej szczęśliwi – o co może chodzić 
w takich wypadkach? Czy da się to sprawdzić? Czy nie jeste-
śmy dopasowani zawodowo, a może w ogóle nie nadajemy się 
do pracy?
NATALIA BOGDAN: Są 3 czynniki decydujące o szczęściu w pracy: 
talent, czyli, czy jesteśmy dobrzy w tym, co robimy lub mamy do tego 
predyspozycje, pasja, czyli czy lubimy to, co robimy oraz tzw. reward, 
czyli to, co dostajemy w zamian za pracę i nie mówię tu tylko o wy-
nagrodzeniu, ale także o tym, czy dostrzegamy głębszy sens naszej 
pracy, czy jesteśmy za nią doceniani i czy nas rozwija. Większość osób 
niezadowolonych ze swojej pracy ma ubytek w 1 z tych 3 fundamen-
tów. Często jest tak, że nasza praca cieszy nas przez jakiś czas, a po-
tem przestaje. Psycholodzy nazywają to wypaleniem zawodowym. Ja 
uważam, że to po prostu brak wyzwań – opanowaliśmy nasze zadania 
do perfekcji i zaczęły nas nużyć. W takim wypadku doradzam moim 
klientom, aby zdefiniowali, co lubią i robili tego więcej, czego nie lubią 
i robili tego mniej oraz żeby zaczęli wychodzić ze swojej strefy kom-
fortu – np. dzieląc się swoją wiedzą z innymi podczas wystąpień pu-
blicznych. To nie jest tak, że organizacja, szef albo nawet sama praca 
jest beznadziejna, po prostu my jesteśmy już gdzie indziej i musimy 
zaktualizować system.

Natalia Bogdan

Prezes Zarządu agencji pracy Jobhouse.

Wyniki badania pozytywnie mnie zaskoczyły – Polacy w skali 
od 0 do 10 ocenili swój poziom szczęścia w pracy na 6,3. 

Dominika Stańczyk
Dziennikarka, od kilku lat związana z branżą PR. 
Obecnie pracuje w QubicGames S.A., gdzie objęła stanowisko 
PR i Marketing Managera. Zajmuje się również rekrutacją 
w sektorze gamingowym na potrzeby firmy. Zarówno 
w pracy jak i poza nią miłośniczka gier komputerowych, 
czym udowadnia, że prywatne zamiłowania mogą stać się 
kluczem do rozwoju kariery zawodowej.
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DOMINIKA STAŃCZYK: Jeśli już wiemy, że ta praca nie daje 
nam szczęścia, powinniśmy ją zmienić. Jak szukać, co spraw-
dzać, by nie wpaść z deszczu pod rynnę? Czy pewne elementy 
da się przewidzieć?
NATALIA BOGDAN: Warto przyjrzeć się atmosferze panującej w or-
ganizacji – kiedy czekamy na rozmowę kwalifikacyjną, zwróćmy uwa-
gę, jakie jest tempo pracy – czy pracownicy są pełni energii czy raczej 
znudzeni, a może wydają się zestresowani, jak się do siebie zwracają, 
czy szef jest miły dla asystentki, czy traktuje ją jak powietrze, jak jest 
ubrany – bardzo formalnie czy swobodnie, jak się komunikuje – czy 
słucha Cię z uwagą czy prowadzi monolog. Sprawdźmy, czy firma jest 
wielką korporacją czy jest bardziej rodzinna, poczytajmy opinie na fo-
rach, dopytajmy o to, czego nie wiemy i określmy, czy to co zaobser-
wowaliśmy to styl, który nam pasuje.

DOMINIKA STAŃCZYK: Stańmy na chwilę po drugiej stronie 
– brak szczęścia odczuwają pracownicy, ale działy HR są od 
tego, by jakość pracy poprawiać. Czy można zauważyć, że pra-
cownik jest nieszczęśliwy?
NATALIA BOGDAN: Zazwyczaj widać to gołym okiem – jeżeli osoba 
kiedyś była uśmiechnięta i towarzyska, a teraz siedzi sama w pokoju 

i nie uczestniczy w życiu firmy, to jest to ewidentny sygnał, że coś jest 
nie tak. Najważniejsze jednak, żeby nie snuć domysłów, a rozmawiać. 
Jeżeli w organizacji trudno o dłuższe spotkanie w 4 oczy, można po-
rozmawiać przy porannej kawie lub podczas lunchu. Dobrym mo-
mentem do poruszenia tematu zadowolenia z pracy są także oceny 
okresowe. Warto zapytać pracowników o ich odczucia – co w firmie 
zmieniło się na lepsze, co na gorsze, czego pracownikowi brakuje do 
szczęścia.

DOMINIKA STAŃCZYK: Czy HR może w realny sposób zmie-
nić atmosferę w firmie? Jeśli problemem jest zachowa-

nie szefa, jak skłonić pracowników by jednak zechcie-
li z nim współpracować?

NATALIA BOGDAN: Tak naprawdę każdy z nas ma 
wpływ na to, jaka jest atmosfera w firmie. Wszelkie 

wspólne inicjatywy pracowników wzmacniają więź 
między nimi, dlatego warto raz na jakiś czas zjeść 
wspólnie posiłek, wyjść gdzieś, popracować wspól-
nie nad projektem lub po prostu ubrać razem cho-

inkę. Jeżeli problemem jest zachowanie szefa, 
to warto zdefiniować co dokładnie robi, co 

nam nie odpowiada, pomyśleć, jakie to po-
woduje w nas emocje i delikatnie mu to 
zakomunikować. Możemy to zrobić samo-

dzielnie lub poprosić o to zaufaną osobę.

DOMINIKA STAŃCZYK: Na koniec – jak 
podsumowałaby Pani swoje bada-

nia? Czy rzeczywiście z roku na 
rok stajemy się coraz szczęśliwsi 

i bardziej świadomi swoich moż-
liwości? Czy wymagamy od sze-

fów więcej niż jeszcze kilka lat 
temu?
NATALIA BOGDAN: Sytuacja na 
rynku pracy sprzyja temu, że nie 
musimy się zadowalać byle jaką 
pracą i firmą. Mamy coraz więk-
szą świadomość tego, że szczę-

ście lub jego brak w pracy prze-
kładają się także na inne dziedziny 

życia, więc szukamy organizacji, 
które z większym prawdopodobień-

stwem nam je zapewnią. Pamiętajmy 
jednak, że to nie tylko szef ma dbać o nasz 

rozwój i równowagę między życiem prywat-
nym a służbowym. My także mamy na to ogromny 

wpływ, więc w pierwszej kolejności pomyślmy, co sami 
możemy zrobić, żeby to szczęście w pracy poczuć.

DOMINIKA STAŃCZYK: Dziękuję za rozmowę. 

Są 3 czynniki decydujące o szczęściu w pracy: 
talent, czyli, czy jesteśmy dobrzy w tym, co robimy lub mamy 
do tego predyspozycje, pasja, czyli czy lubimy to, co robimy 
oraz tzw. reward, czyli to, co dostajemy w zamian za pracę 
i nie mówię tu tylko o wynagrodzeniu, ale także o tym, 
czy dostrzegamy głębszy sens naszej pracy, 
czy jesteśmy za nią doceniani i czy nas rozwija. 

Pamiętajmy jednak, że to nie tylko szef ma dbać 
o nasz rozwój i równowagę między życiem prywatnym 
a służbowym. My także mamy na to ogromny wpływ, 
więc w pierwszej kolejności pomyślmy, co sami możemy 
zrobić, żeby to szczęście w pracy poczuć.
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Usługi HR
dla Twojej firmy

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.

Praca

audyt i controlling personalny
doradztwo personalne

praca tymczasowa
outsourcing usług

rekrutacja
try&hire

ppayroll



wyjątkowe doświadczenia kandydatów 
Zdarza się, że w ferworze tworzenia procesów HR 

projektujemy rozwiązania dla nas, naszego zespołu, firmy, 
zapominając o odbiorcach – kandydatach czy pracownikach. 
Zmiany perspektywy nauczyć się można dzięki wdrożeniu podejścia 

User Experience, które wywodzi się głównie z projektowania procesów digital. 
O tym, czym jest i jak pracować z nim, projektując choćby podstronę Kariera 

opowiada Magdalena Ruta, UI Designer z Making Waves.
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MAJA GOJTOWSKA: Czym tak naprawdę jest samo pojęcie UX? 
MAGDALENA RUTA: Pojęcie UX to rozwinięcie skrótu user expe-
rience, czyli doświadczenie użytkownika. Nie odnosi się ono tylko 
do projektowania stron internetowych, choć najczęściej jest koja-
rzone z tym obszarem. UX Design to projektowanie jak najlepszego 
doświadczenia użytkownika w interakcji z produktem, bądź usługą. 
UX w przypadku rekrutacji zaczyna się już przy pierwszym kon-
takcie z rekruterem, np. podczas rozmowy na LinkedIn. Sytuacje, 
w których ktoś omyłkowo przeklei błędne imię i wyśle wiadomość 
do kandydata, to nic innego jak kreowanie złego doświadczenia 
użytkownika. Podczas projektowania musimy pamiętać o tym, że 
użytkownik odgrywa w tym procesie główną rolę. Zamiast myśleć, 
co my chcemy napisać jako firma, zastanówmy się czego ocze-
kuje kandydat. Czego chciałby dowiedzieć się na naszej stronie? 
Powinniśmy spróbować postawić się w jego sytuacji i za pomocą stro-
ny w prosty sposób odpowiedzieć na jego pytania lub poinformować 
go o tym, co może być dla niego wartościowe.

MAJA GOJTOWSKA: Chyba rzeczywiście jest tak, że często 
firmy, w tym przypadku HR-owcy, patrzą na wszystkie rzeczy 
związane z kandydatem z perspektywy “ja”. To znaczy jak my 
chcielibyśmy, żeby to wyglądało, 
a wtedy... ucieka kandydat i jego po-
trzeby. 

MAGDALENA RUTA: To bardzo częsty błąd. Warto pomyśleć o tym 
z biznesowego punktu widzenia — jeśli dobrze zaprojektujemy pod-
stronę Kariera, to nie tylko zwiększymy szansę na zatrudnienie 
kandydata, ale także oszczędzimy na portalach ogłosze-
niowych. Ponadto dbamy o wizerunek firmy. Zawartość 
i wygląd tej podstrony mogą zachęcić kandydata, lecz 
potraktowane nieprofesjonalnie mogą go również 
zrazić.

MAJA GOJTOWSKA: Jak to wszystko planować od strony tech-
nicznej? Czy istnieją narzędzia online, które pomagają w pro-
jektowaniu strony, z których może skorzystać dział HR? 
MAGDALENA RUTA: Dział HR powinien skupić się na jak najlepszym 
zdefiniowaniu treści, które będzie zawierać strona, wykorzystując 
do tego swoją wiedzę i doświadczenie pozyskane przez bezpośred-
ni kontakt z rekrutowanymi. Warto wykorzystać do tego 
procesy, które pomogą zdefiniować, co właściwie oferuje 
nasza firma. Jeśli nie mamy w zespole osoby, która 
zna różne metodyki warsztatowe i wie jak taki proces 
przeprowadzić – nic straconego! Możemy zorganizo-
wać w firmie warsztaty grupowe, gdzie każdy subiektywnie wymie-
ni atuty firmy. Dobrym pomysłem jest umieszczenie tych informacji 
na karteczkach post-it i zgrupowanie ich we wspólne kategorie oraz 
ustalenie ich priorytetu.

MAJA GOJTOWSKA: Jakie informa-
cje powinna zawierać podstrona 
Kariera?
MAGDALENA RUTA: Podstawą jest 
zrozumienie, do kogo kierujemy komunikaty zamieszczone na stro-
nie. W tym celu powinniśmy jak najwięcej wiedzieć o naszym użyt-
kowniku końcowym, czyli kandydacie, do którego trafią stworzone 
przez nas treści. Są jednak kluczowe informacje, które powinny się tam 
znaleźć: informacja o kulturze firmy, potencjalne benefity czy wymaga-
nia wobec kandydatów. Pamiętajmy ponadto, że benefity to nie tylko 
karta Multisport czy świeże owoce w biurze. Informacja o tym, że w fir-
mie jest dostęp do biblioteki lub kursów online mówi o tym, że rozwój 
i edukacja w organizacji jest jej istotnym elementem. Innym cenionym 
przez niektórych komunikatem jest nastawienie firmy do wartości ro-
dzinnych czy idei „work-life balance”. W branży technologicznej istot-
ne będzie jakich narzędzi, technologii czy sprzętu używa firma lub to, 
w jaki sposób prowadzona jest komunikacja i zarządzanie projektami. 
Szczególnie w przypadku doświadczonych kandydatów są to informa-
cje, które mówią im bardzo wiele o strukturze firmy i mocno wpływają 
na ich decyzję. Na koniec warto podać jak wyglądają poszczególne 
etapy rekrutacji. Umożliwienie na którymś z nich kontaktu z osobą na 

podobnym stanowisku, co poszukiwane, może być doskonałym 
pomysłem. No i przede wszystkim powinniśmy podać widełki 
finansowe i rodzaje oferowanej formy zatrudnienia.

MAJA GOJTOWSKA: Od czego zespół HR powinien rozpo-
cząć pracę nad stroną www (np. podstroną Kariera), ale 

też stroną dedykowaną konkretnej rekrutacji?
MAGDALENA RUTA: Przede wszystkim warto ze-

brać dane, które są już dostępne, by określić grupę 
docelową. Same wymagania wobec danego 

stanowiska dostarczają nam kluczowych 
informacji na temat naszego odbior-

cy i tego, jak będziemy się z nim 
komunikować. Jeśli mamy 

możliwość, powinni-
śmy zapoznać się 

Magdalena Ruta

UI/UX Designer i Ilustratorka, od ponad 4 lat związana z 
branżą marketingu internetowego. Obecnie pracuje w Making 
Waves, na stanowisku UI Designera. W przeszłości związana 
z Socjomanią, gdzie wspierała projekty strategiczne w formie 
szkoleń w zakresie Web i UX Designu oraz audytów użyteczno-
ściowych. Pochłonięta potrzebą usprawniania i upraszczania 
wszelkich procesów. W projektowaniu szuka rozwiązania na 
zbudowanie efektownej, ale przede wszystkim efektywnej 
relacji pomiędzy użytkownikiem a biznesem. Twórca Sowulki, 
serii gier s(ł)ów i ilustracji sowy-kulki wcielającej się w postacie 
szeroko-pojętej popkultury.

Maja Gojtowska
Od ponad 8 lat doradza i wspiera firmy w zakresie budowy 
wizerunku i komunikacji. Współtworzyła i zrealizowała 
kilkanaście różnych kampanii z zakresu komunikacji 
zewnętrznej, wewnętrznej, employer brandingowej i CSR. 
Specjalizuje się w tematyce HR i rynku pracy.
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z danymi, kto i jak odwiedza naszą stronę, przez narzędzia analityczne 
jakim jest np. Google Analytics, najczęściej wykorzystywany do gro-
madzenia danych o użytkownikach stron www. Warto z tego korzy-
stać, bo w ten sposób poznajemy grupę docelową, a o to wszystko 
się rozbija. Inaczej będziemy projektować podstronę z ogłoszeniami 
pracy dla sprzedawców w sklepie, a inaczej dla specjalistów IT na sta-
nowisku seniorskim.

MAJA GOJTOWSKA: Czy projekt powinien prowadzić sam ze-
spół HR? 
MAGDALENA RUTA: Zespół HR będzie głównie skupiony na przy-
gotowaniu wartościowych treści. Na pewno warto już w początkowej 
fazie rozszerzyć zespół o osoby, które będą wdrażać podstronę. Mam 
tutaj na myśli zespół IT czy designerów. Te osoby mogą dostarczyć 
bardzo ciekawe rozwiązania, o których zespół HR-owy może nie wie-
dzieć. Bezcenne jest też zaangażowanie na tym etapie osoby o kom-
petencjach i wiedzy z zakresu UX.

MAJA GOJTOWSKA: Czy warto pytać samych kandydatów, 
czego oni oczekują po takiej stronie? 
MAGDALENA RUTA: Oczywiście, że tak. Można przeprowadzić wy-
wiad/ankietę, by dowiedzieć się jakie informacje są dla kandydatów 
najważniejsze. Ciekawym źródłem informacji będą również pytania 
zadawane przez kandydatów na rozmowach kwalifikacyjnych. Warto 
odpowiedzi na owe pytania zawrzeć na stronie internetowej. Dzięki 
temu osoba zainteresowana ma pełniejszy obraz warunków, jakie 
proponuje firma. Ponadto dostajemy również wiedzę o tym, co jest 
kluczowe dla naszej grupy docelowej i co należałoby wyeksponować 
na naszej stronie. Jeśli firma posiada udogodnienia, o które często 
pytają kandydaci, nie powinniśmy tych informacji umieszczać w nie-
widocznym miejscu. Podstrona Kariera to nasza szansa na atrakcyjną 

prezentację najważniejszych informacji o firmie, których potrzebu-
ją kandydaci.

MAJA GOJTOWSKA: A jak mierzyć skuteczność podstrony 
Kariera oraz całej strony www? 
MAGDALENA RUTA: Zanim zaczniemy mierzyć jej skuteczność, mu-

simy ustawić jej cele. Czy naszym celem 
jest ściągnięcie większej liczby osób 

na stronę, czy może ściągnięcie ich 
z konkretnego miejsca? Czy chce-

my, aby jak najwięcej osób wypełniło formularz re-
krutacyjny? Dopiero mając określone cele możemy wybrać narzędzia, 
za pomocą których zmierzymy ich konwersję. Najpopularniejszym 
i najbardziej przystępnym narzędziem do mierzenia ilościowego jest 
Google Analytics. Za jego pomocą możemy zmierzyć, ile osób weszło 

na naszą stronę i z jakich urządzeń korzystało. 
Ważne jest sprawdzenie, skąd ludzie do nas 

trafili i w jaki sposób oglądają nasze 
treści, a także ile czasu spędza-
ją na stronie. Na tej podstawie 

możemy zdecydować o wdroże-
niu testów A/B, które polegają na wyświetlaniu 

użytkownikom różnych wersji strony. W ten sposób możemy zoba-
czyć, która wersja przynosi lepsze efekty. Czasami kosmetyczna zmia-
na może bardzo mocno wpłynąć na wyniki. Innym sposobem mierze-
nia jest analiza jakościowa. W jej skład wchodzą wszelkie ankiety np. 
porekrutacyjne, a także mapy cieplne oraz click-mapy. Dzięki mapom, 
bardzo w prosty sposób możemy zobaczyć, jakie elementy na stro-
nie przykuwają największą uwagę użytkownika lub które elementy są 
najczęściej klikane. W ten sposób zyskujemy informacje o tym, jakie 
zainteresowanie ma zawartość, którą umieściliśmy na stronie. Takie 
mapy możemy wygenerować za pomocą narzędzi jak Crazy Egg lub 

Hotjar. Ich wdrożenie nie wiąże się ani z dużym wydatkiem, ani 
wysiłkiem. Polega to na podpięciu narzędzia w podobny spo-

sób jak Google Analytics. Interpretację takich danych zalecam jednak 
skonsultować ze specjalistami.

MAJA GOJTOWSKA: Często zdarza się, że HR-owcy zapomi-
nają o mobilnej wersji strony WWW. Rozumiem, że dziś posia-
danie odpowiednio dopasowanej strony do wyświetlania na 
telefonach to konieczność, a nie atut? 
MAGDALENA RUTA: Tak, strona musi być mobilna. Aktualnie 
w Polsce prawie 50% ruchu na stronach www pochodzi z urządzeń 
mobilnych, dlatego warto zadbać, by strona była również dostosowa-
na do przeglądania na smartfonach i tabletach. Trzeba pamiętać, że 
kandydaci przeglądając oferty pracy niekoniecznie siedzą wtedy wy-
godnie przed komputerem, ale często robią to w tramwaju, autobusie 
czy może po prostu czekając w kolejce w piekarni. Jeśli strona nie bę-
dzie atrakcyjna mobilnie, może zdarzyć się, że stracimy bardzo dobre-
go, może najlepszego, kandydata, który zrezygnuje z próby zdobycia 
informacji przez to, że strona jest nieużyteczna.

MAJA GOJTOWSKA: Badania pokazują, że kandydaci, którym 
strona wyświetla się niepoprawnie mobilnie już nie wraca-
ją na nią w wersji tradycyjnej. Jest coś na rzeczy?
MAGDALENA RUTA: Nie trafiłam na te badania, ale jestem w stanie 
uwierzyć, że takie zniechęcenie może wystąpić. To kwestia świado-
mości. Jeżeli kandydat spodziewa się, że firma będzie reprezentować 
pewien standard, to niepoprawne wyświetlanie strony mobilnej już 
wiele mówi o firmie. To już minus na samym początku ze strony kan-
dydata w kierunku potencjalnego pracodawcy. Ponadto brak mobil-
nej wersji sprawi, że użytkownik nie przeczyta przygotowanych przez 
nas treści. Ciężko, żeby wracał na desktopową stronę skoro, nie ma 
pewności, że trwa rekrutacja na jego stanowisko.

MAJA GOJTOWSKA: Dziękuję za rozmowę. 
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Choć słowem roku zostało nietypowe 
dla języka polskiego „XD”, to 
zdecydowanie najczęściej 
powtarzanym zwrotem niemal 
we wszystkich branżach jest 
„design thinking”. Mimo, że 
jest to nowa filozofia, zdążyła 
się już na dobre zadomowić 
w Polsce, jednocześnie 
dominując kierunki rozwoju 
w firmach. Czym tak naprawdę jest 
Design Thinking i czy można go 
zastosować w pracy HR opowiada 
Iwona Gasińska- Mulczyńska 
z Design Thinking Institute.

Iwona Gasińska-Mulczyńska 
Właścicielka, projektantka, specjalistka budowania wizerunku 
firm. Założycielka Design Thinking Institute. Buduje strategie 
komunikacji i designu. Posiada 20-letnie doświadczenie 
w biznesie oraz w pracy w międzynarodowym środowisku.

DOMINIKA STAŃCZYK: Można uznać, że design thinking to 
ostatni krzyk mody. Stosuje się go dosłownie wszędzie. Czym 
w rzeczywistości jest i dlaczego jest o nim tak głośno?

IWONA GASIŃSKAMULCZYŃSKA: Rzeczywiście, wygląda na to, 
że Design Thinking zyskał wielu zwolenników w Polsce. W dużym 
skrócie, to sposób pracy nad rozwiązywaniem problemów. Metoda 
zaczerpnięta jest z pracy projektantów, a ściślej mówiąc, z metod 
szkolenia projektantów w USA. Bazą jest rozróżnienie między projek-
tantem, a artystą. Projektant to ktoś kto ma dojść do sedna potrze-
by swojego klienta, pomóc ją zdiagnozować i nazwać, a następnie 
zaproponować rozwiązania stosownie do swojego warsztatu. To 
problem jest bohaterem poszukiwań, a nie wizja artysty. Na uniwer-
sytecie Stanforda przeprowadzono badania nad sposobami kształ-
cenia projektantów i zauważono, że uczą się dwóch rzeczy. Jedna to 

warsztat (w zależności od specjalizacji: znajomość materiałów, 
programów do projektowania, technik druku, teorii ko-

loru, przygotowanie makiet), a druga to proces pro-
jektowania. Czyli właśnie to głębokie zrozumienie 
potrzeb klienta, diagnozowanie ich, generowa-
nie pomysłów, umiejętność prototypowania dla 
zrozumienia koncepcji, testowanie. Okazało się, 
że gdyby nauczyć specjalistów innych branż 
(m.in. informatyków, managerów, handlow-

ców) stosować ten proces, mogliby dużo sku-
teczniej odpowiadać na nowe potrzeby klientów.

Tak zaczęły się warsztaty i kursy rozwiązywania pro-
blemów, czyli design thinking. Zupełnie przy okazji oka-

zało się, że jest tam też kilka innych aspektów, które z kolei 
świetnie wpisują się w zmieniające się podejście do pracy 
nowych pokoleń. Przypadkiem, ta metoda odpowiada na 
potrzeby młodych: praca w zespołach, myślenie wizualne, 
kreatywność, interdyscyplinarność.

DOMINIKA STAŃCZYK: Czy to właśnie ta potrzeba 
zdefiniowania potrzeb klienta sprawia, że można 
go zastosować dosłownie wszędzie – od działów 

Dominika Stańczyk
Dziennikarka, od kilku lat związana z branżą PR. 
Obecnie pracuje w QubicGames S.A., gdzie objęła stanowisko 
PR i Marketing Managera. Zajmuje się również rekrutacją 
w sektorze gamingowym na potrzeby firmy. Zarówno 
w pracy jak i poza nią miłośniczka gier komputerowych, 
czym udowadnia, że prywatne zamiłowania mogą stać się 
kluczem do rozwoju kariery zawodowej.

Design thinking 
w służbie HR
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graficznych po HR? Wydaje się to trochę dziwne, bo przecież 
działają mimo wszystko na innych kompetencjach. Można 
zatem ten cały proces przenieść 1:1, czy wymagana jest mo-
dyfikacja?

IWONA GASIŃSKA-MULCZYŃSKA: Dokładnie tak. „HR-owcy” 
mają swój własny warsztat, swoje zaplecze wiedzowe. I nikt inny nie 
zna się tak jak oni na ich narzędziach pracy. W design thinking cho-
dzi o zmianę podejścia/procesu do rozwiązania problemu, czyli od-
powiadania na prawdziwe potrzeby klienta. W dużym skrócie – żeby 
umieć spojrzeć na problem ze strony „klienta” a nie firmy. Zamiast 
standardowego „Jak moglibyśmy innowacyjnie rekrutować?”, na któ-
re pracownicy biura w przysłowiowej Warszawie zrobią sobie burzę 
mózgów w sali konferencyjnej, w procesie design thinking znajdziemy 
problem typu: „Jak moglibyśmy sprawić, żeby pan Sebastian, z rodziny 
doświadczonych hodowców bydła, mógł rozwinąć biznes rodzinny, 
dzięki współpracy z naszą firmą?” (przykład z branży mięsnej, która po-
trzebuje fachowców, żeby nawiązywać relacje z potencjalnymi 
dostawcami).

Design thinking polega głównie na zmia-
nie perspektywy. Stąd bardzo sprawdzają się 
sesje warsztatowe, bo kiedy kilka razy pod okiem 
doświadczonych moderatorów zobaczymy 
jak działa mechanizm, to już nigdy więcej nie 
będziemy generować miliona po-
mysłów na nieistniejące problemy, 
a będziemy szukać optymalnego 
rozwiązania.
 
DOMINIKA STAŃCZYK: Jak wobec tego 
zmienić tę perspektywę myślenia? 
Ciężko osobom, które przez kilka, 
a nawet kilkanaście lat, pracowały 
według opracowanego schematu, 
powiedzieć nagle „robicie to źle, 
zmieńcie swoje podejście”. Receptą 
mogą być szkolenia, ale czy nie le-
piej wprowadzić do już istniejącej 
grupy osób kogoś, kto rozumie de-
sign thinking?

IWONA GASIŃSKA-MULCZYŃSKA: To zupełnie 
tak samo jak z budowaniem każdego nowego nawyku. 
Najlepiej jeśli ktoś na bieżąco będzie nam o tym przypominał. 
Jeśli chcemy tym nowym nawykiem zarazić całą organizację to bardzo 
sprawdza się metoda wprowadzenia własnych „ambasadorów”, czyli 
głębszego przeszkolenia własnych pracowników w kilku miejscach or-
ganizacji. Są wówczas wiarygodni dla reszty zespołu, a zaczynają już 
poszukiwać nowych rozwiązań, pokazywać możliwości i zarażają. To 
sprawdziło się w wielu dużych organizacjach. Widzimy po relacjach ab-
solwentów kursów, że często działają jak wirus. Zaczynając od małych 
akcji kreują zmianę.

DOMINIKA STAŃCZYK: Dużo mówi się o kliencie i jego potrze-
bach. Kim dla działów HR będzie ten klient? Czy kolega z inne-
go działu, który poszukuje nowych osób do firmy, czy osoba, 
którą rekrutujemy?

IWONA GASIŃSKA-MULCZYŃSKA: A to już zależy od zdiagnozowa-
nego problemu. Klient to ten, który ma być zachwycony z nowego roz-
wiązania. W wielu przypadkach to składowa interesów wielu klientów. 
Budując np. nowy proces stażowy sami musimy sobie odpowiedzieć na 
czyje potrzeby ma on odpowiadać. Jeśli zostawimy to na potrzebach 
stażystów, to najprawdopodobniej doprowadzimy firmę do bankruc-
twa. Różne perspektywy są kluczowe i stąd tak ważna jest umiejętność 
zmiany perspektywy podczas procesu. Drugim ważnym elementem 

jest generowanie jak największej liczby pomysłów, żeby można je było 
testować na wszystkich grupach. Ale to dopiero pod koniec procesu.

DOMINIKA STAŃCZYK: Teoretycznie działy HR znają problem 
„klienta”, jakim w tym wypadku są pracownicy. To rozwój, po-
szerzanie kompetencji, sprawienie, że wszyscy koledzy z biu-
ra będą zadowoleni i każdy będzie chciał w naszej firmie pra-
cować. Często kluczem do rozwiązania problemu są jednak 
fundusze – bo przecież to nie od nas zależą premie świątecz-
ne, czy kwoty przeznaczane na szkolenia. Design thinking po-
zwoli to przeskoczyć albo znaleźć inne rozwiązanie?

IWONA GASIŃSKA-MULCZYŃSKA: Design thinking daje narzę-
dzia do rozwiązywania problemów. Na pewno pozwoli wyjść poza 
standardowe „potrzeby pracownika”. Może też pomóc zdefiniować 

na nowo kim tak naprawdę jest pracownik, który chciałby u nas 
pracować. W końcu ludzie są różni. I może nie szukamy tam, gdzie 

trzeba. Tu wchodzimy też już trochę w obszary budowania marki 
i budowania kultury organizacji. Są firmy, w których lu-
dzie chcą pracować, nawet jeśli nie dostają premii. Jak 
każdy, HR-owiec wie, że nie jest łatwo zmienić kulturę 

organizacji. I na pewno nie da się tego 
zrobić szybko. Więc wprowadzajmy 

nowe metody pracy, ale dostosujmy tempo 
do chłonności organizacji. 

DOMINIKA STAŃCZYK: Które kompe-
tencje są ważne dla design thinking, 

co powinniśmy rozwijać?

IWONA GASIŃSKA-MULCZYŃSKA: Tolerancja, 
nieocenianie, zrozumienie drugiego człowieka. To ludzka meto-

da. Drugi obszar to nieprzywiązywanie się do swoich pomysłów. 
Ma ich być dużo i mamy sprawdzać czy i które pokocha nasz klient, 

a nie udowadniać mu co dla niego najlepsze. To ważne i niestety naj-
mniej zrozumiane.

DOMINIKA STAŃCZYK: Czy jako rekruterzy powinniśmy zwró-
cić większą uwagę na jakieś indywidualne cechy u przyszłych 
pracowników?

IWONA GASIŃSKA-MULCZYŃSKA: O design thinking można my-
śleć jak o każdym innym przedmiocie nauki – matematyka, geografia, 
fizyka. W każdym z nich uczymy się doświadczać świata trochę inaczej. 
DT to też inny sposób na postrzeganie rzeczywistości i radzenia sobie 
z nią. Jeśli chcemy wprowadzać ten styl myślenia do organizacji to za-
trudniajmy osoby z podstawowymi, potrzebnymi nam kompetencjami, 
ale które, przy okazji znają i stosują podejście DT. Samo design thinking 
nie wystarczy, chyba, że jesteśmy zdecydowani zatrudniać trenera, któ-
ry będzie tylko szkolił. Ja, na przykład mam kompetencje w obszarach 
budowanie marki, spójności strategicznej, tworzenia procesów i wy-
korzystuję do tego design thinking. Ktoś inny jest świetnym organiza-
torem imprez i wykorzystuje design thinking. Mówi się o osobowości 
„T”, gdzie patrząc na kształt litery – „daszek” to „rączki” reprezentujące 
umiejętność pracy i współpracy z innymi specjalistami metodą design 
thinking, a „nóżka” to kompetencje osobiste w określonym obszarze.

DOMINIKA STAŃCZYK: Dziękuję za rozmowę. 
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Maja Gojtowska
Od ponad 8 lat doradza i wspiera firmy w zakresie budowy 
wizerunku i komunikacji. Współtworzyła i zrealizowała kilka-
naście różnych kampanii z zakresu komunikacji zewnętrznej, 
wewnętrznej, employer brandingowej i CSR.

Artur Jabłoński
Konsultant ds. e-marketingu i szkoleniowiec. Specjalizuje 
się w projektowaniu i prowadzeniu efektywnych kampanii 
reklamowych w internecie. Na sali szkoleniowej spędził już 
ponad 3000 godzin, edukując przedsiębiorców i marketerów 
w zakresie content marketingu i reklamy w mediach społecz-
nościowych. Prowadzi szkolenia, doradza i realizuje kampanie 
dla firm i instytucji różnego typu – od korporacji przez MŚP 
po instytucje kultury czy urzędy. Pracował m.in. dla: TVN, 
naTemat, Otomoto, Otodom, Allegro, SKANSKA, NEUCA, Sphinx, 
Województwo Pomorskie i Kujawsko-Pomorskie, czy Instytutu 
Matki i Dziecka. Autor jednego z najpoczytniejszych polskich 
blogów o marketingu: www.ArturJablonski.com. Wykłada 
na studiach podyplomowych Wyższych Szkół Bankowych 
w Toruniu, Bydgoszczy Poznaniu i Gdańsku, WSAiB w Gdyni 
oraz Politechniki Białostockiej. Prelegent na licznych konferen-
cjach w całej Polsce. 

Instrukcja obsługi 
Facebooka dla HR

Trudno ignorować społeczność, z której 
na całym świecie korzysta ponad 2 miliardy 
osób. A właśnie tylu użytkowników ma dziś 
Facebook. O tym, jakie możliwości daje 
w komunikacji HR, rozmawiamy z Arturem 
Jabłońskim, ekspertem od e-marketingu, 
autorem bloga arturjablonski.com.

MAJA GOJTOWSKA: Jakie treści, z punktu widzenia HR-u, 
warto udostępniać na Facebooku?
ARTUR JABŁOŃSKI: Z moich doświadczeń wynika, że najlepiej 
sprawdzają się treści odnoszące się do pracowników. Powinny doty-
czyć jednak nie tego, co robią w pracy, ale co robią po pracy. Taka 
polityka spotyka się z bardzo dobrym odbiorem wewnętrznym. 
Szczególnie w większych organizacjach nie wszyscy się znają, a dzięki 
postom z życia poza pracą można dowiedzieć się czegoś o osobie, 
którą kojarzy się co najwyżej z krótkiej pogawędki przy dystrybutorze 
z wodą. To taki sam mechanizm jak przeglądanie Filmweba i odkry-
cie, że ktoś jest fanem tych samych filmów. To oczywiście użyteczna 
taktyka również wobec zewnętrznych użytkowników. Ile można czy-
tać na przykład o wartościach firmy, wydarzeniach z życia firmy, czyli 
takich typowych HR-owych i employer brandingowych tematach? 
W tym czasie można dowiedzieć się czegoś o nietypowych hobby 
innych pracowników.
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M.G.: Czy jest Pan zwolennikiem programów typu social me-
dia advocacy, takich, w których pracownicy dzielą się conten-
tem ze swojej pracy?
A.J.: Wszystko zależy od tego, jak wygląda polityka social media 
w firmie – jakie są zapisy w umowach pracowników, np. czy można 
wykorzystywać ich wizerunek w social media czy nie. Jedno podej-
ście jest takie, że jeśli pracownicy będą dzielić się contentem w me-
diach społecznościowych, to firma będzie miała większe zasięgi. I tak, 
i nie. Spotykamy się z takimi typem pracownika, który nienawidzi 
Facebooka, ale korzysta z niego, bo szefostwo mu każe.

Profile, które nie mają żadnych treści osobistych poza zdjęciem, 
ale oznaczają miejsce pracy i udostępniają mnóstwo treści firmy. 
Promocyjna ściana. Osoba, która nakazuje takie zachowanie myśli, że 
wpłynie na większy zasięg firmowych treści, skoro udostępnienia są 
takie cenne. Nie do końca – Facebook wie bowiem, z jakiego IP są ge-
nerowane treści i jeśli większość z nich pojawia się z sieci firmowej 
w godzinach pracy, to zasięgi są obcinane.

Jeśli coś ma być sztuczne, to mija się z celem. Jeśli mamy jednak 
w firmie osoby chętne, które chcą się czymś takim zająć, nie ma wtedy 
problemu. Ważne, żeby ta inicjatywa wyszła od pracowników.

M.G.: Czy warto próbować nowych narzędzi facebookowych, 
np. Stories czy relacji live?
A.J.: Warto, ale w pierwszej kolejności trzeba się zastanowić, jaki cel 
ma za tym stać. Jeśli tylko po to, by stworzyć kreatywnego posta, 
który poza formą nie będzie różnił się od wcześniejszych, to nie ma 
to sensu. Jeżeli potrafimy te nowe działania powiązać z DNA firmy, 
to oczywiście – próbujmy. Z czysto zasięgowego punktu widzenia 
Facebook naprawdę lubi, gdy stosuje się urozmaicone posty. Posty, 
które po kliknięciu rozwijały treść, boty odpowiadające na komenta-
rze – zasięgi dzięki tego typu zabiegom były i są wysokie. Potrzebne 
są tylko kreatywne pomysły. Wrzucanie grafiki “Lewy, gola!”, bo wszy-
scy tak robią, nie jest dobrą drogą.

M.G.: Jakie formaty są dziś najbardziej lubiane przez algo-
rytm Facebooka?
A.J.: Przede wszystkim wideo na żywo, klasyczne wideo, dalej 
zdjęcia, posty tekstowe. Najsłabiej mają się linki na zewnątrz, bo 
Facebook nie chce wypuszczać ruchu na zewnątrz. Nie unikał-
bym wrzucania linków, warto jednak pomyśleć o podawa-
niu ich w różnorodnej formie. Pamiętajmy, że algorytm 
Facebooka dopasowuje się do preferencji 
użytkownika. Jeśli dana osoba często klika 
w linki, to automatycznie widzi więcej lin-
ków na tej platformie.

M.G.: Widzi Pan potencjał Messengera 
i botów w komunikacji typowo 
HR-owej, na przykład z kandydatami?
A.J.: Wiele osób ogranicza boty do funkcji 
rozsyłania wiadomości i odpowiadania na 
komentarze albo buduje gry rekrutacyjne, 
które zamiast ułatwiać życie użytkowni-
kowi bardziej go irytują. Bardzo znany 
w branży bot Multikina to bot, który 
umożliwia zamówienie biletu bezpo-
średnio w Messengerze. Teoretycznie 
brzmi to super, w praktyce zajmuje pięć 
razy więcej czasu niż przez stronę in-
ternetową. Jeśli wykorzystujemy bot, 
żeby zrobić efekt wow i nic więcej za 
tym nie stoi, to szkoda pracy. Jest wiele 
możliwych rozwiązań komunikacji do 
osób zainteresowanych, choćby przez 
Messenger wysyła się dziś newslet-
tery. Z mojej perspektywy jest to 

ogromna szansa dla komunikacji typowo HR, bo właśnie z pomocą 
Messengera można być z kandydatem z kontakcie i informować go 
o firmowych inicjatywach.

M.G.: Czy zakładając stronę HR-ową firmy na Facebooku musi-
my tworzyć osobną stronę, czy jednak warto zbratać się z ze-
społem marketingu i wypracować wspólny fanpage?
A.J.: Nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie. Jeśli główną osią ko-
munikacji jest produkt typowo konsumencki, który wywołuje dużo 
aktywności użytkowników, rzeczywiście zalecałbym osobny fan page 
do kwestii HR-owych. Jeżeli mamy do czynienia z firmą z sektora b2b 
lub korporacją, z kimś z tzw. sztywnej branży, która nie budzi ogrom-
nego zaangażowania fanów, jestem za tym, żeby tych profili nie roz-
graniczać. Korporacyjne komunikaty mogą być przeplatane komuni-
kacją HR-ową.

M.G.: Czy z perspektywy pracodawców warto tworzyć grupy, 
w których mogliby funkcjonować na przykład aktualni oraz 
byli pracownicy i w ten sposób tworzyć dodatkowo społecz-
ność wokół marki pracodawcy?
A.J.: Łatwo jest wymyślać za każdym razem nowe kanały dotarcia, ale 
to niekoniecznie będzie dobre. Grupa też wymaga pracy. Nie można 
ludzi zostawić samymi sobie. Znowu powstaje pytanie – dla kogo ta 
grupa miałaby być. Nie robiłbym grupy na siłę.

M.G.: Zmiany w algorytmie Facebooka, który chce wrócić do 
źródeł i mniejszą atencję poświęcić na promocję treści od 
firm, a większą na treści od znajomych i rodziny, skażą strony 
firmowe na niebyt? Szczególnie takie, które nie mają dużych 
budżetów reklamowych. Czy funkcjonowanie jedynie w ra-
mach zasięgów organicznych jest jeszcze możliwe?
A.J.: Funkcjonowanie na zasięgach organicznych jest jak najbardziej 
możliwe. Facebook nie wprowadza w jednym momencie wszystkich 
zapowiadanych zmian. Wiele osób zawyrokowało, że liczba interakcji 

nie będzie miała już znaczenia, a jedynie będą brane pod 
uwagę tak zwane wartościowe komentarze. To nie jest 
prawda. Pytanie, ile interakcji jesteśmy w stanie wywołać.

Mam pod swoją opieką kilka profili firmowych. Są ta-
kie, które notują ponadprzeciętne zaangażowanie. Dzięki 

temu przy minimalnym wsparciu reklamowym są 
w stanie z powodzeniem funkcjonować. Z dru-

giej strony są takie branże, często niszowe, 
gdzie ciężko wygenerować większy zasięg 

bez wsparcia budżetu reklamowego.

M.G.: Czym jest dla Pana minimalny bu-
dżet reklamowy?

A.J.: Budżet jest zależny od branży. Na przy-
kład w nieruchomościach wydaje się po kilka-
naście tysięcy złotych miesięcznie, w e-com-

merce – od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy 
w zależności od wielkości sklepu. Małe firmy 

mają budżety na poziomie kilkuset złotych. 
Do tego dochodzi specyfika branży. O ile 

w parentingu o wysokie zasięgi jest stosunko-
wo łatwo, o tyle w IT jest już bardzo trudno, bo 
to jedna z większych grup. Trzecim aspektem 

jest lokalność. Jeśli chcemy dotrzeć na przy-
kład do gliwiczan, czy do populacji całego kraju. 
Budżet na poziomie absolutnie minimalnym po-

winien wynosić około 500 zł miesięcznie. Można 
dzięki niemu promować poszczególne posty, pro-
wadzone rekrutacje lub za cel przyjąć po prostu 
pozyskanie nowych fanów.

M.G.: Dziękuję za rozmowę! 
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Kiedy deadline
goni deadline, 

DOMINIKA STAŃCZYK: Zawodowo zajmuje się Pan zarządza-
niem projektami. Jakie 5 największych błędów HR-owców Pan 
zaobserwował?
MARIUSZ KAPUSTA: Ujmę to inaczej, bo bardzo łatwo wytyka się 
błędy, trudniej proponuje rozwiązania. HR-owcy utrudniają sobie życie 
najczęściej w następujący sposób: rozpoczynają projekty bez dobre-
go planu, nie robią prawidłowo analizy kluczowych osób w projekcie, 
nie przykładają należytej uwagi do komunikacji i     sprzedaży projektu 
w organizacji. A w zależności od krytyczności projektu ma to większe 
lub mniejsze konsekwencje. Szczególnie będzie to widoczne i bolesne, 
gdy dotykamy dużych zmian w organizacji i chcemy zmienić nawy-
ki czy sposób działania ludzi. To bardzo trudne i bez odpowiedniego 
wsparcia, sposobu na przekonanie do swoich pomysłów, ma małe 
szanse powodzenia lub kosztuje dużo więcej niż tak naprawdę zakła-
daliśmy na początku – dużo frustracji i poczucie, że „staraliśmy się, ale 
biznes nie potraktował nas poważnie.” A wcale nie musi i nie powinno 
tak być.

DOMINIKA STAŃCZYK: Przy jednym projekcie przekonanie 
do swoich racji nie powinno być trudne, ale w każdej pracy 
projektowej nadchodzi taki moment, gdy sprawy piętrzą się 
i cały czas dochodzą nowe. Co zrobić w takich momentach, by 
nie zwariować przy wprowadzaniu tego wszystkiego w życie?

Mariusz Kapusta 

Ekspert, praktyk i pasjonat zarządzania projektami. Zajmuje 
się szkoleniem managerów globalnych korporacji oraz 
prowadzeniem projektów łączących IT, a także wykorzystanie 
gier w biznesie i zarządzanie firmą. Wykłada zarządzanie 
projektami na Politechnice Warszawskiej oraz prowadzi 
program „Zarządzanie Projektami w Praktyce” dla studentów 
MBA Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Na co 
dzień prowadzi butik ekspercki Leadership Center. Pasjonuje 
go upraszczanie zarządzania projektami, jest autorem książki 
„Zarządzanie projektami krok po kroku”, oraz twórcą metody 
12 pytań KISS PM™. Bloguje na „12pytan.pl” gdzie dzieli się 
doświadczeniem, nie tylko projektowym, ale też życiowym.

Dominika Stańczyk
Dziennikarka, od kilku lat związana z branżą PR. 
Obecnie pracuje w QubicGames S.A., gdzie objęła stanowisko 
PR i Marketing Managera. Zajmuje się również rekrutacją 
w sektorze gamingowym na potrzeby firmy. Zarówno 
w pracy jak i poza nią miłośniczka gier komputerowych, 
czym udowadnia, że prywatne zamiłowania mogą stać się 
kluczem do rozwoju kariery zawodowej.

czyli jak sprawnie zarządzać projektami
Praca projektowa to element pracy każdego HR-owca. 

I choć pojedyncze działania można szybko doprowadzić do końca, problem pojawia 
się przy ich kumulacji. Czy da się nad nim zapanować? Tak. Potwierdza to Mariusz 

Kapusta, autor metody 12 pytań, specjalista od zarządzania projektami.
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MARIUSZ KAPUSTA: Elon Musk wystrzelił w kierunku Marsa ka-
briolet Tesla z bardzo widocznym napisem na konsoli „Don’t panic”. 
To dobra reguła w przypadku projektu. Łatwo powiedzieć, trudniej 
zrobić, ale tutaj przychodzi z pomocą mądrość ludzi, którzy na co 
dzień mają do czynienia z pożarami – strażaków. Zasada brzmi „pa-
miętaj, to nie u Ciebie się pali!”. Chodzi o to, żeby złapać dystans i na 
chłodno podejmować decyzje. Emocje i osobiste zaangażowanie 
sprawiają, że dotyka nas tunelowe myślenie i nie widzimy niektó-
rych oczywistych rozwiązań. Mam ostatnio przyjemność częstych 
kontaktów z żołnierzami jednostek specjalnych. Można podpatrzeć 
u nich bardzo dobry schemat, którego są uczeni, gdy przygotowu-
je się ich do trudnych, ekstremalnie trudnych wyzwań – oceń sytu-
ację, nadaj priorytety, działaj. Cechą dobrego managera jest przede 
wszystkim chłodna głowa, umiejętność podejmowania decyzji, a nie 
rzucanie się do działania na impuls. Jak to zrobić praktycznie? Przejść 
się na spacer wokół biura, iść na kawę, zmienić otoczenie na chwilę. 
Poprosić kogoś życzliwego wokół o ocenę sytuacji. Proste rzeczy po-
magają i na pewno każdy ma swój mechanizm dystansowania, który 
mu się sprawdza. Super działają również techniki relaksacyjne lub 
wysiłek fizyczny.

DOMINIKA STAŃCZYK: Ciężko poprosić kogoś o ocenę sytuacji, 
gdy wciąż wiele osób nadal odbiera działy HR jako osoby od re-
krutacji, tymczasem coraz częściej odpowiadają one również 
za rozwój kariery i ogólną atmosferę w firmie. Czy mając taką 
wiedzę można odpowiednio dobrać zespół, by każdy zajmował 
się innym rodzajem obowiązków, co wpłynęłoby na jakość za-
rządzania projektami? I by w każdym zespole była taka osoba, 
która właśnie chłodnym okiem może ocenić nasz projekt?
MARIUSZ KAPUSTA: Jestem zwolennikiem pragmatycznego i prak-
tycznego podejścia do życia i biznesu. Super byłoby, gdybyśmy mieli 
zasoby wyspecjalizowane do wszystkiego i we wszystkim. Tylko, że 
jest to bardzo kosztowne rozwiązanie i w rzeczywistości na taki luk-
sus mogą sobie pozwolić tylko najwięksi. Dlatego szedłbym raczej 
w kierunku tego, co radził Theodore Roosevelt „Rób to co możesz, 
z tym co masz, tam, gdzie jesteś”. I tę sytuację można odnieść właśnie 
do działów HR – są blisko życia przedsiębiorcy, stają przed nowymi 
wyzwaniami, nie wiedzą jak się za to zabrać, dlatego muszą samo-
dzielnie zdefiniować problem, określić cel, zaplanować cały projekt 
i zaangażować do niego odpowiednie osoby. Jeśli nie możemy mieć 
specjalistów od wszystkiego, musimy zaradzić sobie z tym, co mamy – 
najważniejsza będzie tu kompetencja zarządzania projektami.

DOMINIKA STAŃCZYK: Czy są wobec tego jakieś narzędzia, 
które pomogą nam zarządzać projektami?
MARIUSZ KAPUSTA: To temat rzeka! Złota zasada to korzystać 
z najprostszych narzędzi z możliwych – większość osób i tak na ko-
niec wraca do tych, które dobrze zna. Kluczowe znaczenie ma sposób 
korzystania z nich, bo inaczej niewiele niestety przyniosą. Są jednak 
takie, które powinny znaleźć się na liście każdej osoby, która chce 
sprawnie zarządzać projektami: do ułożenia sobie pomysłów w gło-
wie i dopracowania wizji projektu – mapy myśli. Do współpracy w ze-
spole w trakcie trwania projektu kanban board, e-mail, bo wciąż o nim 
zapominamy (sic!). Do sprzedawania projektów i angażowania waż-
nych osób nadal mamy nieśmiertelny i słynny Power Point. Pomimo 
złej prasy, że to narzędzie zabijające kreatywność, warto je wykorzy-
stywać. Na koniec narzędzie do tworzenia harmonogramów – arkusz 
kalkulacyjny, naprawdę większość ludzi z niego korzysta i nic w tym 
złego. Nie wolno zapomnieć też o tym, co najprostsze – kartka pa-
pieru, kolorowe flamastry i post-it’y. Narzędzia mają pomóc wydobyć 
z ludzi jak najwięcej, a nie wtłoczyć ich w tabelki.

DOMINIKA STAŃCZYK: No właśnie, staramy się, by ludzie nie 
byli tabelkami, na działy HR spada więc odpowiedzialność za 
rozwój kariery poszczególnych pracowników, ale w tym natłoku 
obowiązków ciężko jest znaleźć czas dla siebie i rozwinąć wła-
sną karierę. Czy w ogóle warto to robić czy może lepiej bazować 
na doświadczeniu, które zdobywa się w codziennej pracy?
MARIUSZ KAPUSTA: Brak czasu na rozwój to wybór. Nie zawsze 
łatwo jest znaleźć ten czas, ale nie warto tego odkładać, bo wszyscy 
mają tak samo trudno. To może być oczywiście wymówka, tylko na 
koniec oszukujemy siebie. Nie wierzę, że można się rozwinąć, zmienić, 
poprawić kompetencje bez czerpania wiedzy z zewnątrz, szczegól-
nie jeżeli trzeba się znać na wszystkim. HR-owiec coraz częściej staje 
się jak przedsiębiorca – od sprzątaczki do prezesa. Musi mieć szeroki 
zakres wiedzy, rozumieć wiele aspektów, żeby poukładać w całość 
coś, czego nikt wcześniej w firmie nie robił. Wymyślanie koła samemu 
jest po prostu kosztowne. Oczywiście, że się da, ale taniej i szybciej 
jest kupić wiedzę z zewnątrz. Gdy pracowałem w Procter & Gamble, 
nauczyłem się bardzo ważnej rzeczy – coroczne plany pracy i roz-
woju (Work and Development Plan). Traktowałem to bardzo serio 
i z perspektywy czasu uważam, że to jeden z najlepszych wynalaz-
ków, dzięki któremu ta organizacja istnieje ponad 150 lat! Zapisujesz 
tam co zrobić, żeby budować biznes i organizację, a także w jakie 
kompetencje chcesz zainwestować. Oczywiście nie ma możliwości 
rozwinąć się w każdym kierunku i trzeba wybrać to, co dla nas naj-
ważniejsze. Bardzo często decyduje moda i wybieranie tego, co jest 
„na topie”, ale proponowałbym znaleźć chwilę na zastanowienie się, 

Kiedy deadline
goni deadline, 
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„w którym kierunku zmie-
rzam, kim chcę być, co 
mnie może wyróżnić na 
rynku za 3-5 lat”, i dopiero 
na tej podstawie dobierać 
działania rozwojowe dla 
siebie. Proponuję rozważyć 
zarządzanie projektami jako 
jedną z kompetencji, która 
będzie towarzyszyć w karierze 
HR cały czas. I będzie jej coraz 
więcej, bo to solidny fundament, 
który pomoże nam w każdym wy-
zwaniu.

DOMINIKA STAŃCZYK:
Sprawne zarządzanie projektami brzmi pięknie, 
ale organizacja, nawet najlepsza, zawodzi gdy na pokła-
dzie mamy pracownika, który uwielbia pracować w chaosie. 
Jak sprawdzić pewne typy osób, które przyjmujemy do pracy? 
A co zrobić, gdy już taką osobę mamy? Czy są sposoby, by na-
uczyć ją pewnej systematyczności?
MARIUSZ KAPUSTA: Armia ma na to sposoby od tysiącleci, więc 
na pewno jest to możliwe. Z chaosem jest jak z wolnością – kończy 
się tam, gdzie zaczyna się wolność innych. Tak naprawdę nie ma zna-
czenia jak ktoś organizuje swoje poletko do czasu, aż cenę za słabą 
organizację, opóźnienia lub brak dostarczania wyników ponoszą inni. 
Wtedy po prostu żarty się kończą. Bardzo ciekawe jest ustalanie w pro-
jektów tzw. ground rules, czyli wspólnych zasad działania. W projek-
tach ludzie, czasem przypadkowo, muszą ze sobą współpracować. 
Wtedy okazuje się, że każdy działa według innego systemu 
wartości, rozumienia punktualności czy podejścia do 
spotkań. Przykładem może być hasło „do piątku” – dla 
niektórych to jest do 9:00 rano w piątek. Dla innych 
piątek do końca dnia. A wreszcie dla innych to 
poniedziałek rano, bo przecież w weekend nikt 
nie będzie pracował, więc po co wysyłać to 
w piątek. To zabawny przykład, ale pokazu-
je, że ignorujemy taką ważną rzecz na co 
dzień. Jestem przeciwnikiem „łamania” 
kogoś, żeby stał się nagle mistrzem sys-

tematyczności i dyscypli-
ny, ale za to zwolennikiem 
samo-organizujących się 
zespołów, gdzie wszyscy 
są odpowiedzialni za to, 
jak się pracuje. Im szybciej 

się powie, że coś jest nie 
tak, tym łatwiej to rozwiązać. 

Ciekawe byłoby też przyjrze-
nie się temu, skąd się ten chaos 

bierze, bo czasem stoi za tym 
kreatywność i spora inteligencja, 

którą trudno okiełznać. A jeżeli ktoś 
taki stoi na czele organizacji? Potrzebuje 

kogoś, kto zrównoważy te cechy. Czy da 
się to wychwycić w rekrutacji? Nie jestem eks-

pertem rekrutacji, ale pewnie tak. Czy da się nauczyć? 
Oczywiście, ustalając zasady i egzekwując je. A jeżeli się nie da? 

Są różne organizacje, gdzie można się odnaleźć. Też takie, gdzie zbyt 
poukładana osoba też nie będzie pasować.

DOMINIKA STAŃCZYK: Na koniec – najlepsza rada dla zabie-
ganych HR-owców. Co mógłby im Pan poradzić, by wykonywa-
na przez nich praca była nie tylko zorganizowana, ale również 
przyjemna?
MARIUSZ KAPUSTA: Złota godzina. Przestać biegać z taczką i za-
cząć myśleć. Poważnie. To najważniejsza rada i najlepszy nawyk, który 
może wdrożyć u siebie każdy manager. I warto nawet z osobistego 
punktu widzenia. Jeżeli nie ma czasu na myślenie, na spojrzenie na 

wszystkie projekty, na cele, na to, czy moja drabina jest opar-
ta o właściwą ścianę, to jest to marsz ku klęsce. Nikt nie 

znajdzie tego czasu za was. Co więcej, świat wcale 
nie będzie pomagał. Ale raz w tygodniu godzi-

na, półtorej na przegląd projektów, obszarów 
odpowiedzialności to absolutne minimum, 

żeby być skutecznym. W zarządzaniu 
skuteczność bierze się przemyślanego 

działania.

DOMINIKA STAŃCZYK: 
Dziękuję za rozmowę. 
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Dowiedz się 
jak kończyć projekty HR z sukcesem. 

Wejdź na www.12pytan.pl/hr i pobierz Raport 
„Dobre praktyki zarządzania projektami HR”, a w nich:

eksperckich wypowiedzi 
na temat najczęściej popełnianych 
błędów w projektach HR

rad jak uniknąć 
największych 
błędów

błędów w projektach HR 
popełnianych nawet przez 
85% kierowników projektów

stron bezpłatnego 
raportu do przeczytania 
i wyciągnięcia wniosków

Wejdź na
/HR
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Rola internetowych twórców cały czas 
rośnie. Jeszcze kilka lat temu znani 
byli niewielkiej grupie odbiorców, dziś 
często cieszą się statusem celebrytów. 
Nic dziwnego – w sieci każdego dnia 
oglądają ich miliony osób. Coraz częściej 
 uwagę w kierunku influencerów kierują 
również pracodawcy, którzy blogerów, 
youtuberów, twórców video czy 
instagramerów włączają w prowadzone 
kampanie employer brandingowe. 
Jak i dlaczego warto to robić? Na te pytania 
odpowiada Jacek Gadzinowski, ekspert 
marketingu, prowadzący na YouTube kanał 
JACK GADOVSKY, który subskrybuje ponad 
580 tysięcy osób.

Jacek Gadzinowski
Twórca video z wieloletnim doświadczeniem w branży 
marketingowej. Pracował w agencjach reklamowych, dużych 
firmach polskich i zagranicznych. Pasjonat podróży i deskowych 
sportów ekstremalnych.

 Influencer marketing. 
Czy twórcy internetowi mogą 
pomóc marce pracodawcy?

MAJA GOJTOWSKA: Zacznijmy od początku – kim są influen-
cerzy?
JACEK GADZINOWSKI: Odpowiadając najprościej jak to możliwe in-
fluencerzy to twórcy działający w sieci Internet – piszą na blogach, publi-
kują filmy na YouTube, czy dzielą się swoimi fotografiami na Instagramie. 
To jest ich sposób na komunikację ze swoją grupą rówieśniczą lub po 
prostu osobami o podobnych zainteresowaniach. Tematyka, którą się 
zajmują to najczęściej również ich hobby, które zmieniło się w pełnoeta-
tową pracę. Bo tak trzeba patrzeć na ich działania.

MAJA GOJTOWSKA: Badania pokazują, że co 2 osoba przy-
znała, że kupuje produkty pod wpływem rekomendacji blo-
gerów. Okazuje się, że twórcy internetowi mają spory wpływ 
na grupę swoich odbiorców.
JACEK GADZINOWSKI: Tak, bez wątpienia ich wpływ na czytelni-
ków, widzów – fanów jest ogromny. Myślę, że warto jednak pamię-
tać o jeszcze jednym elemencie. Influencerzy, szczególnie tworzący 
treści wideo czy zdjęcia to dziś prawdziwi przedsiębiorcy, działają-
cy w podobny sposób jak firmy produkcyjne. Jeszcze kilka lat temu 
publikowane przez nich zdjęcia czy filmy były bardzo podstawowe, 
proste. Dziś budżety prowadzonych przez nich kampanii sięgają setek 
tysięcy złotych. Są to więc kwoty porównywalne do produkcji reklam 
telewizyjnych (bez zakupu mediów!). Rynek influencerów bardzo się 
profesjonalizuje. 

Maja Gojtowska
Od ponad 8 lat doradza i wspiera firmy w zakresie budowy 
wizerunku i komunikacji. Współtworzyła i zrealizowała 
kilkanaście różnych kampanii z zakresu komunikacji 
zewnętrznej, wewnętrznej, employer brandingowej i CSR. 
Specjalizuje się w tematyce HR i rynku pracy.
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MAJA GOJTOWSKA: Czy ma to związek ze wzrostem konkurencji?
JACEK GADZINOWSKI: Po pierwsze profesjonalnego podejścia 
oczekują sami zleceniodawcy. Ale nie da się ukryć, że sami influen-
cerzy coraz częściej konkurują między sobą, chcą robić coraz lepsze 
projekty, bo to one przyciągają widownię. To właśnie dzięki temu ma-
teriały przygotowane na potrzeby ich kanałów np. na YouTube mogą 
konkurować choćby z reklamami telewizyjnymi. Influencerzy pracują 
dziś na scenariuszach, przydzielą rolę na prawdziwym planie filmo-
wym, który wymaga obecności więcej niż 1 osoby. Ujęcia realizowane 
są przecież nie z jednej, a z kilku kamer, często również z drona.

MAJA GOJTOWSKA: No i na pewno nie zarządzają już tylko 
jednym kanałem.
JACEK GADZINOWSKI: Influenerzy budują dziś swoje własne eko-
systemy. Prócz swojego głównego kanału – bloga, kanału na YouTube 
czy Instagramie są komunikacyjnie obecnie w większości popular-
nych serwisów społecznościowych, gromadząc wokół siebie setki 
tysięcy ludzi.

MAJA GOJTOWSKA: Czy są jakieś wyjątkowe elementy, o któ-
rych warto pamiętać rozpoczynając współpracę z twórcą in-
ternetowym? Czym warto się kierować dokonując wyboru? 
Powinniśmy wszystko sprowadzić do jego zasięgu?
JACEK GADZINOWSKI: Kluczowe jest dopasowanie konkretnej 
osoby do konkretnego działania. I to zawsze powinna być podstawa 
podejmowania decyzji. Druga rzecz to rodzaj materiału jaki na bazie 
tej współpracy może powstać, a możliwości jest wiele. W przypad-
ku współpracy z pracodawcami mogą to być wizyty w siedzibie fir-
my, w zakładach produkcyjnych, czy rozmowy z pracownikami. Nie 
zawsze liczba odbiorców danego twórcy jest ważna. Warto jednak 
przyjrzeć się demografii jego odbiorców, firmom czy też markom, 
które do tej pory z nim współpracowały, rodzajom materiałów, które 
tworzy. Przed rozpoczęciem takiej współpracy każda firma powinna 
wykonać taki sam research, jak przed rozpoczęciem każdej innej no-
wej współpracy z nowym kontrahentem.

MAJA GOJTOWSKA: A jak wyglądają kwestie formalne zwią-
zane z taką współpracą?
JACEK GADZINOWSKI: Ja zawsze współpracuję z firmami na pod-
stawie konkretnej umowy czy zlecenia i faktury VAT (płacę podatki 
w Polsce), w której precyzyjnie określamy zasady współpracy i ele-
menty, które wchodzą w skład danego projektu. I taki dokument jest 
zabezpieczeniem i gwarancją dla obu stron. 

MAJA GOJTOWSKA: Czy współpraca z influencerami niesie 
dziś w ogóle ryzyko kryzysu wizerunkowego?
JACEK GADZINOWSKI: Partnera do współpracy influencerskiej, 
jak każdego innego należy po prostu wybrać sumiennie. Jeśli zro-
bimy wszystkie rzeczy, o których mówiłem wcześniej – sprawdzimy 
naszego potencjalnego współpracownika, podpiszemy z nim umo-
wę naprawdę nie powinniśmy mieć obaw. Obawa przed kryzysami 
wywoływanymi przez blogerów, czy youtuberów to stanowczo głos 
przeszłości. Dzisiejszy rynek influencerów wyraźnie się sprofesjonali-
zował. Topowi twórcy internetowi bardzo dbają o swoją markę oso-
bistą i zwyczajnie nie mogą sobie pozwolić na wpadki. Za dużo by 
ryzykowali.

MAJA GOJTOWSKA: A jak wygląda współpraca od strony 
technicznej?
JACEK GADZINOWSKI: Wszystko zależy od projektu. Zdarza się, że 
współpraca z influencerem jest częścią większej kampanii. Są jednak 
przypadki, w których firma przychodzi do twórcy i mówi po prostu ja-
kie cele chciałaby osiągnąć. Następnie wspólnie zastanawiają się nad 
tym, co mogą razem przygotować w ramach konkretnych działań. 
Czasem współpraca rozpoczyna się jeszcze inaczej – firma decydu-
je się na współpracę z konkretnym influencerem, ponieważ wie, że 

on jest rozpoznawalny przez konkretną, wąską, interesującą ją grupę 
odbiorców. Współpraca z influencerami nie ma praktycznie granic. 
Tylko od firmy zależy to, co chce pokazać w sieci: jak wygląda firma od 
wewnątrz? Kim są jej pracownicy? Jakie projekty realizują? Jak wyglą-
da ich biuro? Na jakie stanowiska prowadzone są właśnie rekrutacje? 
Możliwości mamy naprawdę dużo. Pamiętajmy zawsze, by możliwie 
jak najbardziej szczegółowo doprecyzować zasady współpracy oraz 
jej efekty. Firma powinna mieć świadomość, jaki materiał będzie efek-
tem takiej współpracy, powinna też znać specyficzny styl danego 
twórcy.

MAJA GOJTOWSKA: Nie należy oczekiwać od influencera, że 
będzie mówić językiem korporacji?
JACEK GADZINOWSKI: Pamiętajmy, że rolą influencera nie jest 
stworzenie produkcji w typowo korporacyjnym stylu. A nawet jeśli 
miałby to zrobić, to nie wyświetli tego u siebie na kanale, ponieważ 
jego widzowie tego nie obejrzą lub nie spotka się z przychylnym przy-
jęciem. 

MAJA GOJTOWSKA: Gdzie warto szukać inspiracji dla współ-
pracy z influencerami?
JACEK GADZINOWSKI: Oczywiście w sieci Internet. Warto za-
poznać się z działalnością twórców zagranicznych. Tak już jest, że 
ciekawe, innowacyjne działania nie są tworzone po raz pierwszy 
w Polsce. My je po prostu kopiujemy. Współpracując z firmami zachę-
cam je zawsze do angażowania się w treści unikalne, innowacyjne. 
To widzowie oglądają zawsze chętnie, choćby z czystej ciekawości. 
Zdecydowana większość materiałów, choćby na YouTube, wygląda 
dziś podobnie – influencerzy mówią do kamery, komentują poczyna-
nia innych, organizują akcje z cyklu unboxing czy nagrywają vlogi. Na 
polskim rynku wyróżnia się na pewno Grupa Filmowa Darwin. Z za-
granicznych kanałów warto zapoznać się choćby z kanałem KOLD. 
Ciekawe filmy robi również Jon Olsson, który wspierany jest m.in. 
przez markę Red Bull. 

MAJA GOJTOWSKA: Czy nie jest tak, że najważniejszą cechą fir-
my decydującej się na współpracę z influencerem jest otwartość?
JACEK GADZINOWSKI: Myślę, że ważna jest po dwóch stronach. 
Firma powinna być otwarta na często nowe, dalekie od korporacyj-
nego podejście do komunikacji. Rozumiem, że firmy często myślą 
schematami, które są bezpieczne. Niestety bardzo często takie dzia-
łanie hamuje. Współpraca z influencerami w dużej mierze opiera się 
na zawierzeniu drugiej stronie, że ona będzie w stanie pokazać świat 
marki, czy firmy w sposób atrakcyjny. Ale te niebezpieczeństwa moż-
na wyeliminować zawierając umowę, szczegółowo opisując warunki 
współpracy. Z drugiej strony w tych działaniach nie ma musu. Jeśli fir-
ma tego nie czuje lub nie jest przekonana, lepiej żeby tego nie robiła.
 
MAJA GOJTOWSKA: Czy influencer marketing pomaga mówić 
językiem naszych odbiorców?
JACEK GADZINOWSKI: Do influencer marketingu nie ma co do-
kładać nowej narracji. Zawsze musimy mówić do naszych klientów. 
Wszystko rozbija się o dobór odpowiednich narzędzi. Jeśli chcemy 
dotrzeć do klientów czy potencjalnych pracowników, powinniśmy 
wybierać kanały komunikacji najbardziej dla nich naturalne. Dziś 
coraz częściej są to blogi czy treści video na różnych platformach. 
Szczególnie, jeśli mówimy o pokoleniach 20-latków oraz nastolatków.

MAJA GOJTOWSKA: Jaką może dać Pan radę osobom, które 
chciałyby rozpocząć współpracę z influencerami? 
JACEK GADZINOWSKI: Najpierw zastanówmy się, co chcemy po-
wiedzieć, później do kogo chcemy dotrzeć z naszym komunikatem, 
a dopiero na końcu dobierzmy właściwy kanał komunikacji – czyli 
konkretnego influencera.

MAJA GOJTOWSKA: Dziękuję za rozmowę. 
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Dynamiczny rynek pracy, zmiany w strukturach firm, ograniczenie 
kosztów oraz dążenie do centralizacji procesów powodują, że co-

raz częściej działy personalne jak i agencje rekrutacyjne stoją przed wy-
zwaniem prowadzenia rekrutacji masowych. Najczęściej takimi rekru-
tacjami nazywamy wieloetapowy proces poszukiwań odpowiednich 
kandydatów na dużą skalę, na wiele takich samych lub podobnych 
stanowisk w krótkim czasie. Z każdym rokiem rośnie liczba prowadzo-
nych w ten sposób rekrutacji na stanowiska wymagające znajomości 
różnych języków obcych dla sektora SSC/BPO. Należy zastanowić się 
nad najczęstszymi wyzwaniami w trakcie ich prowadzenia.

Agnieszka Kurzeja 

Specjalista ds. Rekrutacji 
(SSC/BPO/ITO, 

Arche Consulting)

Magdalena Massalska
Specjalista ds. Rekrutacji 

(SSC/BPO/ITO, 
Arche Consulting)

Justyna Zielińska
 Business Unit Manager 

(SSC/BPO/ITO, 
Arche Consulting)

 Wyzwania w prowadzeniu masowych 

rekrutacji językowych

WYCZERPANIE ŹRÓDEŁ 
POZYSKIWANIA KANDYDATÓW
Jeżeli ten sam projekt rekrutacyjny jest prowadzony przez kilka mie-
sięcy, a nawet lat po czasie możemy mieć problem ze znalezieniem 
kolejnych skutecznych źródeł pozyskiwania kandydatów.

Warto więc obserwować i analizować zmiany jakie zachodzą w pro-
cesie rekrutacji na przestrzeni kilku lat. Obecnie coraz częściej w rekru-
tacji wykorzystywany jest Facebook. Za kilka lat podobną popularno-
ścią pewnie będzie się cieszyć rekrutacja przez Instagram, aplikacje 
mobilne czy inteligentne bazy danych. Jeśli więc jesteśmy przekonani, 
że prowadzone przez nas rekrutacje na pewno będą kontynuowane 
w przyszłości warto przyjrzeć się już teraz niekonwencjonalnym (jesz-
cze!) metodom rekrutacji. Coraz ważniejszą kwestią w przypadku re-
krutacji językowych staje się również potrzeba ustandaryzowania w fir-
mach procesu zatrudniania obcokrajowców.
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Drugą kwestią jest docenienie wartości zaangażowania zespołu. 
Dzięki zachęceniu pracowników do burzy mózgów, wymyślania no-
wych sposobów dotarcia do kandydatów uda nam się uzyskać infor-
macje o źródłach, których (przez utarte schematy działania) nie brali-
byśmy pod uwagę. 

NIEWYSTARCZAJĄCY POZIOM JĘZYKÓW OBCYCH
Jedną z częstszych przyczyn odrzucenia kandydatury jest niewystar-
czający poziom języków. Warto zastanowić się tu nad dwiema kwe-
stiami. Po pierwsze czy wymagany poziom języków jest rzeczywiście 

KONKURENCJA
Jak przekonać kogoś do tego, żeby to właśnie z nami kontynuował 
rozmowy, kiedy to właściwie do kandydata dzwoni kilka osób z taką 
samą bądź podobną ofertą? 

Już w trakcie pierwszego telefonu do kandydata budujmy swoją 
markę jak i markę pracodawcy oraz profesjonalną i przyjazną relację 
z kandydatem.

Skoro nie wyróżnia nas oferta, , to wyróżniajmy się my – to jak 
poprowadzimy rozmowę, jak dotrzemy do kandydata, gwarantuje 
nam że kontakt nie urwie się szybko. Dbajmy o każdy szczegół, to 
jak zainteresujemy kandydata daną ofertą, jak przedstawimy mu pro-
ces i specyfikę pracy o jakiej mówimy – to wszystko ma znaczenie. 
Nasza wiedza i kompetencja wpływa na to, że druga strona nam za-
ufa i tym chętniej pozwoli na prowadzenie procesu rekrutacyjnego 
teraz jak i w przyszłości.

OPINIE NA PORTALACH
Kolejnym wyzwaniem w rekrutacji masowej są opinie krążące na 
temat danej firmy – są one ogólnodostępne na licznych portalach 
– każdy z potencjalnych kandydatów ma do nich dostęp a nie od dziś 
wiadomo, że ludzie sugerują się opinią osób, które mają za sobą pew-
ne doświadczenia. 

Często opinia dotycząca jednego teamu czy projektu rzutuje na 
całą firmę, również opinia dotycząca jednego pracownika może wpły-
wać na cały obraz firmy. 

Masowe rekrutacje mają to do siebie, że ilu ludzi, tyle opinii – a wciąż 
trzeba trafić do nich wszystkich i być konkurencyjnym w stosunku do 
innych pracodawców. 

Zdarza się, że opinie niezadowolonych pracowników są wynikiem 
błędów na etapie rekrutacji, tzn. niejasnego poinformowania o obo-
wiązkach, niedopasowania stanowiska do kompetencji kandydata czy 
braku przedstawienia wyzwań pojawiających się w ramach roli.

Dobrym rozwiązaniem i zdrowym nawykiem byłoby reagowanie 
na bieżąco na pojawiające się opinie kandydatów, byłych pracowni-
ków – czy to pozytywne, czy negatywne – aby nie pozostawiać żadnej 
wzmianki bez reakcji. Dla potencjalnego kandydata będzie to znak, 
że firma dba o swój wizerunek i atmosferę w niej panującą. Nie pozo-
stawia żadnej informacji bez reakcji i stara się pokazać, że dobre imię 
firmy buduje się przede wszystkim poprzez współpracę, wzajemny 
szacunek i niepozostawianie sytuacji problematycznych bez odzewu 
i rozwiązania.

WSPÓŁPRACA Z AGENCJAMI REKRUTACYJNYMI
Przy dużych projektach masowych, często firmy angażują agencję 
lub kilka agencji w prowadzone procesy rekrutacyjne. Oprócz fak-
tycznego know how danej agencji oraz narzędzi z których korzy-
sta dużą rolę odgrywa motywacja. Coraz częściej można zauważyć 
w pełni partnerskie podejście, które pomaga zrealizować wspólne 
cele. Pojawiają się więc zaproszenia do firmy w celu pokazania miej-
sca pracy, charakteru wykonywanych obowiązków na stanowiskach, 
na które rekrutuje agencja. Dodatkowo część firm tworzy broszurę 
dla agencji z pełnymi informacjami dot. procesu i stanowisk oraz 
organizuje konkursy. Dzięki zaangażowaniu dwóch stron rekruterzy 
w bardziej efektywny sposób są w stanie „sprzedać” ofertę kandyda-
towi, realizując cele klienta.

Językowe projekty masowe będą na pewno zyskiwać na popular-
ności. Szybko zmieniający się rynek pracy powoduje, że musimy na 
bieżąco reagować na zmiany w kontekście potrzeb kandydatów jak 
i prowadzonych procesów rekrutacji. Chociaż większość naszych dzia-
łań będzie skoncentrowana na standaryzacji, automatyzacji i ograni-
czeniu czasu na proces należy pamiętać, że samych kandydatów warto 
traktować indywidualnie. 

konieczny do wykonywania 
obowiązków. Jest to o tyle waż-

na kwestia, że część kandydatów 
aktywnie poszukuje pracy z tego 

względu, iż w obecnym miejscu 
nie wykorzystuje języka na sa-

tysfakcjonującym ich poziomie.
Kolejnym zagadnieniem jest 

przyjrzenie się etapowi weryfikacji 
języka obcego. Zwróćmy uwagę, że 

na wynik może mieć wpływ rodzaj testu czy system oceny, który sto-
suje lektor. Warto więc, aby te kwestie były ustandaryzowane i dawały 
nam obraz jakiego potrzebujemy. 

CZAS
Nie chodzi jedynie o czas reakcji na aplikację, ale także o całościowy 
czas rekrutacji od rozmowy wstępnej aż do złożenia oferty. Zwykło się 
mówić Timing is everything, a procesy rekrutacyjne również ta zasada 
obowiązuje. Bardzo często zdarza się, że jeśli już zdecydujemy się na 
kandydata i jesteśmy gotowi złożyć mu ofertę okazuje się, że konku-
rencja dawno nas ubiegła, a nasz idealny kandydat już podpisał list 
intencyjny. Jak ustrzec się przez takimi sytuacjami? Ważną rolę spełnia 
klarownie zbudowany proces rekrutacji, w którym jasno określone są 
role poszczególnych członków organizacji oraz czas przeznaczony 
na podjęcie działań. Zmniejsza to ryzyko przeciągania procesu oraz 
pomaga zaplanować rekrutację w czasie. Drugim rozwiązaniem jest 
budowanie relacji. kandydat, którego łączą dobre oraz pełne wza-
jemnego szacunku relacje z rekruterem, często jest skłonny poczekać 
na ofertę bądź zastanowić się nad nią nawet jeśli sytuacja wydaje się 
zamknięta. Podsumowując, w procesach rekrutacji najważniejszy jest 
nie tylko „timing”, ale także szacunek dla czasu kandydata.
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„Raport przygotowany przez Modis wskazuje, że największy wzrost 
zatrudnienia nastąpi w obszarze web developmentu – ma to związek 
z coraz większym znaczeniem Internetu w codziennym życiu ludzi. 
Już teraz w Polsce 57 % ruchu internetowego generowane jest przez 
urządzenia mobilne. Coraz więcej usług przenosić się będzie do sieci, 
a zapotrzebowanie na specjalistów zajmujących się budową serwisów 
internetowych wzrośnie do 2024 roku o 27 procent” – zwraca uwagę 
Agata Kaczmarek, HR Specialist w firmie Displate.

GDZIE DWÓCH SIĘ BIJE, 
TAM PRACOWNIK KORZYSTA...
 Wspomniany już rynek pracownika w przypadku programistów prze-
kłada się na spiętrzenie wyzwań dla HR-owców podczas procesów re-
krutacyjnych – werbowanie specjalistów IT zazwyczaj jest długotrwa-
łe i kosztowne. Choć istnieją narzędzia do wstępnej oceny umiejętno-
ści kandydatów, większość pracy musi wykonać rekruter. Specjaliści 
IT preferują kontakt mailowy, jednak absolutnie nie można pozwolić 
sobie na zalewanie ich gotowymi, sformalizowanymi wiadomościami. 
Oferty muszą być spersonalizowane i dostosowane do umiejętności. 
W innym przypadku możemy być pewni, że kandydata bardziej zain-
teresuje oferta konkurencji. 

HR-OWIEC OCENIA PROGRAMISTĘ?
 Kolejne wyzwanie, przed którym stają rekruterzy, to ocena mery-
toryczna kandydatów. Jednym z większych problemów na tym eta-
pie jest brak możliwości weryfikowania umiejętności programistów. 
Wsparciem mogą być platformy i narzędzia pozwalające testować 
umiejętności programistyczne kandydatów online. Nic nie zastąpi 
jednak kontaktu bezpośredniego. Rozwiązaniem może być dzień lub 
tydzień próbny, który pozwoli sprawdzić kompetencje i ocenić, czy 
kandydat radzi sobie dobrze z pracą zespołową. Innym skutecznym 
narzędziem jest obserwowanie go przy wykonywaniu określonych 
zadań we współpracy z doświadczonym programistą. Warto dodać, 
że istnieją już kursy, pozwalające rekruterom poszerzyć własną wiedzę 
techniczną i weryfikować kompetencje programisty. 

„Dział HR jest zaangażowany w proces rekrutacji programisty 
począwszy od określenia wraz z managerem jego roli w zespole IT, 

Jak wynika z badania Central & Eastern 
Europe Developer Landscape 2017, 
w Polsce pracuje około 250 tysięcy 
programistów, a mimo to rynek wciąż 
odczuwa brak nawet 50 tys. specjalistów. 
Kodować chce coraz więcej osób, ale 
zapotrzebowanie na programistów 
zwiększa się tak szybko, że system 
edukacji nie zapewnia odpowiedniej 
liczby specjalistów – w przypadku branży 
mamy do czynienia z niełatwym dla wielu 
firm rynkiem pracownika. Jakie wyzwania 
czekają na pracodawców poszukujących 
programistów?

ZWIĘKSZAJĄ SIĘ POTRZEBY, 
ALE BRAKUJE RĄK DO PRACY
Dużo mówi się o zaletach pracy programisty. Niewątpliwym atutem jest 
m.in. właściwie nieograniczony wybór miejsca pracy – programistów 
potrzebuje dziś po prostu każda branża. Najwięcej specjalistów znajdzie-
my oczywiście w firmach produkujących oprogramowanie, ale z usług 
programistycznych korzysta się we wszystkich dziedzinach gospodarki: 
w szczególności w sektorze finansowym i bankowości, konsultingu, sze-
roko pojętych mediach oraz ochronie zdrowia i edukacji. 

Romek Lubczyński
CMO w Coders Lab, największej polskiej szkole IT, 
w którą w lutym zainwestowała Grupa Pracuj. 
Full- Stack marketing manager z doświadczeniem zarówno 
po stronie Agencji, jak i klienta. W portfolio ma nagrody 
za innowacyjne, kreatywne jak i  efektywne projekty, 
realizowane dla największych polskich i globalnych marek. 
Pasjonat narciarstwa i eksperymentowania w kuchni.

 Istnieją już kursy, pozwalające rekruterom poszerzyć własną 
wiedzę techniczną i weryfikować kompetencje programisty.

Szukasz programisty? 
Czekają cię wyzwania!
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zakresu odpowiedzialności czy umiejętności miękkich, potrzebnych 
na danym stanowisku, poprzez skuteczną publikację ogłoszeń. W na-
szym zespole HR w Displate mamy też osoby specjalizujące się w po-
zyskiwaniu kandydatów metodą direct search. Przedstawiciel HR jest 
również obecny przynajmniej na jednym ze spotkań z kandydatem, 
gdzie zwracam uwagę m.ni. na tzw. culture fit. Dopasowanie do fir-
my, wyznawanie tych samych wartości są dla nas równie ważne co 
techniczna wiedza i umiejętności kandydatów – te z kolei zostawiamy 
do weryfikacji kolegom z zespołu IT” – o rekrutacji w Displate mówi 
Agata Kaczmarek.

NIE TAKI MILLENIALS STRASZNY, JAK GO MALUJĄ
Według Raportu Stack Overflow z 2016 roku, statystyczny programista 
ma niespełna 27 lat, a najbliższe lata należeć będą do jeszcze młod-
szych specjalistów – rośnie grupa, która przygodę z programowaniem 
zaczynała już na etapie edukacji szkolnej. Branżę reprezentują więc 
w dużej mierze millenialsi, którzy – zgodnie z rozmaitymi opracowa-
niami – mają wygórowane oczekiwania względem pracodawców. 
Z raportów Deloitte czy FOB wynika m.in., że młodzi ludzie wysoko 
oceniają swoje kompetencje zawodowe, a od pracodawcy oczekują 
przede wszystkim możliwości rozwoju i nie przywiązują się do miejsca 
pracy. Wolą też mniej sformalizowany i niezależny styl pracy. Dlatego 
poszukując do firmy programistów, należy mieć na uwadze, że bez 
sprostania tym wymaganiom możemy polec z kretesem.

ŚREDNIA KRAJOWA NIE DLA PROGRAMISTY
Obecnie specjaliści IT są jedną z najlepiej opłacanych grup zawodowych 
w kraju, dlatego niezbędnym elementem oferty pracy jest gwarancja 
odpowiednich zarobków. Tegoroczny raport Grupy Pracuj, dotyczący 
wysokości pensji bezpośrednio po ukończeniu uczelni wyższej pokazu-
je, że specjaliści IT są w zdecydowanej czołówce, jeśli chodzi o wysokość 
pensji – zarobki w ich branży rosną też najszybciej wraz z rozwojem do-
świadczenia zawodowego. Według danych z najnowszego raportu dot. 
wynagrodzeń, przygotowywanego rokrocznie przez Sedlak&Sedlak, 

najniższe wynagrodzenia specjalistów IT są od dwóch do trzech razy 
wyższe niż średnia krajowa i ciągle wzrastają. Na najwyższe pensje 
mogą liczyć starsi programiści pracujący w technologii JAVA (od 9 500 
do 12 200 zł brutto), podobnie programiści C/C++ z podobnym stażem. 
Niewiele mniej zarabiają twórcy aplikacji mobilnych.

NIE TYLKO PENSJA, CZYLI BENEFITY POZAPŁACOWE 
I ORGANIZACJA PRACY
Dla programujących millenialsów pieniądze są ważne, ale równie 
istotne są benefity, długi okres urlopowy czy możliwość pracy zdal-
nej. Specjaliści IT cenią sobie oczywiście work-life balance, ale też 
kulturę organizacyjną firmy, wykwalifikowanych współpracowników, 
pracę przy ciekawych projektach, dostęp do nowoczesnych narzędzi 
oraz perspektywy rozwoju. Można śmiało powiedzieć, że dziś karty 
sportowe czy opieka medyczna dla pracowników stały się pewnym 
standardem, dlatego brak benefitów w ofercie pracy z całą pewnością 
nie przyciągnie pożądanych pracowników. 

„Firmy rzeczywiście stawiają na różne rozwiązania, aby zatrzymać 
najlepszych. Atrakcyjne benefity, regularne podwyżki czy elastycz-
ny czas pracy i możliwość pracy zdalnej na pewno mają znaczenie. 
W przypadku takich firm jak Displate, który jest start-upem technolo-
gicznym, mocno stawiamy także na prestiżowe projekty. Nasza firma 
rozwija się bardzo dynamicznie, przed nami duże wyzwania i cieka-
we perspektywy i to one przyciągają do nas najlepszych. Programiści 
chcą być zaangażowani w ambitne projekty i u nas to dostają. 
Wartością dla firmy są kompleksowe, innowacyjne rozwiązania, które 
są możliwe w takim środowisku pracy, w którym projekty typowych 
indywidualistów mogą się przenikać i jest możliwy transfer wiedzy” 
– podkreśla Agata Kaczmarek. 

Programiści są dziś na wagę złota i nic nie wskazuje na to, aby sy-
tuacja miała się zmienić. Dlatego rekrutując specjalistów od progra-
mowania należy posiadać cały arsenał narzędzi i wykazać się nie lada 
kunsztem headhunterskim. A wtedy o dobrych programistów dla na-
szej firmy nie musimy się martwić. 
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Zakup narzędzia do rekrutacji to wybór 
nie tylko rekrutera, ale także strategiczna 
decyzja, wpływająca na funkcjonowanie 
całej firmy. Jeśli masz już pod ręką listę 
potrzeb rekrutacyjnych i oczekiwań firmy 
wobec narzędzia do rekrutacji, a nadal nie 
wiesz, jaką decyzję podjąć, ten artykuł jest 
dla Ciebie. Niezależnie od tego, czy szukasz 
pierwszego systemu rekrutacyjnego, 
czy zastanawiasz się nad zmianą 
wykorzystywanego dotychczas rozwiązania, 
przygotowaliśmy dla Ciebie 4 wskazówki 
oraz listę pytań, które warto zadać 
dostawcy. 

1.  UPEWNIJ SIĘ, ŻE DANE KANDYDATÓW 
BĘDĄ BEZPIECZNE

Szukając systemu rekrutacyjnego, zwróć uwagę na kwestie bez-
pieczeństwa danych osobowych. Nie bój się dociekać szczegółów 
i wymagać zapewnienia wszelkich niezbędnych środków prawnych 
i organizacyjnych, gdyż to Ty przede wszystkim będziesz ponosić od-
powiedzialność, jeśli dojdzie do uchybień i naruszeń RODO. Zapytaj 
dostawcę, czy prowadzi regularne testy bezpieczeństwa oraz w jaki 
sposób dba o to, aby oferowane rozwiązanie było zgodne z wymoga-

Katarzyna Trzaska

Ekspert eRecruiter, redaktor na czelna raportu Candidate 
Experience oraz koordynator inicjatywy stworzenia Kodeksu 
ochrony danych osobowych w rekrutacji. Na co dzień 
odpowiada za działania digital marketing dla marki eRecruiter.

 Jak wybrać 
odpowiedni system rekrutacyjny dla       swojej firmy?

mi prawa. System powinien też pomagać Ci w zarządzaniu procesem 
retencji danych i np. podpowiadać, kiedy i jakie dane należy usunąć. 
Podczas analizy wyboru rozwiązania można także zweryfikować, 
w jaki sposób narzędzie obsługuje prawa kandydatów (prawo do 
edycji danych czy ograniczenia przetwarzania).

„Ochrona danych osobowych kandydatów była i jest dla nas bardzo 
ważna, dlatego jednym z kryteriów przy wyborze systemu niewątpli-
wie była kwestia związana z bezpieczeństwem danych. Nasze działania 
są prowadzone zawsze zgodnie z obowiązującymi przepisami, a więc 
i dostawca systemu musiał spełniać wszelkie wymogi prawne. eRe-
cruiter spełnia te wymagania, więc mamy pewność, że dane kandy-
datów są dobrze zabezpieczone” – mówi Monika Drabik, Kierownik ds. 
Rekrutacji i HR Business Partner w Eniro Polska Sp. z o.o.

TE PYTANIA ZADAJ DOSTAWCY:
• Czy system ostrzega/przypomina o kończącym się okresie 

przetwarzania danych osobowych?
• W jaki sposób narzędzie umożliwia udokumentowanie klauzul 

informacyjnych i zgód, jakie zaakceptował kandydat?
• Czy i w jaki sposób system wspiera obsługę żądań kandydatów 

(prawo dostępu do danych, prawo do zmiany, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania danych)?

• Czy logowanie do systemu, hasła dostępu oraz czas sesji 
jest zgodny z międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa 
np. OWASP?

• Czy bazy danych, kopie zapasowe, pliki oraz przesyłanie danych 
są szyfrowane?

2.  SPRAWDŹ REPUTACJĘ MARKI 
I OPINIE REKRUTERÓW

Zanim dokonasz wyboru systemu, zweryfikuj, jak oceniają dostawcę 
użytkownicy. Nie wahaj się poprosić o kontakt do wybranych klien-
tów, aby porozmawiać o tym, co sądzą na temat weryfikowanego 
przez Ciebie rozwiązania. Sprawdź również, jak długo firma działa 
w branży rekrutacyjnej, ile projektów wdrożeniowych przeprowadzi-
ła, a także ilu klientów korzysta z jej usług. Im dłużej dostawca działa 
na rynku i może pochwalić się dużym gronem klientów, tym większa 
pewność, że zagwarantuje sprawne wdrożenie oraz stabilność wspar-
cia. Taka firma będzie miała też bogatsze doświadczenie w sprawnym 
rozwijaniu produktu oraz wiedzę na temat potrzeb klientów. 
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TE PYTANIA ZADAJ DOSTAWCY:
• Ile projektów wdrożeniowych zrealizowała firma oraz ilu ma 

klientów?
• Czy w gronie klientów są firmy podobne do Twojej?
• Jakie wsparcie posprzedażowe oferuje dostawca? Przykładowo, 

czy otrzymasz wsparcie dedykowanego konsultanta?
• Czy dostawca jest w stanie dostarczyć referencje systemu 

od swoich Klientów lub umożliwić kontakt z nimi w celu uzyskania 
bezpośredniej opinii?

3.  PAMIĘTAJ, ŻE REKRUTACJA TO NIE TYLKO ZADANIE HR
Rekrutacja to gra zespołowa, dlatego koniecznie do wyboru narzę-
dzia zaangażuj wszystkie osoby, które będą z niego korzystały (dział 
HR, kierownicy zespołów itp.). Sprawdź, jakie role występują w Twojej 
organizacji i jakie możliwości zarządzania nimi daje system. Najlepiej 
w testy narzędzia zaangażuj także biznes. Dzięki temu szybko zbie-
rzesz informacje na ile system jest prosty w użyciu oraz czy odpowia-
da na potrzeby innych działów zaangażowanych w proces rekrutacji. 

„Dzięki Interaktywnej Karcie Kandydata w eRecruiter zdecydowa-
nie łatwiej egzekwuję informacje zwrotne od Kierowników Liniowych. 
Wszystkie dane dotyczące poszczególnych kandydatów mam w syste-
mie a nie w wielu e-mailach od menedżerów, które później ciężko od-
szukać. To usprawnia i systematyzuje procedury rekrutacyjne oraz ko-
munikacyjne między Działem Personalnym a Menedżerami poszczegól-
nych działów” – zaznacza Dorota Michałowska, HR Manager, igus sp. z o.o.

TE PYTANIA ZADAJ DOSTAWCY:
• Czy narzędzie pozwala na określenie różnych ról oraz poziomów 

uprawnień?
• Czy dostawca dysponuje specjalnymi rozwiązaniami dla 

użytkowników biznesowych i czy umożliwia bezpieczne 
opiniowanie aplikacji pomiędzy rekruterem i menedżerem?

• Czy system jest łatwy w użyciu w szczególności dla osób spoza 
zespołu rekrutacji? 

4.  NIE ZAPOMNIJ, ŻE O SUKCESIE REKRUTACJI ŚWIADCZĄ 
RÓWNIEŻ DOŚWIADCZENIA KANDYDATÓW

Z badania Candidate Experience przeprowadzonego przez eRecru-
iter1 wynika, że niezadowolenie kandydatów z procesów rekruta-

cyjnych może spowodować w przyszłości utratę nawet 30 procent 
aplikacji. Warto wziąć to pod uwagę i wybrać takie narzędzie, które 
pomoże Ci zadbać o doświadczenia kandydatów na każdym etapie 
procesu. 

Komunikacja to bardzo ważny element budowania wizerunku pra-
codawcy w oczach kandydatów. Narzędzie, które umożliwi Ci komuni-
kację za pomocą różnych kanałów, i np. samo wyśle SMS-em przypo-
mnienie o spotkaniu rekrutacyjnym, może okazać się Twoją przewagą 
konkurencyjną. Z badania eRecruiter „Komunikacja z kandydatem”2 
wynika, że 9 na 10 kandydatów chciałoby otrzymywać SMS z przypo-
mnieniem dzień przed rozmową rekrutacyjną. Dobrze zaprojektowa-
na komunikacja to atut na rynku pracy, a z odpowiednim systemem 
rekrutacyjnym zrobisz to bez utraty cennego czasu. Zapytaj swojego 
potencjalnego dostawcę, jakie rozwiązania w tym zakresie ma do za-
oferowania.

TE PYTANIA ZADAJ DOSTAWCY:
• Czy proces odpowiadania na oferty pracy za pośrednictwem 

systemu jest dla kandydatów intuicyjny i przyjazny?
• Czy kandydat może odpowiedzieć na ofertę pracy, korzystając 

z urządzenia mobilnego, np. telefonu?
• Czy system wspiera różne kanały komunikacji, np. SMS-owe 

potwierdzenie zaproszenia oraz przypomnienie o spotkaniu 
rekrutacyjnym?

• W jaki sposób system pozwala na automatyzację komunikacji 
z kandydatami na każdym etapie procesu rekrutacji?

Wybór odpowiedniego dostawcy narzędzia rekrutacyjnego nie jest 
aż tak trudny, jak mogłoby się wydawać. Najważniejsze, to właściwie 
zidentyfikować swoje potrzeby, stworzyć dobry plan i wiedzieć, na co 
zwrócić szczególną uwagę. Pamiętaj, że zawsze warto przetestować 
rozwiązanie przed zakupem i nie bać się zadawać dociekliwych pytań 
dostawcy. 

 Jak wybrać 
odpowiedni system rekrutacyjny dla       swojej firmy?

1 4. edycja badania „Candidate Experience” przeprowadzona przez eRecruiter i Great 
Digital, metodą ankiet online na pracodawcach i kandydatach w 2017 roku.

2 Badanie „Komunikacja z kandydatem” przeprowadzone przez eRecruiter metodą 
ankiet online na kandydatach w 2017 roku.
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Powiew świeżości 
 na rozmowie rekrutacyjnej

Jak nie rekrutować sztampowo? 
Czy warto poddać rewizji typowe pytania zadawane kandydatom 

i zmienić je tak, aby pozytywnie zaskoczyły?
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Na przestrzeni ostatnich dekad nastąpiło wiele zmian w procesie po-
szukiwania pracy i w sposobach rekrutowania. Poszukujący pracy 

bardzo się starają tworząc swoje dokumenty aplikacyjne. Ich celem jest 
znalezienie się na rozmowie kwalifikacyjnej i zaprezentowanie swojej 
osoby w taki sposób, aby dostać wymarzoną pracę. Kandydaci stawia-
jący się na rozmowę poszukują informacji w Internecie – jak najlepiej się 
przygotować, jakie pytania mogą paść. Często mają gotowe odpowiedzi. 

W internetowych poradnikach nadal, wśród możliwych pytań, poja-
wiają się i takie, które wydawałoby się, nie powinny być zadawane. Wbrew 
pozorom wielu rekruterów, zarówno w Polsce jak i innych krajach euro-
pejskich, nadal je zadaje. Wśród nich są pytania o mocne i słabe strony, 
plany zawodowe w perspektywie pięcioletniej, tudzież dziesięcioletniej, 
o sukcesy i porażki. A co na to kandydaci? Czy odpowiadają na tak stawia-
ne pytania? Czy może słysząc je rezygnują z dalszych rozmów? Praktyka 
jest różna. Jedni odpowiadają, traktując je jako typowe pytania, inni od-
powiadają w duchu naśmiewając się z ich banalności, inni wycofują się 
z poczuciem bycia potraktowanym niepoważnie. Ilu ludzi, tyle reakcji. 

POZNAĆ SIEBIE NAWZAJEM
Co zrobić, aby rozmowa rekrutacyjna była przyjemnością? Przede 
wszystkim dobrze jest traktować spotkanie jako rozmowę dwóch stron: 
przyszłego pracownika i przyszłego pracodawcy. Rozmówcę należy też 
traktować po prostu jak człowieka i prowadzić rozmowę w sposób part-
nerski. Celem spotkania rekrutacyjnego nie jest przesłuchanie, a pozna-
nie siebie nawzajem. Ma ono umożliwić kandydatowi na dane stanowi-
sko przekazanie najistotniejszych informacji o swoich doświadczeniach 
i zaprezentowania siebie w kontekście realizacji zadań opisanych w ogło-
szeniu. Ponadto ma pomóc zebrać dodatkowe informacje dotyczące 
oferty pracy, możliwości rozwoju, firmy i kultury organizacyjnej, do której 
aplikuje. Rekruterowi z kolei rozmowa ma pozwolić poznać kandydata 
i ustalić, czy spełnia wymagania stanowiska w zakresie doświadczeń 
i umiejętności oraz czy ma oczekiwane predyspozycje zawodowe i oso-
bowościowe. Mówiąc bardzo ogólnie – jest to czas zadawania pytań 
i udzielania odpowiedzi przez wszystkich uczestników spotkania.

PYTANIA O PYTANIA
Czy można coś zrobić, aby prowadząc rozmowę, jednocześnie zebrać 
informacje o kandydacie na dany temat bez zadawania sztampowych 
i często banalnych pytań? Można… tych ostatnich w ogóle nie zada-
wać. Pozostaje jednak kwestia poznania kandydata również w tym 
zakresie. Ale czy zadanie pytania wprost przyniesie nam oczekiwane 
informacje? Czy kandydat przygotowany do takiej odpowiedzi prze-
każe prawdziwe informacje o sobie? Czasem tak się stanie, czasem 
udzieli „oczekiwanych” odpowiedzi. Innym razem udzieli odpowiedzi 
niezgodnej z rzeczywistością i nie zawsze będzie to wynikało z mijania 
się z prawdą. Czasem będzie wynikało z postrzegania, kontekstu i oce-
ny sytuacji, w jakich się znajdował. Czy na podstawie deklaracji można 
niezaprzeczalnie stwierdzić, że drugiej osobie można przypisać dane 
twierdzenie? Czy o człowieku więcej nie mówią sytuacje, w jakich się 
znalazł i jak się w nich zachowywał, co zrobił, co myślał i co czuł?

ODPOWIEDZI SKRYTE W KONTEKŚCIE
Na początek weźmy nieustannie pojawiające się pytanie o mocne i słabe 
strony. Zdziwić się może każdy, kto myśli, że nikt o to już nie pyta. Dobrze 

przygotowany kandydat wyrecytuje nawet po dziesięć zalet i wad. 
Kandydat doświadczony często może się obruszyć. Najlepszym rozwią-
zaniem jest niezadawanie go. Przed każdym spotkaniem warto zastano-
wić się, jakich cech u kandydata poszukujemy, a jakie są niepożądane. 
Wskazane jest poszukiwanie ich w opisywanych sytuacjach z życia za-
wodowego. Jeżeli interesuje nas kwestia komunikacji ze współpracow-
nikami, możemy dopytywać o tę kwestię przy okazji omawiania realizacji 
wspólnego zadania. Skąd czerpali niezbędne dane, jak przekazywali je 
sobie. Przy okazji tego samego pierwotnego pytania można dopytywać 
o kwestie związane z terminowością. Czy zrealizowali zadanie w terminie 
lub czy dotrzymanie terminu było zagrożone. 

Kolejnym, często pojawiającym się pytaniem jest to dotyczące planów 
na najbliższe lata, zadawane w bardzo różnych wariantach: „gdzie siebie 
widzisz za 5, 10 lat?”, „co chciałbyś robić za 5,10 lat?”. Dla części kandyda-
tów, poszukujących zatrudnienia, celem w danej chwili jest znalezienie 
pracy. Kandydaci mogą mieć jasno sprecyzowane plany, ale nie zawsze 
będą chcieli się nimi szczerze podzielić. Pozostaje zawsze otwarta kwe-
stia celowości w zadawaniu tego pytania. Jeżeli jest sztuką dla sztuki, to 
nie warto go zadawać. Jeżeli celem jest zbadanie motywacji, chęci roz-
woju czy planowania w dłuższej perspektywie, to dobrze jest poruszać 
kwestię w innej formie. Jeżeli w trakcie rozmowy kandydat wspomni, że 
chce się rozwijać, warto wtedy dopytać, co dla niego oznacza rozwój. 
Czy w grę wchodzi pogłębianie wiedzy, zdobywanie nowych umiejęt-
ności, zwiększanie wynagrodzenia, awans w strukturze. Kwestię plano-
wania długoterminowego można poruszyć w trakcie rozmowy o branży, 
w której się porusza, jakie są jej perspektywy, możliwości i zagrożenia. 

Bardzo często na rozmowach zadawane są pytania o sukcesy i poraż-
ki. Sprawia ono kandydatom wiele problemów, a sam moment pojawie-
nia się tego pytania bywa stresujący. O ile o sukcesach łatwo jest mówić, 
o tyle porażkami nie każdy chce się dzielić. Z perspektywy kandydata już 
sam wybór odpowiedniego przykładu nie jest łatwy. Poza tym na py-
tania o sukcesy lub porażki można udzielać filozoficznych odpowiedzi. 
Pojawia się również ryzyko, że rozmówcy będą poszukiwali przykładów 
nieistotnych z perspektywy danego stanowiska, a dla nich wygodnych 
i stawiających ich w pozytywnym świetle. Rozmowę o sukcesach i po-
rażkach z powodzeniem można prowadzić w kontekście realizowanych 
zadań i projektów, które stanowiły duże wyzwanie w momencie ich wy-
konywania i realizacji. Można dopytywać o pojawiające się przeszkody, 
które udało się przejść i te, których nie udało się pokonać. 

Jednak najtrudniejszym momentem w trakcie rozmowy jest pytanie 
o oczekiwania finansowe. W Polsce, w przeciwieństwie do krajów za-
chodnich, nie informuje się w ogłoszeniach o wynagrodzeniu przewi-
dzianym na danym stanowisku. W naszym kraju wynagrodzenia w więk-
szości przypadków są poufne. Dużym wyjątkiem są rekrutacje w branży 
IT. Aby móc kontynuować rozmowę ze specjalistą z tej branży, często już 
na wstępie trzeba go poinformować o zarobkach. Postulat o ujawnianiu 
wynagrodzenia w ogłoszeniach o pracę raczej nie zostanie spełniony 
ze względu na uwarunkowania kulturowe. Zwyczajnie takiej praktyki 
w naszym kraju nie ma. Niemniej jednak jawność znacznie uprościłaby 
procesy rekrutacyjne i samo prowadzenie rozmowy, bo kandydat byłby 
w pełni świadomy możliwości zarobkowych. Taka sytuacja stanowiłaby 
dodatkową korzyść, pozwalając na wyeliminowanie jednego ze stresują-
cych elementów. I zaskoczyłaby pozytywnie każdego kandydata. 

DOBRA ATMOSFERA NA WAGĘ ZŁOTA
Na koniec warto podkreślić, że bardzo ważne jest zaplanowanie sche-
matu i odpowiednie przygotowanie obejmujące opracowanie pytań 
istotnych w kontekście danego stanowiska. Inne pytania powinny być 
zadawane osobom starającym się o stanowiska specjalistyczne, inne 
na stanowiska menedżerskie. Inne kwestie są istotne z punktu widze-
nia stanowisk w obszarze produkcyjnym, handlowym, marketingo-
wym, a jeszcze inne w obszarze finansów.

Pamiętając, że rozmowa rekrutacyjna sama w sobie często jest stre-
sująca, warto zadbać o odpowiednią atmosferę. Nawet najlepiej zada-
wane pytania jej nie zastąpią. 

Urszula Walenciuk 

Senior Consultant, psycholog. Z firmą HILL związana od 2013 
roku.  Odpowiedzialna za prowadzenie projektów rekrutacyj-
nych włącznie z bezpośrednimi poszukiwaniami kandydatów 
na stanowiska menedżerskie i specjalistyczne dla polskich 
i międzynarodowych organizacji w obszarach sprzedaży, 
marketingu, finansowym oraz produkcji.
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Jako praktyk HR, z wieloletnim 
doświadczeniem we współpracy z klientami 
z różnych branż, często trafiałam na wyzwanie 
– z jakiego miarodajnego narzędzia 
powinnam skorzystać w procesie weryfikacji 
kandydatów? Zadawałam sobie także pytanie, 
jaką wartość dodaną będzie miał mój klient 
z zastosowania takiego narzędzia?

Przypowiastki 
headhuntera
 FRIS® w rekrutacji
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Najważniejszym celem było dla mnie zastosowanie takiej meto-
dologii, która pozwoli mi na rzetelne poznanie kandydata lepiej. 

I znalazłam takie narzędzie. Proste, czytelne i niezmiernie trafne. Jest to 
badanie FRIS® Style Myślenia i Działania.

FRIS jest zaawansowanym, polskim narzędziem opartym na psy-
chologii poznawczej, a zarazem prostym do zastosowania w rekrutacji. 
Zbudowane jest na modelu czterech perspektyw poznawczych: Faktach, 
Relacjach, Ideach, Strukturach. Wyróżnia je przede wszystkim to, że nie jest 
testem osobowości. Służy do opisu różnorodnych sposobów myślenia, 
strategii rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji. Skupia się na 
tych mechanizmach umysłu, które są u człowieka najsilniejsze i świadczą 
o jego potencjale. Bazuje zatem na trudniejszych do uchwycenia, mniej 
widocznych, ale bardzo charakterystycznych cechach kandydata. Dzięki 
temu, zamiast opisywać jak kandydat się zachowuje, odpowiada na pyta-
nie „dlaczego?”. Wiadomo, że od tego, w jaki sposób człowiek myśli, zależą 
rezultaty jego działań, a FRIS właśnie te mechanizmy wyjaśnia.

Podejście oparte o FRIS® pomaga mi określić stopień dopasowania kan-
dydata do czekających go realiów w nowym środowisku zawodowym: jak 
będzie prawdopodobnie podchodził do zadań, które na niego czekają, ja-
kie aspekty nowej pracy będą najbardziej satysfakcjonujące, a jakich może 
unikać. Wspiera również kandydata w wyznaczaniu nowych celów, aby 
w jak największym stopniu uwalniał swój potencjał. Dzięki temu zwiększa 
się jego efektywność i satysfakcja z wykonywanej pracy. 

SZCZEGÓŁY UKRYTE W PERSPEKTYWACH
Analiza stylu myślenia i działania to w rekrutacji wyjście poza obszar 
twardych kompetencji i umiejętności kandydata zawartych w CV czy 
w referencjach. Wykorzystuję badanie FRIS również w przypadkach, 
kiedy kandydaci mają zbliżone umiejętności, a klientowi jest trudniej 
podjąć decyzję. Wówczas analiza pokazuje kandydatów w innym 
świetle, wskazując ich różnice indywidualne.

Z dużym powodzeniem budowałam zespoły handlowców, gdzie 
perspektywa Faktów dominowała, rekrutowałam finansistów z dominu-
jącą perspektywą Struktur, a także szukałam dyrektorów operacyjnych 
z perspektywą Relacji. Choć nie ukrywam, że zdarzyło mi się szukać osób 
nietuzinkowych. Pewien zacny prezes poszukiwał dyrektora finansowe-
go, który będzie mocno zaangażowany w rozwój biznesu i sprzedaż, 
w związku z tym dostał kandydata, który poza kluczową perspektywą 
Struktur, miał również bardzo wysoką perspektywę Faktów.

POZNAĆ STYLE W GRUPIE
Metoda FRIS® ma też zastosowanie w badaniu stylów myślenia i działania 
w istniejących zespołach. Postanowiłam sięgnąć po to narzędzie, kiedy 
jeden z moich klientów zamierzał kupić spółkę i chciał bliżej poznać jej 
radę dyrektorów. Dysponował wszystkimi twardymi danymi na temat 
tej firmy, ale chciał poznać ludzi, którzy stali za jej sukcesem rynkowym. 
Zamówiłam badanie i raporty indywidulane FRIS dla zespołu oraz za-

prosiłam ich na warsztat, podczas którego poznali swoje style myślenia 
i działania. Pracowałam z grupą osób, która była zaniepokojona mający-
mi nastąpić zmianami w firmie. Wyzwaniem było takie poprowadzenie 
warsztatu FRIS, aby uczestnicy aktywnie wzięli w nim udział. Wyobraźcie 
sobie ich zdumienie, kiedy zobaczyli, że role jakie mieli w firmie w 100% 
pokryły się z ich mocnymi stronami. Zrozumieli, że właśnie to miało naj-
większy wpływ na efektywność ich działania. Dodatkowo, dyrektorzy 
dzięki warsztatowi uświadomili sobie, dlaczego w niektórych sytuacjach 
było im ciężko się porozumieć i pojawiały się konflikty. Co ciekawe, rów-
nież nauczyli się jak ze sobą rozmawiać w taki sposób, aby przekaz był 
dostosowany dla odbiorcy – osoby o innym stylu myślenia.

W rezultacie nie tylko dyrektorzy, ale również mój klient uświadomili 
sobie, że sukces firmy to ludzie realizujący zadania zgodnie ze swoim 
potencjałem, rozwijający swoje mocne strony, dzięki temu efektywni 
i zmotywowani. Efekt – klient postanowił nie robić żadnych zmian per-
sonalnych po przejęciu spółki. 

ZREKRUTOWAĆ DYREKTORA USZYTEGO NA MIARĘ
Jeszcze jedna ciekawa przygoda z FRIS, którą chciałabym się z Wami 
podzielić, to mój proces rekrutacyjny dla dużej spółki wydawniczej, 
gdzie czas zmian wymusił na organizacji przebudowę działu finan-
sowego. Firmę właśnie opuścił wieloletni dyrektor finansowy, który 
współpracował z nią 16 lat.

Pojawiła się potrzeba zatrudnienia nowej osoby na to stanowisko. 
Klientowi zależało na kandydacie, który brałby czynny udział w wyznacza-
niu kierunków rozwoju firmy i wprowadzaniu zmian. Chciał zatrudnić oso-
bę, która współtworzyłaby nowe działy, a także była zaangażowana w re-
organizację istniejących działów i ustawianie procesów. Zastanawiałam 
się więc, kogo szukamy, jeśli chodzi o styl myślenia i działania!?

Wszyscy kandydaci z mojej „short listy”, na życzenie klienta, który 
znał to narzędzie, wypełnili kwestionariusz badania FRIS.

Do współpracy został zaproszony kandydat, który w stylu działania 
silnie wykorzystywał 3 perspektywy: Struktur, Idei i Faktów. To połą-
czenie zdawało się najlepiej odpowiadać oczekiwaniom klienta. Przy 
obszernym zakresie wymagań wobec dyrektora finansowego, badanie 
FRIS pozwoliło na wyłonienie takiego kandydata, który nie tylko speł-
niał wymagania merytoryczne, ale mógłby czerpać satysfakcję z szero-
kiej roli jaką miałby pełnić w organizacji.

Rekrutacja okazała się strzałem w 10, a minęły już 2 lata! Nowy dy-
rektor finansowy nie chciał spędzać czasu w swoim gabinecie, z pasją 
brał udział we wszystkich spotkaniach operacyjnych w firmie, nawet 
z przyjemnością wziął udział w kongresie branżowym organizowanym 
przez firmę. Dzięki jego otwartości i zaangażowaniu w biznes firmy, or-
ganizacja przeszła gładko przez proces transformacji, gdzie wiele pro-
duktów tradycyjnych zostało zastąpionych digitalowymi, i gdzie usługi 
dla jej klientów dynamicznie się zmieniały. 

Rozmawiając ostatnio z niniejszym dyrektorem finansowym usłysza-
łam, że jego zadowolenie z pracy jest niezmierne, zespół ceni jego rady 
i wiedzę, a on przede wszystkim widzi swój wkład w zwiększenie do-
chodów firmy. 

„Pani Ewelino! – powiedział – nareszcie moja rola nie jest odtwórczym 
przetwarzaniem danych i przygotowaniem raportów, robieniem analiz 
na potrzeby różnych managerów. Biorę aktywny udział w życiu bizneso-
wym firmy, negocjacjach z klientami, dostawcami, wreszcie czuję, że się 
rozwijam, a i moja wiedza służy szczytnym celom! A poza tym udzielam 
się w wielu działach firmy, mam realny wpływ na wyniki! Po prostu super!”.

Dzielę się z Wami moimi doświadczeniami zawodowymi, bo nie ma 
nic lepszego dla headhuntera, jak sukces jego projektów rekrutacyj-
nych, nie tylko w momencie zakończenia procesu. Największa satys-
fakcja dla mnie, osobiście, wynika z faktu sukcesu mojego kandydata 
w organizacji, do której trafił dzięki współpracy ze mną. Jest dla mnie 
niezmiernie ważne, aby mój kandydat trafił w środowisko i oczekiwa-
nia organizacyjne dopasowane do jego stylu myślenia/ działania. Nie 
byłoby to w pełni możliwe bez zastosowania w moich poszukiwaniach 
idealnego kandydata – metodologii FRIS. 

Ewelina Hordyniec
Właścicielka Butikowej Agencji Rekrutacyjnej, od 14 lat 
wspierająca wraz ze swoim zespołem firmy polskie i międzyna-
rodowe, w poszukiwaniu idealnych kandydatów do współpracy. 
Pasjonatka HR-u,  doradca biznesu, realizująca wiele projektów 
doradczych w sektorze HR. 

Dorota Ceranka-Czajkowska
Certyfikowany Trener i Partner FRIS®, praktyk z ponad 18-letnim 
doświadczeniem we wdrażaniu efektywnych strategii bizneso-
wych, wieloletnia dyrektor sprzedaży w sektorze wydawniczym 
i internetowym. Od 2008 roku trenerka i doradca biznesu dla 
wielu organizacji, mentor, doradca zawodowy, właścicielka 
DCC Consulting.

Przypowiastki 
headhuntera
 FRIS® w rekrutacji
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Kolorowanie 
rzeczywistości
Kolorowanie 
rzeczywistości
Czy podczas rozmowy 
rekrutacyjnej można 
„przejrzeć” kandydata? 
Czy istnieją sposoby 
na to, aby sprawdzić 
prawdomówność i dobre 
intencje potencjalnego 
pracownika?
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Zdobycie wymarzonej pracy często bywa trudne, szczególnie dla 
osób dopiero rozpoczynających karierę zawodową. Wymagania 

pracodawców bywają wysokie: odpowiednie doświadczenie, wiedza 
o danej branży, certyfikaty, znajomość czasem kilku języków obcych. 
Do tego często dochodzi duża liczba osób aplikujących na to samo 
stanowisko, zwłaszcza w firmach uznawanych za dobrych pracodaw-
ców i oferujących atrakcyjne warunki zatrudnienia. To wszystko powo-
duje, że część kandydatów postanawia „podkoloryzować” swoją apli-
kację, wierząc, że zwiększy to ich szanse na zatrudnienie. W tej sytuacji 
jednym z głównych zadań rekrutera staje się weryfikacja prawdomów-
ności kandydata i rzetelności informacji zawartych w dokumentach 
aplikacyjnych. 

Dr Cal Lightman, główny bohater serialu Lie to me, specjalizuje się 
w wykrywaniu kłamstw na podstawie mikroekspresji twarzy, bezwa-
runkowej mowy ciała i sposobie wyrażania emocji. Bazując na wielo-
letnich badaniach potrafi rozpoznać wszelkie symptomy świadczące 
o braku prawdomówności interlokutora. Dobry rekruter nie musi być 
ani antropologiem, ani serialowym bohaterem, aby skutecznie wykryć 
mijanie się z prawdą przez kandydata. Wystarczy wiedzieć, na co zwró-
cić szczególną uwagę. 

PRAWDZIWA WARTOŚĆ DEKLARACJI
Według różnych badań, z przypadkami prób wprowadzenia w błąd 
spotkało się nawet 80% osób prowadzących rekrutacje. Nieścisłości 
dotyczą przede wszystkim informacji związanych z posługiwaniem 
się językami obcymi, znajomością programów komputerowych, 
przebiegiem dotychczasowego zatrudnia (miejsce pracy, daty, sta-
nowiska, zakres obowiązków, zrealizowane projekty, osiągnięte 
sukcesy, przyczyny rozwiązania umowy), posiadanych umiejętności 
i kompetencji, wykształcenia. Z pewnym dystansem należy również 
podchodzić do pewnych utartych i często bezrefleksyjnie podawa-
nych deklaracji („szybko się uczę”, „doskonale pracuję w zespole”). 
Pierwszym etapem sprawdzenia aplikacji każdego kandydata jest 
najczęściej analiza CV. Jest to również moment, w którym dostrzec 
możemy pierwsze sygnały sugerujące próby zatajenia pewnych fak-
tów lub przekazywania nieprawdziwych informacji. Należy jednak 
zachować czujność również podczas kolejnych etapów i dokładnie 
weryfikować otrzymywane dane. Poniżej prezentujemy kilka sugestii 
jak zrobić to skutecznie. 

KOMUNIKATYWNY, CZYLI JAKI?
Teoretycznie najłatwiejsze do wykrycia są nieścisłości związane z po-
ziomem znajomości języka obcego. Część kandydatów używa dość 
nieprecyzyjnych wyrażeń określających znajomość języka jak np. „ko-
munikatywny” czy „dobry”. W idealnej sytuacji rekruter znający dany 
język już podczas wstępnej rozmowy telefonicznej ma możliwość 
sprawdzenia, czy jest ona na odpowiednim poziomie. Warto zwrócić 
uwagę, czy kandydat zna słownictwo związane z daną branżą np. za-
dając kilka pytań o wykonywane obowiązki. Pomoże to w ustaleniu, 
czy język obcy jest wykorzystywany na co dzień. Coraz częściej jednak 
poszukujemy kandydatów ze znajomością mało popularnych języków 
(np. skandynawskich czy azjatyckich), nie zawsze taki proces może 
być prowadzony przez rekrutera znającego dany język. W tej sytuacji 
skorzystać można z pomocy testów weryfikujących umiejętności (wy-
pełnianych podczas rozmowy rekrutacyjnej lub online) lub wyspe-
cjalizowanych firm językowych. Międzynarodowe firmy rekrutacyjne 

często korzystają z pomocy swoich pracowników zatrudnionych w za-
granicznych oddziałach.

DIABEŁ TKWI W SZCZEGÓŁACH
Podczas rozmowy rekrutacyjnej spotykamy się najczęściej twarzą 
w twarz z kandydatem. Jest to doskonały moment na obserwacje 
jego zachowań i reakcji na trudne pytania. Bądźmy jednak czujni, wie-
lu kandydatów przychodzi na rozmowy doskonale przygotowanych 
i z pełną świadomością starają się ukryć pewne fakty. Wiele osób, 
zwłaszcza pracujących w obszarze sprzedaży, to mistrzowie auto-
prezentacji. Z pomocą przychodzi tutaj metodologia STAR (Situation, 
Task, Action, Result), pozwalająca na weryfikację posiadanych kom-
petencji. Zadając odpowiednie pytania dotyczące konkretnych sy-
tuacji z doświadczenia kandydata, możemy z dużą dozą prawdopo-
dobieństwa potwierdzić czy np. ma kompetencje sprzedażowe, czy 
nie. Warto również zadawać pytania szczegółowe, prosząc o dopre-
cyzowanie wypowiedzi niejasnych lub niepełnych. Rekruterzy czę-
sto pytają kandydatów o największy sukces zawodowy lub porażkę, 
w odpowiedzi słyszą dobrze wyuczoną formułkę wypowiadaną przez 
kandydata wielokrotnie w podobnych sytuacjach. W takiej sytuacji 
dobrze drążyć temat zadając coraz bardziej szczegółowe pytania, któ-
re skłonią kandydata do wyjścia poza przygotowane odpowiedzi. Jest 
to doskonała okazja do obserwowania reakcji naszego rozmówcy, jeśli 
coś w jego zachowaniu (mimika, gesty, ton głosu) wyda nam się zasta-
nawiające, warto dokładniej zweryfikować kandydaturę. 

REFERENCJE POD LUPĄ
Wielu kandydatów, przesyłając dokumenty aplikacyjne, załącza rów-
nież referencje od poprzednich pracodawców. Jest to świetne źródło 
informacji o kandydacie, nie należy jednak poprzestawać na lektu-
rze. Przedstawiony dokument może być nieprawdziwy lub napisany 
przez kandydata, a jedynie podpisany przez przełożonego. Należy 
więc skontaktować się z osobą, która takich referencji udzieliła. W taki 
sposób możemy dowiedzieć się wiele nie tylko o ocenie wystawianej 
kandydatowi, ale też o jego funkcjonowaniu w zespole, głównych za-
daniach czy powodach odejścia z firmy. Przed wykonaniem telefonu 
warto upewnić się, że wskazana osoba rzeczywiście pracuje w byłej 
firmie naszego kandydata i była jego przełożonym. 

Rekruterzy obecnie prawie zawsze korzystają z social media. 
Platformy typu LinkedIn pozwalają nie tylko na dotarcie do poszuki-
wanych kandydatów, ale również na sprawdzenie spójności informacji 
zawartych w profilu z danymi uzyskanymi w czasie rekrutacji. Warto 
również sprawdzić wypowiedzi kandydata, czy świadczą o profesjo-
nalizmie i znajomości wymaganych zagadnień. Zdarza się również, że 
osoby prowadzące rekrutacje sprawdzają profile kandydatów np. na 
Facebooku, jest to jednak kontrowersyjne z uwagi na ingerencję w sfe-
rę prywatną.

 SZCZYPTA (POTRZEBNEJ) BIUROKRACJI
Przed zatrudnieniem kandydata należy również dokładnie zapoznać 
się z dokumentami. Warto zacząć od świadectw pracy, które potwier-
dzą miejsce i daty zatrudnienia, stanowisko oraz przyczynę rozwią-
zania stosunku pracy. Zdarza się, że CV zawierają niedokładne infor-
macje o datach zatrudnienia, np. osoba deklarująca pracę na danym 
stanowisku w latach 2016-2017 może mieć dwuletnie doświadczenie 
(01.2016-12.2017) lub dwumiesięczne (12.2016-01.2017). Nie należy za-
pomnieć również o sprawdzeniu dyplomu ukończenia szkoły/uczelni.

Zatrudnienie niewłaściwej osoby to często ogromne koszty dla pra-
codawcy: powtórzenie procesu, brak realizacji zamówień czy wreszcie 
straty związane z niekompetentnym wykonywaniem zadań, warto 
więc dokładnie weryfikować kandydatów. Z drugiej jednak strony rela-
cje z pracownikiem powinny być oparte na zaufaniu, pod żadnym po-
zorem nie zakładajmy więc z góry, że kandydaci próbują nas oszukać. 

Damian Kurkowiak
Division Manager w Kelly Services Poland odpowiedzialny 
za realizację projektów outsourcingowych oraz rekrutacje 
w obszarach Engineering, Supply Chain i Customer Services.
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Jak nie zgubić człowieka w tłumie, 
czyli o rekrutacjach masowych

Zatrudnić stu dwudziestu germanistów 
w trzy miesiące. Brzmi jak tytuł 
tragikomedii? Znaleźć czterdziestu 
dwujęzycznych testerów na piątek. 
Przedstawić w ciągu trzech tygodni 
pięćdziesięciu pięciu księgowych GL. 
Tydzień na znalezienie zespołu dwunastu 
programistów, którzy pracują razem dziś 
i razem, jak jeden mąż, otwierają się na 
nowe możliwości. Wyzwania czy pobożne 
życzenia? Oczywiście wyzwania, ale jak 
można rozwijać się bez wyzwań?

Jak skutecznie rekrutować w dobie współczesnych wyzwań ryn-
ku? Jak znaleźć i zatrudnić tego odpowiedniego pracownika przy 

tak niskim poziomie bezrobocia i aktywności zawodowej, wysokim 
poziomie segmentacji rynku i wysokich oczekiwaniach pracodaw-
ców, biorąc jeszcze pod uwagę niedobór talentów, niską mobilność 
pracowników wewnątrz kraju i oczekiwania millenialsów? A co zrobić, 
jeśli te wyzwania pomnożymy razy kilkadziesiąt wakatów? Jedynym 
rozwiązaniem jest połączenie wiedzy eksperckiej i geniuszu nowych 
technologii.

Na rynku pojawia się coraz więcej projektów wielowolumenowych, 
czyli tzw. rekrutacji masowych. Nasi klienci oczekują od nas spektaku-
larnych efektów, których nie byłoby bez utalentowanych rekruterów 
i wspólnego systemu informatycznego. Idziemy do przodu, wszyscy 
razem, w bardzo szybkim tempie, zatem wymagania wszystkich stron 
nieustannie rosną.

JAK TO KIEDYŚ BYWAŁO?
Sięgając myślami wstecz, jeszcze kilkanaście lat temu „masowo” ozna-
czało dziesięć osób, które będą pracować w jednym biurze, będą 
zarządzane przez tego samego szefa, który rekrutuje i po jednym 
spotkaniu zatrudnia. Ówczesnym wyzwaniem było zdążyć w trzy 
miesiące. Główne źródło pozyskania kandydata stanowiła kampania 

ogłoszeniowa, a zmotywowany kandydat przychodził na 
rozmowę rekrutacyjną z dwoma kolegami „po fachu”, którzy 

dodając mu otuchy, wychodzili z ofertami pracy. 
Niegdyś rekruter, zgodnie z wszelkimi ówczesnymi wymogami 

przechowywał aplikacje w opisanym segregatorze, w odpowied-
niej koszulce, z innymi aplikacjami w tym konkretnym projekcie. Jeśli 
kandydat był godzien rekomendacji, zleceniodawca otrzymywał CV 
kandydata e-mailem, wraz ze stosowną adnotacją, a następnie imię 
i nazwisko kandydata trafiało do tabeli ze statusem zaakceptowany/ 
odrzucony w procesie. Tyle niegdyś wystarczyło, aby zakończyć z suk-
cesem projekt rekrutacji masowej.

DZISIAJ? SZYBCIEJ I WIĘCEJ
Dziś „masowo” oznacza często kilkadziesiąt lub ponad sto. Struktury, 
do których trafią kandydaci, są rozproszone po Polsce lub innych 
krajach. Kilku koordynatorów i decydentów po stronie pracodawcy, 

Sylwia Chwastyk-Kolasa
Dyrektor Operacyjny Lobo HR. Ekspert rynku pracy w obszarze 
rekrutacji, konsultant certyfikowany przez PFHR i trener bizne-
su. Na co dzień manager, który wyznaje zasadę, że niemożliwe 
nie istnieje i w każdej chwili potrafi to udowodnić. 
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oceniających każdy inną kompetencję i dopasowanie do zespołu. 
Wieloetapowe procesy selekcji, które należy przeprowadzić tak dy-
namicznie, aby kandydat nie stracił zainteresowania rozmowami. 
Kandydat biorący udział równolegle w innych procesach rekrutacyj-
nych i czas, który ucieka jakby coraz szybciej…

Dziś, w chwili przyjęcia zlecenia rekrutacyjnego, nasz rekruter 
zakłada projekt nie w segregatorze, a w systemie informatycznym 
i daje zleceniodawcy dostęp do Panelu Klienta, platformy dostępnej 
on-line, ze wszystkich urządzeń połączonych z Internetem, która po-
wstała, aby usprawnić zarządzanie projektami rekrutacyjnymi. Klienci 
mają stały wgląd do wszystkich projektów, bieżących jak i archiwal-
nych, statystyk aktywności rekruterów, postępów w pracy na projek-
cie. Nie ma potrzeby tworzenia raportów, każda ze stron generuje je 
samodzielnie, w zależności od tego, jakich danych do raportu potrze-
buje. Każdy projekt jest wyposażony w listę wszystkich przedstawio-
nych w toku współpracy kandydatów wraz z kluczowymi informacja-
mi o tych kandydatach, ich dokumentami aplikacyjnymi i statusami. 

O żadnym kandydacie nikt nie zapomni i co najważniejsze – nikt 
w procesie nie zaginie.

Praca na wspólnej platformie uporządkowuje i znacznie uprasz-
cza komunikację pomiędzy wszystkimi osobami odpowiedzialnymi 
za prowadzenie projektu po obydwu stronach. Komunikacja jest 
uwolniona od konieczności korzystania ze skrzynek e-mailowych 
(za wyjątkiem kluczowych powiadomień wysyłanych e-mailem). 
Klient przekazuje swoje uwagi dotyczące kandydatów bezpośred-

nio w Panelu, uwagi wyświetlane są przy kandydacie, 
którego dotyczą. Podobnie rekruterzy w tym samymi 
miejscu przekazują własne uwagi czy odpowiedzi na 
pytania klienta. Platforma łączy komunikację z zarzą-

dzaniem kandydatami w projekcie i zdecydowanie 
przyspiesza pracę nad projektem. Komunikacja 
jest szyfrowana, system posiada niezbędne cer-
tyfikaty bezpieczeństwa, jest również w pełni 

zgodny z przepisami RODO.
A co z rekrutacją? Dziś to nasz 

system informatyczny czyta 
profil poszukiwanego kandydata 

z przekazanego zlecenia. Przy zało-
żeniu projektu od razu uruchamia kampanię 

na kilkunastu portalach ogłoszeniowych, pu-
blikuje posty w social mediach, przygotowuje 

kampanię targetowaną na FB i wysyła infor-
macje o ofercie pracy do firm i instytucji 

współpracujących z agencją. System 
też równolegle rozsyła wiadomości 
e-mail lub sms do kandydatów, speł-

niających wymagania profilowe, którzy 
przesłali swoje CV do bazy, nadal poszukują 

pracy i wyrazili chęć otrzymywania informacji 
o ofertach zgodnych z ich oczekiwaniami.

Rekruter otrzymuje informację, ile od-
powiednich osób wyszukano, 
z iloma jest już kontakt i ilu kan-

dydatów wykazało zainteresowa-
nie rozmowami. Równolegle prowadzone są oczywiście 
poszukiwania bezpośrednie. Tak rekrutacja masowa wy-
gląda dziś. W zależności od oczekiwań, projekt zakończy 
się do piątku, w ciągu dwóch tygodni, czy w perspekty-
wie miesiąca.

REKRUTER POD RĘKĘ Z TECHNOLOGIAMI
Rynek pracy jest bardzo dynamiczny. 

Trendy rynku to dziś mix wyzwań, 
pobożnych życzeń każdej ze stron 

projektu rekrutacyjnego i możliwości rekrutacyjnych, a te wymaga-
ją coraz większej elastyczności, kreatywności i bezsprzecznie wyko-
rzystania nowych technologii. Rekrutujemy dziś szybciej, na większą 
skalę, efektywniej. Coś, co jeszcze kilkanaście lat temu było nie do po-
myślenia, dziś jest standardem, który nikogo nie dziwi. 

Niegdyś zapytanie, czy jesteśmy w stanie zatrudnić stu dwudziestu 
germanistów w trzy miesiące, brzmiałoby jak kiepski żart, dziś jest co-
dziennością, z którą potrafim y sobie świetnie poradzić. Projekty nie-
gdyś rozdzielane pomiędzy kilka agencji rekrutacyjnych, dziś otrzymu-
jemy na wyłączność. 

W dobie, gdy słowa optymalizacja, automatyzacja znane są każdej 
firmie i krąży opinia, że niebawem automatyzacji przy użyciu algoryt-
mów SI ulegnie duża część zawodów, aby nadążyć – również rekru-
tacja, na pewnym etapie, musi zostać zautomatyzowana i zoptymali-
zowana. Nie ma skutecznych rekrutacji masowych bez nowych tech-
nologii. Nie ma sukcesów rekrutacyjnych bez zdolnych rekruterów. 
Utalentowani rekruterzy, wykorzystujący nowe technologie, to jedyny 
klucz do sukcesów rekrutacji wielowolumenowych. 
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WYOBRAŹ SOBIE IDEALNEGO PRACOWNIKA 
Zanim rozpoczniesz rekrutację nowego pracownika, zastanów się, 
kogo właściwie szukasz. Nie chodzi wyłącznie umiejętności, lecz tak-
że o jego osobowość, temperament i życiowe ambicje. Zaproś do 
dyskusji kluczowe osoby w firmie oraz członków działu, który ma się 
rozrastać i odpowiedzcie wspólnie na trzy ważne pytania:

1. Jakie osoby najlepiej do nas pasują?
2.  Jakie cechy będą decydować o ich sukcesie w naszej firmie?
3.  Jakie cechy wspólne mają nasi najlepsi pracownicy?
Na podstawie odpowiedzi stworzysz obraz idealnego pracownika, 

którego jeszcze lepiej wyobrazisz sobie, tworząc jego wzorcowe CV. 
Postaraj się zrozumieć jego motywacje, czynniki mające wpływ na 
wybór pracodawcy i potrzebę jego zmiany. Nowy pracownik nie bę-
dzie funkcjonował w próżni. W krótkim czasie musi stać się częścią już 
działającego zespołu. Wcześniejsze przygotowanie profilu takiej osoby 
usprawni proces rekrutacji i pozwoli lepiej dopasować kandydatów do 
nowego środowiska pracy.

UMIEJĘTNOŚCI TO NIE WSZYSTKO 
Zdarza się, że kandydat uczestniczący w procesie rekrutacji dyspo-
nuje umiejętnościami twardymi, pokrywającymi się z oczekiwaniami 
w stu procentach. Jednocześnie jego zachowanie sugeruje, że bę-
dzie miał problemy z dopasowaniem się do zasad panujących w fir-
mie i niekoniecznie uszanuje wartości, które zespół bezwzględnie re-

Rafał Mroziewski
Prezes Grupy Mondi na rynku polskim, łączącej dwie wyspe-
cjalizowane jednostki: Mondi SET, zajmującą się zatrudnianiem 
pracowników tymczasowych oraz Mondi PRO, specjalizującą się 
w rekrutacjach menedżerskich i specjalistycznych. Na co dzień 
zarządzając i koordynując działania grupy, zajmuje się tym, 
co określa jako swój nadrzędny cel: spełniania marzenia 
o idealnym partnerstwie ludzi i firm.

Rekrutacja wartości 
– skuteczny środek w walce o talenty?
Pracownicy to fundament każdej firmy. Truizm? 
Może. Ale rynkowa rzeczywistość pokazuje, że wiele firm podczas rekrutacji 
wciąż pomija kluczowe, osobowościowe aspekty. Tymczasem, to dzięki nim 
możliwe jest stworzenie sprawnie działającego zespołu wielu talentów.

spektuje. Co zrobić w takiej sytuacji? Sugerowałbym kontynuowanie 
poszukiwań. 

Kandydat, który już na wstępie nie podziela wartości reprezentowa-
nych przez firmę, szybko straci zapał – a co za tym idzie – nie poznamy 
jego pełnego potencjału. Unikaj rekrutacji na siłę. Uzbrój się w cierpli-
wość i przygotuj się na długi okres rekrutacji, jeżeli będzie to koniecz-
ne. Mogę z czystym sumieniem zapewnić, że w ten sposób, w dłuższej 
perspektywie osiągniesz lepsze rezultaty.

PRACOWNIK MOŻE BYĆ AMBASADOREM 
TWOJEJ MARKI 
Według badań zadowolony klient opowie o swojej satysfakcji sześciu 
znajomym, niezadowolony aż jedenastu. Taka zależność dotyczy tak-
że pracowników. 

Jeśli nie zapewnisz osobom zatrudnionym możliwości rozwoju i nie 
będą czuły się dobrze w otoczeniu firmy, z całą pewnością opowiedzą 
o tym swoim przyjaciołom i rodzinie. Ci z kolei opowiedzą o tym swo-
im znajomym i w ten sposób tracisz przynajmniej kilku potencjalnych 
kandydatów. Pracownik wykorzystujący w pełni swój potencjał, stanie 
się ambasadorem marki pracodawcy. Dzięki temu może przyciągnąć do 
firmy kolejne talenty, ponieważ prawdopodobnie wielu jego znajomych 
to również ludzie „z branży”. Istnieje duża szansa, że pracownik polecony 
będzie pasował do zespołu. Rekrutacja przez rekomendację, jeśli oparta 
na wartościach, jest niemal bezkostowa i zapewnia niższą rotację.

JAK KOMUNIKOWAĆ WARTOŚCI NA ZEWNĄTRZ? 
Znalezienie sposobu na przyciągnięcie do firmy właściwych osób, 
zarządzanie ich talentem i motywacja to jedne z największych wy-
zwań współczesnych przedsiębiorców, specjalistów od HR i Employer 
Brandingu. Musisz znaleźć swój sposób na komunikowanie wartości, 
którymi kierujesz się ty i twój zespół. Twoje Employer Value Proposition 

Według badań zadowolony klient opowie o swojej satysfakcji
sześciu znajomym, niezadowolony aż jedenastu.
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powinno wybrzmieć w świadomości potencjalnych kandydatów. 
Wtedy będą mogli podjąć decyzję, czy to miejsce dla nich. Co odróżnia 
twoją firmę od konkurencji i dlaczego warto złożyć do niej aplikację? 
Co przyciągnęło talenty, które już są zatrudnione? Odkryj te powody 
i powiedz o nich innym. Opowiedz o tym w co wierzycie na stronie 
internetowej, chwal się wartościami firmy w social media, zawieraj je 
w ogłoszeniach o pracę, uczul rekruterów, by poruszali ten temat na 
rozmowach. Kompleksowe podejście do tematu i nastawienie na efek-
ty długofalowe przyniesie ostatecznie najlepsze rezultaty.

SPÓJNOŚĆ W DZIAŁANIU KADRY MENEDŻERSKIEJ 
Przykład idzie z góry. Rekrutacja wartości nie będzie skuteczna, jeśli 
zasady nie będą respektowane przez kadrę menedżerską. To wła-
śnie zarząd, kierownicy i team leaderzy powinni zwracać szczególną 
uwagę na swoje postępowanie zgodnie z przyjętymi kanonami. Jeśli 
komunikowany przez nas w procesie rekrutacji etos nie odnajdzie 
odzwierciedlenia w codziennej pracy i kontakcie na linii przełożony-
-podwładny, szybko wyjdzie to na jaw. Zatrudniony kandydat zetknie 
się z twardą ścianą pustosłowia i odmiennej od obiecywanej rzeczy-
wistości. Pamiętaj, że rekrutacja to mniej niż połowa sukcesu. Talent 
trzeba zatrzymać i pozwolić mu rosnąć. A to w dużej mierze zadanie 
i wyzwanie zarządzających. Rotacja pracownika to ponowne koszty 
rekrutacji, rozwoju oraz szkoleń kolejnego kandydata, co bezpośred-
nio wpłynie na rentowność twojego zespołu.

CO ZYSKASZ DZIĘKI REKRUTACJI WARTOŚCI? 
W swoim zespole od samego początku praktykuję rekrutację opartą 
na wartościach. Często trwa to dłużej. Niekiedy w przedbiegach od-
padają kandydaci, o wydawałoby się, idealnym profilu kompetencji, 
ponieważ nie kierują się w życiu i pracy zasadami, które cenimy. 

Po latach z pewnością mogę stwierdzić, że to właściwa droga, cho-
ciaż trudniejsza. Postawienie na wartości pozwoliło mi stworzyć zespół 
doskonały, mimo że każdy z nas posiada jakieś słabości. Jego członko-

wie dbają o siebie, lubią ze sobą współpracować a przede wszystkim 
– świetnie się dopełniają.

CZY REKRUTACJA WARTOŚCI TO PANACEUM 
NA WSZYSTKIE PROBLEMY PERSONALNE FIRMY? 
Chociaż sam jestem gorącym orędownikiem rekrutacji wartości i nie 
wyobrażam sobie zmiany tej strategii, zdaję sobie sprawę, że nie jest 
idealna. Wymaga znacznie więcej cierpliwości od zarządu, gdyż pro-
cesy takie są z natury znacznie dłuższe. Nieporównywalnie wyższe 
musi być także zaangażowanie i kompetencje rekruterów prowa-
dzących poszukiwania kandydata idealnego. Niezwykle istotne jest, 
by te osoby miały pełną świadomość celu, do którego dążą. Inaczej 
sytuacja, w której odrzucony zostaje kandydat pasujący do profilu 
twardych kompetencji, może być dla nich niezrozumiała i frustrująca. 
Samoświadomość zespołu jest kluczowa, dlatego im większy jest twój 
zespół, tym trudniej będzie zmienić model rekrutacji i stare przyzwy-
czajenia. 

Niekiedy trudno racjonalizować sytuację, gdy na trudnym rynku 
pracownika zawężamy grono potencjalnych kandydatów jeszcze moc-
niej. Jednak wyłącznie taka selekcja pozwala na formowanie doskona-
łych zespołów, składających się z osób, które nie będą jedynie twoimi 
pracownikami, lecz partnerami w biznesie. 

Talent trzeba zatrzymać i pozwolić mu rosnąć.

Kompleksowe podejście do tematu i nastawienie na efekty 
długofalowe przyniesie ostatecznie najlepsze rezultaty.
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Zagadka Escape Room 

w rekrutacji
STUDIUM PRZYPADKU

Jak powiedział Benjamin Franklin tuż 
po ogłoszeniu Deklaracji niepodległości: 
„Na tym świecie pewne są tylko śmierć 
i podatki”. Dzisiaj możemy do tej listy 
dopisać jeszcze jedno: zmianę. Świat 
przyspiesza, nowe technologie i przemiany 
społeczne akcelerują ten proces. 
Trudno spodziewać się, że ten trend 
ominie HR i procesy rekrutacji. Kiedy bierna 
adaptacja nie wystarcza, warto sięgnąć 
po kreację nowych rozwiązań.

Ewa Tarkiewicz

Ekspert HR ds. diagnostyki w ING Banku Śląskim S.A. 
Buduje pozytywne doświadczenia kandydatów 

i pracowników poprzez dobór narzędzi oceny i rozwoju 
kompetencji. Wspieranie innych w rozwoju to jej życiowa pasja.

Marcin Kraszewski

Menedżer Rozwoju Biznesu w RESOLUTIO. 
Wspiera doradczo procesy diagnozy i rozwoju kompetencji 

w organizacjach. W HR odnajduje drogę do połączenia wartości 
i rozwoju ludzi z efektywnością biznesu.

NOWE POKOLENIE, NOWE WYZWANIA
O nowych pokoleniach na rynku pracy powiedziano i napisano już 
wiele. Są one naszą rzeczywistością, podobnie, jak rynek pracownika. 
Kolejne generacje oczekują, że pracodawca wyjdzie naprzeciw o wie-
le szerszemu zakresowi oczekiwań, niż miało to miejsce w przeszłości. 
Elastyczność, możliwość rozwoju, szybkość podejmowania decyzji 
jeszcze nigdy nie były tak ważne. Również proces rekrutacji ma być 
więcej, niż tylko racjonalną selekcją – kandydaci oczekują zaangażo-
wania, dialogu i pozytywnych doświadczeń. Niezależnie od wyniku 
postępowania.

ING – POMARAŃCZOWA KULTURA ORGANIZACYJNA
W ING pracujemy w strukturach agile’owych. Przywykliśmy już do 
samoorganizujących się zespołów, łączenia przeróżnych kompetencji 
przy poszczególnych projektach, samodzielności. To wszystko wyma-
ga współpracy. Z tego względu nasza kultura organizacyjna, zebrana 
w Pomarańczowym Kodzie, kładzie szczególny nacisk na pracę zespo-
łową, relacje, wzajemne wspieranie się.

Na początku 2017 roku ING Bank Śląski zmienił podejście do pro-
gramów staży i praktyk, skierowanych do studentów i absolwentów. 
Wypracowaliśmy nową koncepcję Staży z Lwem, które zastąpiły do-
tychczasowe Praktyki z Lwem. Skierowaliśmy ofertę do osób nastawio-
nych na rozwój organizacji poprzez rozwój własny. Zmiana dotyczyła 
nie tylko samego przebiegu stażu, ale również procesów poprzedzają-
cych (rekrutacji) i następujących po jego zakończeniu. 

REKRUTACJA STAŻYSTÓW
Rekrutacja stanowiła bardzo duże wyzwanie. Wiedzieliśmy, że musimy 
ten proces jak najbardziej skrócić. Kandydaci oczekują szybkiej decy-
zji. Ponadto, proces rekrutacji, wymagający od kandydata przyjazdu 
do biura więcej niż raz, będzie postrzegany jako „staroświecki” i nie-
atrakcyjny. 

Z drugiej strony musieliśmy zweryfikować dopasowanie kandyda-
tów do kultury organizacyjnej. Jako że większość pomarańczowych za-
chowań wiąże się z interakcją z drugim człowiekiem – etap rekrutacji, 
w którym moglibyśmy ocenić kandydatów pod tym kątem, wydawał 
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się konieczny. Rozwiązaniem, jakie się nasuwało, była sesja Assessment 
Centre. Jednak z punktu organizacyjnego, przeprowadzenie wielo-
godzinnych sesji, z udziałem wielu osób z zewnątrz (kandydaci) i we-
wnątrz (asesorzy) wydawało się nie tylko ogromnym wysiłkiem orga-
nizacyjnym dla wszystkich zaangażowanych stron, ale też niepotrzeb-
nym wydłużeniem procesu.

Zastanawialiśmy się więc, w jaki sposób pogodzić wymóg zwery-
fikowania „pomarańczowych” zachowań z oczekiwaniami i potrzeba-
mi Millenialsów? Jak pogodzić grupowy etap rekrutacji, który byłby 
optymalny z punktu widzenia banku, z budowaniem pozytywnych 
doświadczeń kandydatów?

ASSESSMENT CENTRE W ESCAPE ROOM’ACH!
Narodził się pomysł Escape Room’ów, które są obecnie bardzo popu-
larne i mogły stać się pożądanym przez studentów doświadczeniem. 
Dawały nam możliwość zobaczenia zachowań kandydata w grupie, 
a jemu samemu – wspaniałą zabawę. Jednocześnie zakres możliwych 
do zaobserwowania wskaźników zachowań był niezwykle obszerny, 
co stanowiło o wysokiej wartości diagnostycznej narzędzia.

Pilotaż i pierwsze testy budziły wiele emocji, jednak sukces przeszedł 
najśmielsze oczekiwania! Menedżerowie docenili możliwość zobacze-
nia potencjalnych stażystów „w akcji”, co ułatwiało im podejmowanie 
decyzji rekrutacyjnych. Wartością dla kandydatów była zaś dobra za-
bawa, możliwość integracji, udział w niecodziennym doświadczeniu 
o „bankowej” tematyce. Projekt rekrutacyjnym z wykorzystaniem 
Escape Room doceniła także kapituła konkursu Siła Przyciągania 2017 
Pulsu Biznesu, przyznając ING Bankowi Śląskiemu główną nagrodę 
w kategorii „Innowacja w rekrutacji – candidate interaction”.

POKOJOWE ROZWIĄZANIE
Escape Room z przymrużeniem oka nawiązywał do klimatu insty-
tucji finansowej. Zadaniem kandydatów była ochrona głównego 
sejfu, pełnego kluczowych dla banku informacji. Sukces wymagał 
rozwiązania różnego rodzaju łamigłówek, poszukiwania kodów do 
kolejnych kłódek, skrytek i przełączników, odgadywania haseł. W kli-
mat symulacji wprowadzały także tematyczne dekoracje, rekwizyty 
i multimedia. 

Zadanie okazało się niezwykle angażujące, kandydaci zapominali 
więc niejednokrotnie, że są obserwowani. Aż 97% ankietowanych 
w tej grupie oceniło Escape Room jako dobrą i bardzo dobrą formę 
rekrutacji. Wśród stażystów prawie 76% osób potwierdziło, że 
pokój zagadek to świetny pomysł. Większość respondentów 
oceniała narzędzie jako bardzo ciekawą i niecodzienną meto-
dę rekrutacji, część stwierdziła na-
wet, że to właśnie Escape Room 
zaważył na wyborze firmy do od-
bycia stażu. 

Co ważne, późniejsi stażyści dostrzegali związek między zadaniami 
realizowanymi podczas stażu a wyzwaniami, z którymi mierzyli się 
w pokoju zagadek. W obu przypadkach niezbędna była umiejętność 
komunikacji i pracy w zespole, skutecznego działania mimo presji cza-
su, rozwiązywania pojawiających się problemów. 

Jeden ze stażystów wspominał potem informację zwrotną od opie-
kuna stażu. Opowiadał, że zafiksował się na punkcie sejfu, który pró-
bował wielokrotnie otworzyć tym samym kodem. Menedżer zwrócił 
mu uwagę, że jak realizuje projekt, to nie może się skupiać tylko na 
jednej rzeczy. Z kolei w kluczowym momencie symulacji Escape Room 
nikt w grupie nie zauważył, że pozostało tylko 15 minut. Opiekun stażu 
nawiązał do tego przykładu, aby podkreślić, że okres stażu również jest 
ograniczony, a odpowiedzialnością stażysty jest takie zarządzenie cza-
sem, aby wykonać przydzielone zadania.

OKIEM RESOLUTIO
Wyzwanie postawione przez ING Bank Śląski było dla nas niezwykle 
inspirujące. Po raz pierwszy mieliśmy okazję wykorzystać wiedzę 
i doświadczenie w projektowaniu zadań symulacyjnych do odwzoro-
wania pożądanych zachowań w formule Escape Room. Dzięki ścisłej 
współpracy z ING BŚ osiągnęliśmy niezwykły efekt: angażujące, za-
bawne doświadczenie, budujące pozytywny wizerunek pracodawcy, 
pozwalające skutecznie diagnozować kluczowe dla organizacji kryte-
ria w zaledwie 60-minutowej symulacji. 

Warto wspomnieć, że ER stanowił ciekawe doświadczenie nie tylko 
dla kandydatów. Zdarzało nam się obserwować menedżerów i HR bu-
siness partnerów komentujących kolejne edycje z pasją równą kibicom 
sportowym  Te doświadczenia pokazały nam, że proces o mocnych 
podstawach merytorycznych nie musi być ani nudny (dla uczestników 
i oceniających), ani niezwykle czasochłonny.  
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Zrekrutować
niechętnego

Jak zachęcić do wzięcia udziału w rekrutacji 
i zaangażować kandydata, który… 

nie szuka pracy i całkowicie nie jest 
zainteresowany podjęciem rozmów, 
a jest potencjalnie poszukiwanym 

przez nas talentem?
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Rekrutacja tzw. pasywnych’ kandydatów to ogromne wyzwanie 
dla rekruterów. Zwłaszcza w obecnych czasach, w których rynek 

kandydata ma się wyjątkowo dobrze. Taka sytuacja jest szczególnie wi-
doczna w branży IT, gdzie to najczęściej wykwalifikowani pracownicy 
rozdają karty. Czym zatem skusić specjalistę, który nie szuka nowego 
pracodawcy?

NAJTRUDNIEJSZY PIERWSZY KROK...
Pozyskanie dobrego pracownika, który aktualnie nie rozważa zmiany 
pracy, jest trudne, ale nie niemożliwe. Polecam rozpocząć od przej-
rzenia aplikacji, które spłynęły do naszej firmy w poprzednich proce-
sach rekrutacyjnych. Skoro ktoś już wcześniej do nas aplikował, jest 
spora szansa, że firma wciąż będzie dla niego interesująca. Wysoce 
też prawdopodobne, że znajdziemy w tej puli osobę, której doświad-
czenie będzie odpowiadało naszym aktualnym potrzebom. Ktoś, kto 
jeszcze 1,5 roku temu wysyłał nam aplikację na juniora, dziś może być 
cennym dla nas mid developerem, którego właśnie szukamy. Zanim 
jednak nawiążemy kontakt, dobrze jest sprawdzić, czym obecnie 
zajmuje się dany kandydat – z pomocą przychodzi tu oczywiście 
LinkedIn. Kiedy już zdecydujemy się na ponowny kontakt, zadbajmy 
o to, żeby nasza oferta była nie tylko atrakcyjna, ale również konkret-
na i kompletna.

Tutaj nawiążę do wyników przeprowadzonego przez nas badania 
wśród specjalistów IT. Pokazują one obraz rekrutacji z perspektywy 
kandydatów. Okazuje się, że to, co najbardziej denerwuje specjalistów, 
to brak widełek płacowych, brak informacji o firmie oraz zbyt duża 
ogólność oferty. Im więcej czasu poświęcimy więc na przygotowanie 
do rozmowy i precyzyjne przedstawienie oferty, tym większa szansa 
powodzenia naszego działania w tym „kanale”.

WYRÓŻNIJ SIĘ
Kto z nas nie lubi zmierzyć się z innymi i pokazać na co nas stać? Na 
tym właśnie polega fenomen grywalizacji, coraz częściej stosowa-
nej w procesach rekrutacji. Jej formy mogą być różne: stworzenie 
aplikacji, zdobycie największej liczby punktów, odnalezienie ukrytych 
niespodzianek... Wieści o takich rekrutacjach rozchodzą się bardzo 
szybko. Im bardziej są intrygujące, tym większa szansa, że przyciągną 
osoby, które poprzez tradycyjną ofertę do nas nie trafią (bo najczęściej 
nie przeglądają portali z ofertami pracy). Głośnym echem w środowi-
sku HR odbija się także zagadnienie storytellingu, czyli tworzenia 
opowieści opartych na budowaniu relacji i zaangażowania. Dzięki od-
powiedniej historii możemy wyróżnić się w gąszczu ofert. Kampania, 
która zwraca uwagę i skłania do przemyśleń, może łatwo stać się vi-
ralem. Idealnie, jeśli dodatkowo przedstawia zadowolonych pracow-
ników firmy w ich naturalnym środowisku, do którego nasi pożądani 
kandydaci będą aspirować.

EMPLOYER BRANDING
Kandydaci chętnie przyjmują też oferty od firm, które są znane i ce-
nione w środowisku. Zadbajmy więc o odpowiedni employer bran-
ding. Zbudowanie pozycji wiarygodnego pracodawcy wymaga 
oczywiście czasu. Niemniej, w pozyskaniu uwagi potencjalnej kadry 
z pewnością „szybko” pomoże obecność na spotkaniach branżo-
wych, targach, konferencjach i innych wydarzeniach, które zrzeszają 
ekspertów.

Silna marka pracodawcy to także dobrze prowadzone profile pra-
cowników na LinkedIn. Publikacje i aktywność naszych ludzi w tym ka-
nale najlepiej obrazują, jak wygląda organizacja. Warto więc zadbać o od-
powiednie przeszkolenie pracowników w tym zakresie, zachęcać ich do 
dzielenia się wiedzą, a przede wszystkim wyjaśnić, jakiego typu wpisów 
unikać. LinkedIn to już nie tylko samoistna marka własna kandydata, lecz 
ważny element wizerunkowy całej naszej organizacji. Firmowy blog 
– to jeszcze jedna bardzo istotna pozycja na mapie pożądanych działań 
employer brandingowych. Merytoryczne teksty, które mogą zaintere-
sować potencjalnych pracowników, szybko skupiają społeczność, która 
komentuje, udostępnia i staje się naszymi stałymi czytelnikami. Wokół 
wartościowych treści gromadzą się wartościowi kandydaci. Dlatego od-
powiednio kreowana tematyka, omawiająca ciekawe projekty, czy po-
radniki, w których pracownicy dzielą się wiedzą, pokażą naszą firmę jako 
miejsce, w którym można się rozwijać i współpracować z ekspertami. Kto 
z nas nie chciałby znaleźć się w takim gronie? Jest zatem spora szansa, że 
specjalista, który śledzi nasze posty, przy najbliższej okazji, gdy zetknie się 
z ofertą pracy, nie omieszka przesłać nam swojej aplikacji.

BĄDŹ TAM, GDZIE BYWAJĄ TWOI KANDYDACI
Poza wspomnianymi już eventami branżowymi, warto pochylić się nad 
specjalistycznymi forami, na których udzielają się nasi potencjalni 
kandydaci. W branży IT to np. wykop.pl czy grupy FB, na których pro-
gramiści lub testerzy dzielą się wiedzą. Można na przykład poprosić 
wybraną, bardziej doświadczoną osobę z firmy, żeby w ramach wymia-
ny dobrych praktyk udzielała tam porad, bazując na jednym czy dru-
gim przykładzie prowadzonego w ramach firmy projektu. To w gruncie 
rzeczy też element EB, który w razie potrzeby może ułatwić pozyska-
nie cennego kandydata. Jak już ustaliliśmy, doświadczeni specjaliści 
nie poszukują aktywnie pracy – wychodzą z założenia, że praca sama 
ich znajdzie. Stąd odnotowujemy coraz większą popularność platfor-
my IT-Leaders.pl. Odwróciliśmy tu tradycyjny model portalu pracy, 
wprowadzając rozwiązanie, w którym kandydat publikuje swoją ofertę 
tworząc anonimowy techniczny profil i podaje m.in. oczekiwane wy-
nagrodzenie. Z drugiej strony rekrutujące na platformie firmy w szybki 
sposób identyfikują specjalistów, którzy wpisują się w ich oczekiwania 
i przedstawiają tym samym dopasowane oferty. Mamy więc pewność, 
że osoba, która odpowie na nasze zaproszenie, jest zainteresowana 
pracą i gotowa do podjęcia rozmów. To diametralnie ułatwia całą or-
ganizację rekrutacji. Na tę chwilę platforma skupia już blisko 10 tys. 
Specjalistów IT, korzysta z niej ponad 150 firm i cieszy się rosnącą po-
pularnością.

POCZTA PANTOFLOWA LEPSZA 
OD NAJLEPSZEJ PROMOCJI
„Świetna atmosfera pracy, ciekawe projekty, prestiżowe szkolenia, czy 
atrakcyjne benefity” – gdy taki przekaz słyszymy z ust osoby, którą do-
brze znamy, traktujemy go szczególnie wiarygodnie. Obecnie coraz 
więcej firm zauważa, że polecenia pracownicze mogą zdziałać cuda 
– przede wszystkim pozwalają na znaczne skrócenie procesu rekru-
tacyjnego i obniżenie jego kosztów. Pobocznym efektem jest też bu-
dowanie pozytywnego wizerunku firmy. Przecież nikt nie sprawdzi się 
lepiej w roli ambasadora naszej marki, niż zaangażowany pracownik. 
Co istotne, pozyskany w ten sposób nowy pracownik jest zazwyczaj 
bardziej lojalny i dopasowany do wymagań naszej organizacji (o co 
zadba już nasz amabasador).

KIEDY EKSPERT JUŻ SPOJRZY W NASZĄ STRONĘ...
…nie zmarnujmy tej szansy. Zaprośmy go na rozmowę kwalifikacyjną 
i zadbajmy o to, żeby zrobić na nim jak najlepsze wrażenie. Pozyskanie 
specjalisty, który nie szuka pracy na pewno jest procesem bardziej cza-
sochłonnym i wymagającym, ale jaka później czeka nas satysfakcja! 

Barbara Kowalewska
CEO IT-Leaders.pl
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Dotychczasowe rozwiązania biznesowe 
w zakresie zarządzania procesami 
rekrutacyjnymi – biorąc pod uwagę 
niezwykle intensywną dynamikę zmian 
dzisiejszego rynku pracy – zdają się tracić 
na skuteczności. Decentralizacja biznesu 
poprzez rozproszenie działań na filie, które 
są otwierane w strategicznych punktach 
kraju, jest niewystarczająca. Wprowadzenie 
elastycznych form prowadzenia procesów 
rekrutacyjnych, adekwatnych do kierunku 
dyslokacji biznesu zleceniodawcy może 
otwierać szereg nowatorskich oraz 
efektywnych rozwiązań. 

Outsourcing i leasing pracowniczy pozwalają wypracować wiele 
narzędzi, które umożliwią bezpośrednie dotarcie do pracowni-

ka. Niemniej wydają się być one najlepszym rozwiązaniem w szcze-
gólności dla przedsiębiorstw posiadających np. sieci sklepów, czy 
zakładów produkcyjnych rozsianych po różnych województwach 
w całym kraju. Dodatkowo, posiadanie stacjonarnego zespołu rekru-
tacyjnego w głównej siedzibie firmy może się okazać mało skutecz-
ne, lub nawet – w niektórych przypadkach – bezzasadne. W związku 
z powyższym ciekawą odpowiedzią na wciąż pojawiające się potrzeby 
ukierunkowanego na kandydata rynku pracy, może być mobilne biuro.

ELASTYCZNOŚĆ, ELEGANCJA, BRANDING 
– STRATEGICZNE PODEJŚCIE DO EMPLOYER BRANDINGU
Rozpoznanie oraz zdefiniowanie potrzeb, czy też oczekiwań potencjal-
nych pracowników winno prowadzić do zainicjowania adekwatnych 
działań. Pierwszym krokiem wykonanym przez agencje pracy może być 

Tomasz Montowski

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego w ramach kierunku 
psychologia, specjalista ds. rekrutacji z 4-letnim 
doświadczeniem w firmie We Can Do HR Sp. z o.o. 

Mobilna rekrutacja
skrócenie dystansu – tak na poziomie dosłownym jak również symbo-
licznym – który stoi na przeszkodzie do budowania korzystnej relacji 
z kandydatem. Niedawno eksperci Goldenline opublikowali badania, 
z których możemy się dowiedzieć, że ponad połowę wydatków firmy 
przeznaczają na employer branding. 

Czytamy, że w marketingu rekrutacyjnym będzie można zaob-
serwować coraz większą transparentność organizacji. Będzie się to 
przejawiać choćby pokazywaniem autentycznej kultury organizacyj-
nej. Dlatego uważamy, że zastąpienie tymczasowego, stacjonarne-
go biura w terenie reprezentacyjnym, wygodnym pojazdem może 
mieć niezwykle pozytywny wpływ nie tylko na komunikację z po-
tencjalnym pracownikiem, ale również pozwala na budowanie au-
tentyczności i zaufania do marki. Specjalnie przygotowany do tego 
zadania Rekrutowóz pozwala na zaprezentowanie standardów firmy 
w dowolnym miejscu i dogodnym czasie. Gwarantuje elastyczność 
bez utraty jakości oficjalnych standardów marki. Dążymy do stwo-
rzenia przytulnej atmosfery wewnątrz pojazdu stawiając na wygodę 
i standardy obsługi stosowane w oficjalnym, stacjonarnym biurze. 
Oznacza to również, że staramy się w pełni wykorzystać możliwości 
płynące z nieograniczonego przemieszczania się. Upowszechniająca 
się automatyzacja oraz digitalizacja procesów rekrutacyjnych niejako 
oddala nas od żywego kontaktu z kandydatami. Forma bezpośred-
niej komunikacji z potencjalnym pracownikiem w postaci spotkania 
w naszym mobilnym biurze pozwala na nadanie transparentności 
i autentyczności tej relacji. Inne prognozy, które są zapowiadane 
na ten rok mówią o postępującej transparentności na rynku pra-
cy. Aby prowadzić skuteczne rekrutacje, pracodawcy będą mu-
sieli postawić na większą otwartość w relacjach z kandydatami. 
W procesach rekrutacyjnych cały czas brakuje wymiany informacji. 
Pracodawcy nie wiedzą z jakiego powodu kandydaci nie aplikują zaś 
kandydaci, dlaczego nie są zapraszani do kolejnego etapu. W 2018 roku 
priorytetem będzie położenie akcentów właśnie na wymianę informa-
cji zwrotnych i komunikację między rekruterami a kandydatami oraz na 
większą transparentność całego procesu rekrutacyjnego. Pragniemy 
zatem zaoferować naszym kandydatom lepszy i bardziej sprawny fe-
edback. Osiągnięcie takiego systemu działania nie byłoby możliwe bez 
otwartej, uważnej postawy względem nich. Staramy się nie zamykać, 
czy ukrywać w przestrzeni biurowej. Rekruterzy natomiast przestają 
być anonimowi, co jest niezwykle istotne w początkowym etapie po-
zyskiwania pracownika. Nasz Rekrutowóz umożliwia ekspozycję marki 
dzięki żywym i autentycznym postaciom, nowoczesnemu biznesowe-
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mu samochodowi oraz reprezentacyjnym ukazaniem nowatorskiego 
zaplecza technicznego, które jest niezbędne do prowadzenia działań 
kadrowych w dzisiejszym zarządzaniu. 

DOTARCIE DO NAJLEPSZYCH SPECJALISTÓW 
– REKRUTACJA BEZ GRANIC
Obecny stan rynku pracownika nosi znamiona przesytu – płynne 
przechodzenie z jednego sektora zatrudnienia do innego nie stanowi 
już takich trudności. Oznacza to, że dotarcie do najlepszych kandy-
datów jest znacznie bardziej skomplikowane. Przesuwanie, czy też 
upłynnianie granic związanych z metodami prowadzenia procesów 
rekrutacyjnych pozwala na poszerzenie pola działania poprzez prze-
jęcie inicjatywy. Wówczas nawiązanie relacji z kandydatami o pożą-
danych kwalifikacjach pozostaje niemalże całkowicie pozbawione 
ryzyka niepowodzenia w początkowych fazach procesu. Dzięki zasto-
sowaniu rekrutowozu bariera geograficzna lub ograniczone zaufanie 
do firmy, po stronie potencjalnego pracownika, nie stanowią już prze-
szkody. Możliwość bezpośredniego spotkania, niezależnie od miejsca 
zamieszkania, może wpłynąć bardzo korzystnie na optykę kandydata 
dotyczącą zjawiska rekrutacji w ogóle. 

TECHNOLOGIA – ROZWIĄZANIA MOBILNE, ONLINE
Narzędzia, które są dostępne dzisiaj oraz determinują kierunki rozwoju 
outsourcingu HR wydają się być ważną składową podczas zarządzania 
procesami rekrutacyjnymi. Pytanie – czy są wystarczające? Jedną z pro-
pozycji jest elektroniczna ewidencja i organizacja pracy. Łatwy dostęp 
do aplikacji w urządzeniu mobilnym wprowadza zupełnie nową jakość 
w komunikacji i organizacji pracy. Pozwala przechowywać naj-
ważniejsze informacje w jednym miejscu i zautomatyzować 
cały proces. Obieg dokumentów zostaje wówczas uproszczony 
i skrócony do minimum. Kolejnym czynnikiem ułatwiającym roz-
wój outsourcingu wydaje się być prowadzenie wideorekrutacji. Za 
jej pomocą zatrudnianie pracowników z dowolnej części kraju nie 
stanowi żadnego problemu. Rekrutacja online to nie tylko trend 
i wyznacznik każdej nowoczesnej firmy, lecz także szereg korzyści, tj. 
zmniejszenie kosztów procesu rekrutacyjnego, krótszy czas weryfi-
kacji aplikacji kandydatów oraz możliwość globalnego zatrudniania. 
Kandydaci biorący udział w wideorekrutacji otrzymują przygotowany 

wcześniej zestaw pytań, na które udzielają odpowiedzi w wybranym 
przez siebie momencie. Pracodawcy zyskują łatwy dostęp do nagrań 
ułatwiających podjęcie decyzji o zaproszeniu konkretnej osoby na 
dalszy etap rekrutacji. My natomiast proponujemy swego rodzaju 
fuzję wyżej wymienionych narzędzi – jest to bowiem nowe, nietu-
zinkowe rozwiązanie w postaci specjalnie przygotowanego, mobil-
nego biura rekrutacyjnego. Posiada ono również zaplecze w postaci 
cyfrowej bazy kandydatów, do której dostęp możemy uzyskać za 
pomocą niemalże każdego urządzenia mobilnego z dostępem do 
Internetu. Synchronizacja danych z pracownikami biurowymi w sie-
dzibie głównej pozwala na korzystanie z merytorycznego i technicz-
nego wsparcia tak, by przeprowadzany proces był jeszcze bardziej 
efektywny i profesjonalny. Dzięki temu mobilny zespół rekruterów 
jest zawsze przygotowany do każdej rozmowy. W każdej chwili mo-
żemy również zasięgnąć niezbędnych informacji z innych działów 
siedziby głównej naszej firmy – biuro jest „pod ręką” niezależnie od 
miejsca, w którym umawiamy się danym kandydatem. Rozumiana 
przez nas zatem mobilność oznacza małe, sprawnie przemiesz-
czające się biuro, które korzysta z zaplecza dużej instytucji. Takie 
rozwiązanie pozwala także na dostęp do aktualnych informacji na 
temat ofert, kontrahentów czy warunków pracy podczas prowadze-
nia procesów rekrutacyjnych w terenie. Możemy również, wspólnie 
z kandydatem, dokonywać porównania ofert konkurencyjnych agen-
cji, czyniąc to „na żywo”. „Nasza” mobilność odnosi się do płaszczy-
zny komunikacji drogowej, jak i wolności korzystania z profesjonal-
nych rozwiązań biznesowych tradycyjnie uznawanych za biurowe, 
w dowolnym miejscu w Polsce, Europie czy na świecie. Niezwykle 
dogodnym aspektem takiego działania może być inicjowanie proce-
su przebiegu dokumentów już z miejsca pracy Rekrutowozu – dzięki 
bezpiecznym, współdzielonym narzędziom online.

DO ZOBACZENIA W TWOIM MIEŚCIE
Wychodzenie naprzeciw potrzebom kandydatów w obrębie wciąż 
zmieniającego się rynku pracy jest zadaniem niezwykle trudnym, 
ale jakże istotnym. Sprawia, że przebieg procesów rekrutacyj-
nych przybiera jeszcze bardziej ludzką, autentyczną i profesjo-
nalną formę. Przekierowanie digitalizacji na wsparcie pracowni-
ka biurowego, a nie dążenie do jego zastąpienia przybliża nas 
do spotkania. Spotkajmy się w Twoim mieście, porozmawiajmy 
o pracy. Do zobaczenia. 
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Od dłuższego czasu mówi się, że mamy w Polsce rynek pracownika. 
Obserwujemy inwestycyjny boom i konkurencję o wykwalifikowanych 
pracowników, dzięki czemu kandydaci odważniej decydują o swojej 
karierze. Z kolei pracodawcom obecny trend utrudnia skuteczne zamknięcie 
procesów rekrutacyjnych, zmusza do uatrakcyjnienia wynagrodzeń i oferty benefitów. 
Wymaga również intensywniejszych działań związanych z budowaniem zaangażowania 
i utrzymaniem pracowników.

Jakość procesu rekrutacji 
w dobie rynku pracownika
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Co doceniają nasi klienci 
w kontakcie z firmami 

rekrutacyjnymi?
 Konsultingowy charakter wsparcia 

– dzielenie się wiedzą, benchmarkami, 
przygotowywanie raportów

 Autentyczne i stałe zainteresowanie 
sytuacją klienta i jego potrzebami, nie 
ograniczone jedynie do bieżących zleceń 

 Krytyczne spojrzenie na rekomendo-
wanych kandydatów – umiejętność 
wskazania również ich słabych stron 
i wątpliwości w kontekście danej roli

 Uwzględnianie w procesie rekrutacyj-
nym dopasowania kandydatów 
do kultury organizacyjnej

O ile zatem większość kandydatów obecna sytuacja rynkowa cieszy, 
o tyle pracodawcom spędza raczej sen z powiek. Pytanie, czy są 

korzyści, jakie rynek pracownika wnosi dla obu stron? Czy pojawiły się 
nowe praktyki na rynku rekrutacji, które warto byłoby pielęgnować, 
bez względu na sytuację ekonomiczną?

Nasze doświadczenie pokazuje, że zdecydowanie tak. Jako firma re-
krutacyjna, która na co dzień wspiera firmy w pozyskiwaniu  menedże-
rów i ekspertów uważamy, że zachodzi obecnie wiele pozytywnych 
zmian dotyczących charakteru i jakości procesów rekrutacji. 
Przyjrzyjmy się pokrótce tym kluczowym. 

1 Partnerskie relacje z kandydatem. Większość naszych klientów 
zwraca dziś dużą uwagę na to, aby kandydat czuł się od początku 
procesu równoprawnym partnerem. Planując terminy i formę spo-

tkań uwzględnia w miarę możliwości jego plany i ograniczenia. Dba o to, 
aby wracać po spotkaniu z konkretną informacją zwrotną. Również tą 
negatywną, którą wielu zapraszanych przez nas do procesów ekspertów 
i menedżerów bardzo docenia i traktuje rozwojowo.

2 
Skracanie procesu rekrutacji. Coraz częściej udaje się ogra-
niczyć liczbę rozmów z kandydatem przed podjęciem decyzji, 
a czasem nawet udzielać feedbacku bezpośrednio po spotka-

niu. Wiąże się to co prawda z potrzebą większej dyscypliny i elastycz-
ności po obu stronach, ale mądrze zaplanowane nie wpływa nega-
tywnie na jakość procesu. Wręcz przeciwnie – minimalizuje ryzyko 
utraty wartościowego kandydata, z którym w międzyczasie sfinalizuje 
rozmowy inny pracodawca, lub którego zniechęci zbyt długie oczeki-
wanie na informację zwrotną.

3 
Mniej schematyczny wywiad. Nasi kandydaci coraz częściej 
mówią, że interview w którym uczestniczyli, odbiegało od zbiera-
nia informacji na ich temat w oparciu o gotowy skrypt. Rozmowa 

ma bardziej swobodny, partnerski charakter, który zachęca obie strony 
do otwartego pytania i wyrażania wątpliwości. Dla przykładu, firma 
z branży logistycznej, z którą współpracujemy, każde drugie spotka-
nie w procesie rekrutacyjnym zapowiada jako „urealnienie oczekiwań”. 
Omawiane są wówczas blaski i cienie danego stanowiska, co zmniejsza 
ryzyko błędów rekrutacyjnych i rozczarowań na etapie współpracy.

4 
Większe znaczenie kultury or-
ganizacyjnej. Coraz częściej pro-
szeni jesteśmy nie tyle o weryfika-

cję twardych kompetencji, co kluczowych 
czynników motywujących kandydata 
w miejscu pracy. Pracodawcom zależy 
na poczuciu, że ich kultura organizacyjna 
będzie spójna z wartościami kandydata, 
bo przełoży się to na ich zaangażowanie 
i związanie z firmą na dłużej. Jeden z na-
szych klientów, greenfield z branży pro-
dukcyjnej, kompletował niedawno przy 
naszym wsparciu kadrę menedżerską. 
Kluczowe w doborze kandydatów było 
nie tyle doświadczenie w analogicznym 
sektorze, co właśnie dopasowanie do kul-
tury organizacyjnej. Z perspektywy czasu 
widzimy, że zrekrutowany według tego 
klucza zespół rzeczywiście nadaje na po-
dobnych, pozytywnych falach i bardzo 
efektywnie ze sobą współpracuje.

5 
Mniej firm rekrutacyjnych w jednym procesie. Rzadkością są już 
na szczęście sytuacje, w których pracodawcy zlecają poszuki-
wanie specjalisty lub menedżera kilku partnerom jednocześnie. 

Nie wpływało to dobrze na wizerunek pracodawcy i spotykało się 
zwykle z negatywnym odbiorem kandydatów, którzy na przestrzeni  
krótkiego czasu otrzymywali tę samą ofertę od kilku firm rekrutacyj-
nych. Nasza praktyka jest taka, że przed podjęciem się realizacji nowe-
go procesu rekrutacji ustalamy najpierw szczegółowo z klientem, jakie 
działania zdążył już podjąć i z jakim efektem, aby się niepotrzebnie 
nie powielać. 

6 
Większy nacisk na Employer Branding. Jesteśmy prze-
konani, że jako partner w procesie rekrutacji mamy również 
istotny wpływ na budowanie wizerunku pracodawcy. Klienci 

częściej niż wcześniej konsultują z nami narrację, z jaką wracamy do 
kandydatów na każdym z etapów projektu. Jest to szczególnie ważne 
w przypadku wrażliwych procesów bądź firm wchodzących dopiero 
na lokalny rynek, gdzie marketing szeptany odgrywa ogromną rolę 
i rozchodzi się w błyskawicznym tempie. 

7 
Konsultingowy charakter firm rekrutacyjnych. Dziś nasza 
pomoc nie sprowadza się jedynie do dotarcia i wyselekcjonowania 
odpowiednich kandydatów. Klienci coraz częściej oczekują doradz-

twa, współuczestniczenia w tworzeniu nazwy i opisu stanowiska, a także 
obiektywnego spojrzenia na atrakcyjność oferty i  jej odbioru przez rynek 
pracy. Bardzo pomocna jest wykorzystywana przez nas w takich sytu-
acjach sieć networkingowych kontaktów i przygotowywane specjalnie 
raporty. Zdarza się również, że klienci proszą o wskazanie preferowanego 
przez nas kandydata spośród zarekomendowanych osób.

8 
Większa elastyczność i mniejsze uprzedzenia. Wbrew 
obiegowym opiniom, obserwujemy większe niż wcześniej zain-
teresowanie pracownikami w wieku 50+. Wśród doświadczonych 

pracowników mamy z kolei jednocześnie przykłady osób otwartych na 
elastyczne formy zatrudnienia i podejmowanie pracy na niższych niż 
dotychczas szczeblach. Zamknęliśmy niedawno z powodzeniem pro-
ces na stanowisko menedżerskie, w którym konkurowało kilku mocnych 
kandydatów o zbliżonych kompetencjach, ale w bardzo różnym wie-
ku. Wybrana została osoba, która niebawem wkracza w wiek emery-
talny, ale nie planuje jeszcze rezygnować z aktywności zawodowych. 
Pracodawca uznał, że właśnie tak doświadczony, dojrzały pracownik 
zbuduje skutecznie autorytet i wniesie najwięcej wartości do zespołu.

9 
Rosnąca rola networkingu. Szczególnie w dobie rynku pra-
cownika nie do przecenienia jest troska o właściwe budowanie 
i wykorzystywanie swojej sieci kontaktów. Znaczącą część pro-

wadzonych procesów udaje nam się z powodzeniem zamknąć dzięki 
wypracowanym relacjom, systemowi wzajemnych polecań i dzieleniu 
się informacjami rynkowymi. Ciekawą refleksją podzieliła się z nami 

niedawno zaprzyjaźniona Dyrektor Personalna 
z bardzo dużej organizacji. Moment utraty 
pracy mocno zrewidował jej listę kontaktów 
w środowisku rekruterów – telefon urywał się, 
dopóki mogła proponować swoim partnerom 
zlecenia, ale zamilkł, kiedy to ona potrzebowała 
pomocy. Zgodnie uznaliśmy, że relacje w biz-
nesie warto pielęgnować nie tylko wtedy, kie-
dy to my mamy potrzebę. Szczególnie na rynku 
pracy, gdzie role bardzo często się odwracają.

Nic nie trwa wiecznie, zatem prędzej czy 
później pewnie obserwować będziemy schy-
łek rynku pracownika. Ale miejmy nadzieję, że 
większość powyższych praktyk rynkowych, 
w umacnianiu których mamy przyjemność 
uczestniczyć, trwale wpisze się w charakter 
procesów rekrutacyjnych. Znacząco przekłada-
ją się bowiem na podwyższenie i umacnianie 
standardów zatrudnienia i służą pozytywnie 
każdej ze stron. 

Ania Garczyńska
Senior Account Manager w firmie rekrutacyjnej Whoohoo®, 
specjalizującej się w pozyskiwaniu inżynierów, specjalistów 
i menedżerów. Ania ma 15 lat doświadczenia w sprzedaży 
i koordynowaniu realizacji usług HR, m.in. projektów rekru-
tacyjnych, outplacementowych i programów menedżerskich. 
Prywatnie miłośniczka wycieczek rowerowych i dobrej muzyki.
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Jakie metody lub narzędzia pozwalają 
zrobić to skutecznie? Jak dzięki temu 
zatrzymywać cennych pracowników 
w firmie i wykorzystać ich kompetencje 
na innym, być może zupełnie nowym 
i bardziej dopasowanym stanowisku pracy?

Dla osób zajmujących się rekrutacją oraz tych, które w ramach 
realizacji celów biznesowych muszą powiększać swoje zespo-

ły, ostatnie dwa lata to czas wytężonej pracy, wynikającej z faktu, 
że dostępność wykwalifikowanej kadry jest obecnie najniższa od 
2007 roku. W 2013 roku 50% pracodawców deklarowało problemy 
w zapełnieniu pełnoetatowych wakatów. W 2016 roku ta liczba wzro-
sła do 68% i w 2018 wciąż rośnie. Pojawiające się raporty alarmują 
i ostrzegają, że wojna o talenty stanie się jeszcze bardziej intensywna, 
a jej wygrana w dużo większym stopniu będzie przesądzać o przewa-
dze konkurencyjnej. Obserwując trendy na rynku pracy, powoli staje 
się jasne, że przyciąganie zewnętrznych kandydatów może nie być wy-
starczające, jeśli firma nie będzie w stanie skutecznie utrzymać tych 
osób, które już są zatrudnione.

POZWÓL BYĆ MOBILNYM
Mobilność wewnętrzna, rozumiana jako obejmowanie przez pra-
cowników nowych stanowisk pracy w ramach jednej firmy, to termin, 
który od kilku lat zyskuje rosnącą popularność. Wciąż jednak dużo 
większy nacisk kładzie się na pozyskiwanie kandydatów z zewnątrz, 

 Marianna Król 
Psycholog, rekruter, praktyk i ekspert w obszarze HRM. 
Autorka Harvard Business Review Poland. Współpracuje 
z UJ i Princeton University.  Współzałożycielka 313C, firmy 
która dzięki połączeniu w procesie rekrutacji weryfkacji 
wartości, grywalizacji i podejmowania decyzji w oparciu 
o fakty, zapewnia pracodawcom i kandydatom wyjątkowe 
doświadczenia, wysoką skuteczność i zadowolenie. W 2017 
roku 313C opracowało i zrealizowało dla firmy Budimex 
SA proces rekrutacji, który w konkursie „Siła Przyciągania” 
organizowanym przez Puls Biznesu, PwC, Orange i Grupę Work 
Service zdobył tytuł „Najlepszy Proces Rekrutacji 2017”.

Jak identyfikować 

ukryte talenty? 
podczas kiedy mobilność wewnętrzna, pomimo swojej potencjalnej 
biznesowej wartości, w dalszym ciągu jest odsuwana na bok.

Jak wskazuje raport Futurestep, aż 87% pracodawców deklaruje, 
że program mobilności wewnętrznej przyczyniłby się do zwiększe-
nia wskaźnika retencji wśród pracowników. W tym samym czasie, 
tylko jedna trzecia pracodawców deklaruje, że taki program posiada. 
Główne wyzwania, z którymi stykają się pracodawcy, myśląc o wdroże-
niu odpowiedniego programu, można ująć w trzech punktach:
1  Opracowanie kompleksowej strategii mobilności wewnętrznej.
2  Dobór odpowiednich narzędzi do diagnozy talentów.
3   Wdrożenie kultury promującej mobilność wewnętrzną, uwzględnia-

jącej skuteczną komunikację i popularyzację wdrożonego programu.
Każdy z powyższych punktów stanowi temat na zupełnie oddzielny 

artykuł. Aby jakiekolwiek działania w zakresie mobilności wewnętrznej 
miały szansę powodzenia, konieczne jest strategiczne planowanie za-
trudnienia, przejrzysta i łatwa w użyciu technologia do zarządzania 
procesem, skuteczne narzędzia diagnozy kompetencji, pre-
dyspozycji i preferencji, a także otwarta komunikacja oraz 
wzajemna współpraca między wszystkimi funkcjami 
i działami w ramach organizacji. 

DOCEŃ GRYWALIZACJĘ
Myśląc o narzędziach do diagnozy 
kompetencji, predyspozycji 
i preferencji, warto zwrócić 
uwagę na Kompetencyjne 
Testy Sytuacyjne w formie 
gier online. Testy te, mając 
trafność zbliżoną do trafności 
Assessment Center, stanowią 
doskonałą współczesną alternatywę 
dla tej metody. 

Dlaczego warto stosować zgrywalizowane 
Kompetencyjne Testy Sytuacyjne jako narzędzia diagno-
styczne w ramach programów mobilności wewnętrznej?

1 Kompetencyjne Testy Sytuacyjne to serie sytuacji i zadań typowych 
dla danego stanowiska pracy i danej firmy, stanowiące sprawdzone, 

trafne i rzetelne narzędzie oceny zgodności zachowań poszczegól-
nych osób z wartościami firmy, jak również ich kompetencji i predys-
pozycji oraz identyfikacji ich preferencji zawodowych.

2 Dzięki wykorzystaniu środowiska online oraz zintegrowaniu syste-
mu gier z listą aktualnych ofert pracy dostępnych w ramach mo-

bilności wewnętrznej, pracownicy zyskują łatwy dostęp do informacji. 
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Dodatkowym atutem jest możliwość aplikacji na dane stanowisko oraz 
weryfikacja wartości, kompetencji, predyspozycji, a także preferencji 
w dowolnym miejscu i czasie. 

3 Zastosowanie angażujących mechanizmów gier w istotny sposób 
zwiększa atrakcyjność narzędzi diagnostycznych i chęci pracowni-

ków, aby zaangażować w nie swój czas.

4 Poprzez wykorzystanie elementów graficznych i treści charakte-
rystycznych dla danej firmy, powstaje silne, pozytywne skojarze-

nie z marką, które wzmacnia pożądany wizerunek organizacji wśród 
wszystkich użytkowników.

5 Wykorzystanie tych narzędzi w ramach procesów rekrutacyjnych 
daje możliwość zbudowania wiarygodnego wyobrażenia dot. 

przyszłego stanowiska pracy (Realistic Job Preview), co bezpośrednio 
przekłada się na wysoką świadomość podejmowanej decyzji, obniża-
jąc tym samym czas wdrożenia oraz ryzyko wcześniejszego odejścia. 
W przypadku mobilności wewnętrznej, Realistic Job Preview daje pra-
cownikowi możliwość wirtualnego sprawdzenia, czy wybrane przez 
niego stanowisko faktycznie spełnia jego oczekiwania i jest zgodne 
z jego preferencjami. 

6 Zgrywalizowane Kompetencyjne Testy Sytuacyjne dają kadrze 
menadżerskiej możliwość zachęcenia pracowników do podję-

cia wyzwania i wirtualnego sprawdzenia się w nowej rzeczywistości. 
Dzięki temu o wiele prostsze staje się przełamanie ewentualnych 
obaw pracowników przed zmianą stanowiska.

7 Stosowanie Kompetencyjnych Testów Sytuacyjnych jako pierw-
szego etapu w ramach programów mobilności wewnętrznej, 

pozwala zminimalizować ryzyko m.in. nietrafnej oceny przydatności 
danego pracownika na nowym stanowisku pracy, dokonywanej np. 
na podstawie dotychczasowego doświadczenia tej osoby. Dzięki 
temu stwarzamy możliwość faktycznej identyfikacji talentów, w tym 
również tych ukrytych, także wśród osób z ograniczonym doświadcze-
niem w danej dziedzinie.

Narzędzie w postaci zgrywalizowanych testów omawianych wy-
żej jest idealnie dopasowane do obecnych potrzeb pracodawców. 
Wirtualna rzeczywistość stwarza bowiem możliwość testowania róż-
nych scenariuszy w bezpiecznym środowisku, niestwarzającym ryzyka 
ponoszenia wysokich kosztów popełnionych błędów. Przejście przez 
symulację jednego dnia, tygodnia, miesiąca czy roku pracy, dostarczy 
niezwykle ważnych informacji zarówno pracodawcy, jak i samemu pra-
cownikowi. 

Badania Future Workplace i Cisco wskazują, że istnieje zależność po-
między mobilnością wewnętrzną a sukcesem firmy. Wyniki tych badań 
wskazują, że firmy, które promują mobilność wewnętrzną, odnotowują 
wzrost zaangażowania pracowników, ich zwiększoną wydajność oraz 
bardziej skuteczną współpracę zespołową. Firmy te są również częściej 
postrzegane przez swoich pracowników jako „najlepszy pracodawca”. 

STWÓRZ MOŻLIWOŚCI
Obecnie 60% pracowników, szczególnie z pokolenia Y oraz Z deklaru-
je, że przy wyborze pracy największe znaczenie ma dla nich poczucie 
celowości. Osoby te muszą widzieć sens w tym, co robią. Co ciekawe, 

celem tym niekoniecznie są pionowe awanse. Dużo większe-
go znaczenia nabiera obecnie możliwość rozwoju we-

wnątrz organizacji, zmiana projektów, stanowisk, 
obszarów ekspertyzy. Jeśli możliwości te są blo-

kowane, pracownicy zaczynają odczuwać fru-
strację, w konsekwencji której odchodzą do in-
nych organizacji. Firma traci w tym przypadku 
podwójnie. Traci bowiem wartościową osobę 
i jednocześnie musi ponieść koszt ponow-
nej rekrutacji. Jak wiemy z badań PwC oraz 

Sedlak&Sedlak, w takich przypadkach firmy 
często ponoszą koszt równowartości rocznego 

wynagrodzenia odchodzącej osoby. 
W tym kontekście umożliwienie pracownikom 

zmiany stanowiska wewnątrz organizacji jest zde-
cydowanie rozwiązaniem win-win. W długofalowej 
perspektywie pracownicy będą bowiem na dłużej 

wiązać się z firmą, a to z kolei zmniejszy nakłady 
finansowe przeznaczane na pozyskanie nowych 

pracowników. Co więcej, dzięki zastosowaniu 
Kompetencyjnych Testów Sytuacyjnych w formie 

gier w ramach programów mobilności we-
wnętrznej, proces identyfikowania talentów oraz 

ich sprawdzenia w realiach nowego stanowiska 
pracy w symulowanym środowisku, dla 

obu stron będzie wartościowym oraz 
angażującym doświadczeniem. 

Pracodawca będzie otrzymy-
wać informacje o talentach 

pracowników, a pracownicy 
z kolei w większym stopniu 

poznają samą firmę oraz lepiej 
zrozumieją jej strukturę 

i specyfikę innych ról. Dzięki 
temu, nawet w przypadku 

pozostania na dotych-
czasowym stanowisku 

pracy, będą bardziej 
skutecznie współpracować 

z zespołem. 
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Co z danymi
osobowymi      

rannością w zabezpieczeniu tych procesów, aby 
podczas przetwarzania danych osobowych nie doszło 

do nieprawidłowości. To pracodawca ma zaprojektować 
system ochrony danych osobowych dla jego firmy.

MINIMALIZACJA PRZETWARZANIA DANYCH
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt c RODO dane osobowe muszą być 

adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne 
do celów, w których są przetwarzane. Zasada minimalizacji danych 
została wymieniona wśród innych zasad przetwarzania takich jak 
ograniczenie celu czy prawidłowość. Zasada minimalizacji danych 
osobowych nierozerwalnie wiąże się z celami, w których dane osobo-
we mają być przetwarzane. RODO wymaga, aby podmiot zbierający 
i przetwarzający dane (administrator danych osobowych) gromadził 
i wykorzystywał tylko te dane, które są rzeczywiście zgodne z celami, 
które chce on osiągnąć przy pomocy tych danych osobowych. Innymi 
słowy, administrator danych osobowych jest zobowiązany do groma-
dzenia tylko takich danych, jakie są niezbędne dla określonego celu 
przetwarzania. Przykładem może być gromadzenie CV. Od 25 maja 
dane pozyskane w konkretnej rekrutacji mogą być przetwarzane tylko 
na jej potrzeby. Po wyłonieniu najlepszego kandydata, zgromadzone 
CV nie mogą być bez zgody kandydata wykorzystywane w przyszło-
ści. RODO dba o to, aby osoba, której dane dotyczą mogła decydować 
o tym, kto, gdzie i jak długo nimi dysponuje.

ROZSZERZONE OBOWIĄZKI PRACODAWCÓW
Firmy prowadzące rekrutacje w świetle nowych przepisów o ochro-
nie danych osobowych są zobowiązane do przykładania – jeszcze 
większej niż dotychczas – wagi do kwestii wypełniania obowiązków 
informacyjnych wobec kandydatów. Pracodawcy w klauzulach infor-
macyjnych powinni poinformować aplikujących m.in. o tym, kto bę-
dzie administratorem przekazanych danych, jak długo będą one prze-
twarzane i jakie prawa przysługują kandydatowi w zakresie dostępu, 
edycji czy usunięcia dotyczących go informacji. 

Katalog informacji, które pracodawca powinien przekazać podczas 
pozyskiwania danych od kandydata, został rozszerzony w świetle no-
wego prawa. Ilość informacji, które firma musi przedstawić kandydato-
wi, została zwiększona, co jest jednoznaczne z rozbudowaniem i wy-
dłużeniem treści klauzuli informacyjnej. 

SZUKANIE INFORMACJI O KANDYDACIE NA FACEBOOKU 
RODO to pierwsza regulacja, która dotyka również tego typu kwestii. 
Pracodawca ma bowiem obowiązek poinformowania pracowników 
o takich działaniach. Niezgodne z prawem jest tego rodzaju aktyw-

M onika Zygmunt-Jakuć
Założyciel i Dyrektor Zarządzający firmy „bez owijania”. Prawnik, ekspert 
w zakresie prawa gospodarczego i handlowego, prawa pracy oraz ochrony danych 
osobowych i kontroli zarządczej. Doświadczenie zawodowe zdobyte jako Menadżer 
ds. Prawnych oraz Dyrektor Działu Prawnego przekazuje podczas szkoleń oraz wykładów 
dedykowanych zarówno kadrze zarządzającej, kierowniczej jak i pracownikom średniego 
szczebla oraz uczniom i studentom. Laureatka plebiscytu „Kobiety Przedsiębiorczej” Poznania oraz 
Wielkopolski roku 2015 oraz zdobywczyni tytułu Lider wśród coachów dla kobiet biznesu w ramach 
konkursu Polish Businesswoman Awards 2017. 

25 maja za nami. Wielki odliczanie dobiegło 
zatem końca. Unijna reforma ochrony 
danych osobowych obowiązuje we 
wszystkich krajach. Osoby fizyczne zyskały 
nowe uprawnienia, a podmioty które ich 
dane przetwarzają, w tym pracodawcy, 
nowe obowiązki. Za ich nieprzestrzeganie 
grożą wysokie kary. Spośród wielu 
wątpliwości, które budziło i w zasadzie 
nadal budzi RODO jedno jest z całą 
pewnością pewne. Dane osobowe mają 
być bezpieczne!

Stopień świadomości omawianego zagadnienia wśród przedsiębior-
ców jest bardzo różny. Wiele firm już wdrożyło stosowne regulacje 

i z dumą mogą o sobie powiedzieć „Jesteśmy gotowi na RODO”. Inni 
są w ogniu prac, a są i tacy, którzy nawet ich nie zaczęli. Pamiętajmy, 
iż zmiany dotyczą wszystkich firm prowadzących działalność gospo-
darczą i posiadających klientów. Każda firma, która zatrudnia pracow-
ników i posiada bazę klientów, przetwarza dane osobowe i musi się 
przygotować. Jeśli zatem nie wdrożyliśmy jeszcze zasad RODO czym 
prędzej się do tego zabierzmy.

JAKIE DOKUMENTY PRZYGOTOWAĆ POD RODO?
RODO nie wskazuje wprost, jakie dokumenty, procedury i polityki na-
leży wdrożyć. Ogólnie wspomina, że to podmiot musi się wykazać sta-
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ności, prowadzona bez zgody pracownika, a także wykorzy-
stanie pozyskanych w ten sposób, niekorzystnych informacji 
o zatrudnionych.

Jeżeli ktoś zmienia pracę i nowy pracodawca chce się czegoś 
dowiedzieć na jego temat od poprzedniego pracodawcy, jak naj-
bardziej może zadzwonić, natomiast to pracownik musi wyrazić 
zgodę na udzielenie takich informacji.

JAK DŁUGO PRZECHOWYWAĆ 
DANE KANDYDATA?
Zgodnie z RODO pracodawca ma obowiązek określić, jak długo bę-
dzie przechowywał dane osobowe aplikujących także w sytuacji, gdy 
kandydat wyrazi zgodę na udział w przyszłych procesach rekrutacyj-
nych. Rozporządzenie nie wskazuje jednak, jaki czas jest optymalny. 
Pracodawca jako administrator danych kandydatów musi to ocenić 
samodzielnie, biorąc pod uwagę zarówno oczekiwania kandydatów 
w tym zakresie, jak i aktualność tych danych oraz możliwość ich fak-
tycznego wykorzystania do jakichś przyszłych procesów rekrutacyj-
nych.

CO Z MONITORINGIEM?
RODO niesie za sobą zmiany w ponad 130 innych Ustawach a mię-
dzy innymi w Kodeksie Pracy. W tym akcie prawnym uregulowana 
została kwestia monitoring, która wskazuje, iż monitoring w miej-
scu pracy nie może obejmować pomieszczeń sanitarnych, szatni, 
stołówek oraz palarni lub pomieszczeń udostępnianych zakładowej 
organizacji związkowej, chyba, że stosowanie monitoringu w tych 
pomieszczeniach jest niezbędne do realizacji celu określonego w § 1 
(chodzi o nowy art. 222 kp) i nie naruszy to godności oraz innych 
dóbr osobistych pracownika, a także zasady wolności i niezależno-
ści związków zawodowych, w szczególności poprzez zastosowanie 
technik uniemożliwiających rozpoznanie przebywających w tych po-
mieszczeniach osób. 

Ustawa dopuszcza zatem wyjątkowo monitoring w miejscach ta-
kich jak szatnie, stołówki, palarnie czy pomieszczenia udostępniane 
zakładowym organizacjom związkowym, ale określa też przesłanki sto-
sowania tego monitoringu. Z uwagi na to, iż jest to nowa regulacja, jak 
również z uwagi na dotychczasowe stanowisko GIODO w tym zakresie 
zalecamy daleko idącą ostrożność w korzystaniu z tych wyjątków.

Ustawa określa także maksymalny czas przechowywania nagrań 
z monitoringu i cele przetwarzania tego rodzaju nagrań. Zgodnie z jej 
postanowieniami nagrania obrazu pracodawca przetwarza wyłącznie 
do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres nie-
przekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. 

Poza wpisaniem postanowień doty-
czących monitoringu do właściwego 
aktu wewnątrzzakładowego ustawa 

nakłada na pracodawców także dwa zu-
pełnie nowe obowiązki:

1  Pracodawca powinien poinformować pracow-
ników o wprowadzeniu monitoringu, w sposób 

przyjęty u danego pracodawcy, nie później niż 2 tygo-
dnie przed jego uruchomieniem.

2 Pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy przekazu-
je mu na piśmie informacje o celach, zakresie oraz sposobie zasto-

sowania monitoringu.

W przypadku wprowadzenia monitoringu pracodawca został także 
zobowiązany do oznaczenia pomieszczeń i terenu monitorowanego 
w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków lub 
ogłoszeń dźwiękowych, nie później niż jeden dzień przed jego uru-
chomieniem.

MONITORING POCZTY ELEKTRONICZNEJ
Poza kwestią samego monitoringu zakładu pracy ustawa wprowadza 
także nowe zasady stosowania monitoringu poczty elektronicznej. 
Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia organizacji pracy umożliwia-
jącej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwego użytkowania 
udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy, pracodawca może 
wprowadzić kontrolę służbowej poczty elektronicznej pracownika 
(monitoring poczty elektronicznej).

Monitoring poczty elektronicznej nie może naruszać tajemnicy ko-
respondencji oraz innych dóbr osobistych pracownika.

Do monitoringu poczty elektronicznej stosuje się odpowiednio te 
same zasady, które odnoszą się do monitoringu zakładu pracy.

CO DALEJ?
Przed największym wyzwaniem staną firmy, które do tej pory w ogóle 
nie zwracały uwagi na kwestie przetwarzania danych ani nie posia-
dają odpowiednich rozwiązań technologicznych. Natomiast te, któ-
re korzystają już ze sprawdzonych systemów, będą musiały zadbać 
wyłącznie o to, aby podprocesorzy dostosowali swoje narzędzia do 
wymogów RODO.

Pracodawcy zobowiązani są do przestrzegania nowych przepi-
sów ochrony danych osobowych. W innym wypadku narażają się na 
surowe kary finansowe – nawet do 4 proc. całkowitego światowego 
rocznego obrotu przedsiębiorstwa lub 20 mln euro. Trzeba zatem sta-
wić czoła przepisom, aby podobnie jak inne firmy, które już wdrożyły 
RODO móc powiedzieć „My także jesteśmy zgodni z RODO”. 

po 25 maja?
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Anna Dobromilska-Blicharz
Specjalista w zespole ds. promocji i komunikacji 
marketingowej B2B w Grupie Pracuj. Interesuje się 
szeroko pojętą analityką, automatyzacją procesów 
oraz zastosowaniem nowych technologii w biznesie.

Bot, VR i predykcja. 
 Nowe technologie w HR

Nowoczesne rozwiązania znajdują szerokie 
zastosowanie w różnych obszarach 
biznesowych. Okazuje się, że również 
branża HR może czerpać wiele korzyści 
z dynamicznego rozwoju technologii.
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W obliczu coraz większych wyzwań związanych z pozyskiwaniem 
wartościowych pracowników oraz utrzymaniem tych już zatrud-

nionych, specjaliści ds. HR muszą poszukiwać nowych sposobów, aby 
efektywnie zarządzać kadrą. Nie jest to proste, tym bardziej, że oczeki-
wania zarówno kandydatów jak i pracowników rosną, a benefity, które 
jeszcze kilka lat temu stanowiły ogromną motywację do podjęcia pra-
cy (np. prywatna opieka medyczna, karty sportowe, itd.), obecnie nie 
są już tak atrakcyjne.

Branża HR napotyka trudności ze znalezieniem osób, które nie tyl-
ko spełnią wymagania związane z danym stanowiskiem, ale również 
świetnie wpiszą się w kulturę organizacyjną firmy oraz profil zespołu. 
Nie możemy zapominać, że błędna decyzja odnośnie zatrudnienia to 
przede wszystkim koszt dla pracodawcy. Implementowanie odpo-
wiednich technologii pozwoli zminimalizować ryzyko związane z an-
gażem nowych osób.

Trzeba mieć również na uwadze, czy zatrudnieni pracownicy czerpią 
satysfakcję z wykonywanej pracy, czy mają chęć do dalszego rozwoju 
oraz czy ich utrzymanie stanowi korzyść dla firmy. Rynek także w tej 
sytuacji oferuje garść pomocnych narzędzi, które warto poznać bliżej. 

ROZMAWIAJ Z BOTEM
Rekrutacja to etap, w którym wprowadzenie nowych technologii może 
zdecydowanie ułatwić pracę rekruterowi. Obecny rynek pracy wypeł-
niają kandydaci, którzy świetnie poruszają się po świecie mobile i znają 
doskonale nowoczesne narzędzia. Jednym z rozwiązań, który zopty-
malizuje proces poszukiwania pracy/kandydata są funkcje chatbotów, 
czyli rozmów ze sztuczną inteligencją (ang. AI – „artificial intelligence”). 
Bot zadaje kandydatowi pytania dotyczące doświadczenia, umiejętno-

ści oraz oczekiwań. Może on także poinformować, ile zarabiają osoby 
na interesującym go stanowisku, co pozwoli lepiej rozeznać się 

w sytuacji rynkowej. Rekruter otrzymuje pakiet informacji na 
temat kandydata i może poddać je dalszej analizie. Również

 na tym etapie pomocna może okazać się sztuczna inteli-
gencja. Na podstawie zaawansowanych metod analizy Big 
Data (dużych, zmiennych i różnorodnych zbiorów danych) 

i algorytmów dostarczana jest pogłębiona wiedza na temat 
ludzi oraz organizacji. Tworzy się kompleksowy profil 

zawodowy pracownika pod kątem jego 
kompetencji, cech osobowości, zainte-

resowań, wartości, preferencji odnośnie 
środowiska pracy i kultury 

organizacyjnej. Na tej pod-
stawie sztuczna inteligencja 

może dostarczyć reko-
mendacje odnośnie 

procesów 
rekrutacyj-

nych oraz po-
tencjalnych 

kandydatów 
na stanowi-

ska. AI umoż-
liwia również analizę 

nagrań wideo z rozmów 
kwalifikacyjnych i ułatwia 

ocenę uczciwości oraz oso-
bowości kandydata.

ROZSZERZAJ RZECZYWISTOŚĆ
Strategię pozyskiwania nowych pracowników uatrakcyjni wprowa-
dzenie do procesu wirtualnej lub rozszerzonej rzeczywistości (ang. 
„virtual and augmented reality” – w skrócie VR i AR). Eksperci prze-
widują, że rynek VR i AR w 2020 roku może być wart nawet 160 mld 
dolarów. Wirtualna rzeczywistość w najogólniejszym rozumieniu jest 

to świat wykreowany z wykorzystaniem komputera, wyświetlany 
z użyciem trójwymiarowej, realistycznej grafiki komputerowej, po-
zwalający na interakcję z obiektami, które się w nim znajdują. VR w re-
krutacji daje możliwość np. udziału w symulacji spotkania z klientem 
lub w codziennym życiu zespołu. Rozszerzona rzeczywistość umoż-
liwia natomiast połączenie wirtualnego świata z tym rzeczywistym. 
Wirtualne obiekty są bezpośrednio nakładane na otoczenie. Dzięki 
temu, że sporą część tej kombinacji stanowi świat realny, zwiększa się 
prawdopodobieństwo, że kandydat będzie zachowywał się w sposób 
najbardziej zbliżony do naturalnego. VR oraz AR to również świetne 
narzędzia wspierające rozwój i szkolenia pracowników.

PROGNOZUJ
Wyzwaniem dla wielu działów HR jest retencja pracowników. 
Moment rezygnacji pracownika z pracy jest często poprzedzony 
jego różnymi aktywnościami – zarówno w organizacji jak i świecie 
wirtualnym. Tzw. modele predykcyjne, które umożliwiają tworze-
nie prognoz oraz odkrywanie zaawansowanych korelacji, stają się 
coraz popularniejszym rozwiązaniem, pozwalającym lepiej zrozu-
mieć przyczyny odejścia pracowników. Okazuje się, że liczba firm 
stosujących analitykę predykcyjną podwoiła się w przeciągu ostat-
nich trzech lat. Przykładem zastosowania modelu predykcyjnego 
jest działanie Facebooka, który ogłosił jakiś czas temu, że zaoferuje 
10 000$ lub więcej pracownikom, którzy zdecydują się przenieść bli-
żej głównej siedziby firmy (“Facebook Gives Employees Big Money 
to Move Closer to Work,” FORTUNE / Reuters, 17 grudnia 2015). Skąd 
taka decyzja? Szczegółowa analiza wyników wykazała, że czas do-
jazdu to pracy to główny wskaźnik wpływający na produktywność 
i retencję pracowników. Istnieją również inteligentne identyfikatory, 
które monitorują lokalizację oraz ton głosu pracowników i pozwalają 
zrozumieć, kiedy i gdzie pojawia się u nich stres. Firmy dzięki zasto-
sowaniu zaawansowanej analityki w swoim otoczeniu mają szanse 
wprowadzić wiele usprawnień, takich jak: redukcja niezaplanowa-
nych nieobecności pracowników, wzrost innowacyjności, ogranicze-
nie ryzyka oszustw, wzrost retencji pracowników, ograniczenie liczby 
wypadków, wzrost produktywności. 

NOWOCZEŚNIE ROZWIJAJ
Ważną część HR-owych aktywności stanowi obszar learning & de-
velopment. Znaczenie tej dziedziny rośnie od lat 90-tych, kiedy po-
jawiły się pierwsze pomysły na platformy e-learningowe. Od tego 
czasu mogliśmy obserwować rozwój m.in. blended learning (metody 
tradycyjne połączone z aktywnościami prowadzonymi zdalnie przy 
pomocy komputera), social learning (społecznościowe formy uczenia 
się), 70-20-10 learning (model opierający się na następującej proporcji: 
70% – nauka w działaniu, 20% – uczenie się od innych, 10% – szkole-
nia). Od kilku lat rozwija się trend mikro – oraz nano-learningu. Ideą 
tych rozwiązań jest dostarczanie małych porcji wiedzy, możliwych do 
przyswojenia w kilka minut. W najbliższym czasie znacząco będzie 
wzrastać znaczenie nurtu mobile-learning, czyli tworzenia i wykorzy-
stywania rozwiązań na urządzeniach mobilnych. Treści mobilne mogą 
dotyczyć np. procesów onboardingowych, szkoleń produktowych 
czy procesów obsługi klienta. Wielu młodych kandydatów wkracza-
jących na rynek pracy wskazuje możliwość rozwoju i szkoleń jako 
czynnik lojalizujący ich z pracodawcą, dlatego warto zainwestować 
w efektywne platformy learningowe.

Na rynku HR pojawia się coraz więcej rozwiązań, które opierają się 
nowoczesnych technologiach. Rozwój niektórych z nich przypomina 
fabułę serialu „Black Mirror”. Nie zapominajmy jednak, że w branży HR 
istotnym elementem jest wciąż „czynnik ludzki”. Firmy, które w sposób 
inteligentny implementują nowoczesne rozwiązania do swojego oto-
czenia biznesowego, nie zapominając przy tym, że w centrum wszyst-
kich działań stoi człowiek, mają szansę uzyskać znaczącą przewagę 
konkurencyjną. 
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Rynek pracy zmienia się na naszych oczach. 
Coraz więcej stanowisk przeobraża się, znika 
lub zostaje zastąpione przez nowe formy 
pracy. W efekcie obserwujemy wzrost liczby 
osób samozatrudnionych oraz realizujących 
się zawodowo w kilku różnych rolach. 

Pracownicy są coraz mniej lojalni wobec pracodawców, co pro-
wadzi do większej rotacji, nawet na stanowiskach kierowniczych. 

Z perspektywy osób odpowiedzialnych za rekrutację spada też war-
tość prognostyczna tytułów, wiedzy i wcześniejszego doświadczenia 
kandydatów. Wagi nabiera dla nas natomiast zdolność postrzegania 
pracowników w całej ich złożoności – w wymiarach umiejętności, 
motywacji i tożsamości, co pozwala przewidzieć prawdopodobień-
stwo ich przyszłych sukcesów oraz zdolność adaptacji w obliczu nad-
chodzących przemian. 

Tempo zmian wpływa nie tylko na ludzi, lecz także na firmy i organiza-
cje. O ile w skali globalnej średnia przewidywana długość życia człowieka 
wzrosła od roku 2000 o pięć lat, o tyle średni cykl życia przedsiębiorstw 

Ralf Knegtmans 

Partner Zarządzający holenderską firmą executive search 
De Vroedt & Thierry, będącą częścią globalnej organizacji 
Cornerstone International Group. Pisze i wykłada na temat 
executive search i przywództwa, współpracuje z organizacjami 
poszukującymi członków zarządu, rad nadzorczych i kadry 
managerskiej. Autor kilku książek, w tym książki Zwinny Talent 
(Agile Talent), wydanej w języku polskim nakładem wydawnic-
twa Imprint Media.

Iwona Szybka
Dyrektor Zarządzająca firmą Business Consulting (search 
& selection), będącą częścią globalnej organizacji Cornerstone 
International Group. Od prawie dwudziestu lat aktywnie działa 
w obszarze executive search w zakresie selekcji kluczowych 
talentów dla firm wchodzących na rynek polski (market entry) 
oraz firm polskich planujących ekspansję na rynki zagraniczne. 
Inicjatorka polskiego wydania książki Zwinny Talent.

Zwinne talenty 
gotowe na przyszłość 

stale maleje. Czas istnienia 
amerykańskich firm skrócił 
się średnio z czterdziestu 
pięciu lat w latach 60. do zaled-
wie piętnastu obecnie. Widać wyraźnie, 
że cykl życiowy firm, które nie zwiększą swojej 
innowacyjności, może niedługo być jeszcze krótszy. 
Jeśli przedsiębiorstwa chcą uniknąć tego losu, muszą nieustan-
nie redefiniować się i tworzyć się na nowo.

Ani wiedza, ani kapitał, ani żadne inne konwencjonalne zasoby nie 
gwarantują dziś sukcesu. Warunkuje go natomiast zdolność wprowadza-
nia nowych rozwiązań. Należy mieć świadomość pojawiania się przemian 
technologicznych pozwalających zwiększyć efektywność działania, na 
przykład dzięki zastosowaniu zaawansowanych, samouczących się pro-
gramów lub analizie ogromnych zbiorów danych. Źródłem innowacyjno-
ści mogą być również „zwinne talenty” (agile talents), czyli pracownicy 
przygotowani do mierzenia się z wyzwaniami przyszłości – profesjonali-
ści, którzy chcą się uczyć (i oduczać!), gotowi wprowadzać unowocze-
śnienia – właśnie tacy ludzie będą przeobrażać firmę od środka. 

HOLOKRACJA I ZWINNE METODY PRACY 
– MODA CZY RZECZYWISTOŚĆ?
Dużo mówi się ostatnio o holokracji i zwinnych metodach pracy. 
Zwolennicy zwinności wychwalają ją na każdym kroku, zwłaszcza ze 
względu na poziom zaangażowania pracowników, elastyczność, pro-
duktywność i ukierunkowanie na klienta. Krytycy z kolei twierdzą, że 
to stara idea w nowym przebraniu i najprawdopodobniej niedługo 
się zużyje. Oba te stanowiska są jednak ekstremalne. Badanie przepro-
wadzone przez „Harvard Business Review” dowiodło, że to podejście 
może pomóc firmom w przystosowaniu się do zmiennego świata, 
choć większość przedsiębiorstw prawdopodobnie nie wdroży zasad 

Ci, którzy szybko się uczą, wiedzą, co robić, 
gdy nie wiedzą, co robić. Wiedzą, jakie zadać pytania i komu, 
i w tej niezręcznej sytuacji czują się zupełnie swobodnie.

John T. Delaney
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zwinnego działania w całej swojej strukturze. Rozważniejsze będzie 
raczej stopniowe wprowadzanie zmian. W większości firm będą ta-
kie zagadnienia i obszary, które pozwolą na szybkie wdrożenie zasad 
zwinności i samoorganizacji, w innych obszarach najważniejszą rolę 
nadal odgrywać będą metody tradycyjne.

Niezależnie od tego, czy samoorganizacja i zwinna praca zawojują 
świat korporacji, tempo i oddziaływanie przemian technologicznych 
wywołają w niezliczenie wielu firmach gwałtowne transformacje. 
Definicja zwinnego pracownika wcale nie wymaga jednak, by ludzie 
pracowali w zwinnym otoczeniu. Mówi ona przede wszystkim o zdol-
ności adaptacji – umiejętności uczenia się nowych rzeczy i oducza-
nia starych schematów, o giętkości umysłu i elastyczności działania, 
o płynnym dostosowywaniu się do zmiennych warunków. 

ZWINNA REKRUTACJA
Dokładnie te same wyzwania stoją przed nami jako osobami odpo-
wiedzialnymi za rekrutację. My także nie odniesiemy sukcesów, korzy-
stając wyłącznie z dawnych metod selekcji opartych na analizie CV 
i „twardych danych” o potencjalnych kandydatach. 

A niepowodzenia na etapie selekcji mogą mieć w przedsiębiorstwie 
bardzo poważne konsekwencje. Według CIPD koszt zatrudnienia nie-
właściwego kandydata wynosi dwuipółkrotność jego rocznych zarob-

ków. W Harvard Business School opracowano badania pokazujące, 
że liczba ta jest nawet wyższa i może przekraczać roczne zarobki od 
trzech do pięciu razy, a w przypadku stanowisk wysoko specjalistycz-
nych i najwyższej kadry kierowniczej może stanowić nawet dziesięcio-
krotność rocznego wynagrodzenia!

W zmieniającym się świecie nasze metody również muszą się zmie-
niać. Po pierwsze powinny obejmować analizę osoby kandydata w coraz 
większej liczbie wymiarów. Obok wiedzy, umiejętności, doświadczenia 
i inteligencji (IQ), konieczne jest zwrócenie uwagi na cechy osobowości, 
motywację, potrzeby, wartości i tożsamość; na niezbędną do skutecz-

nej pracy w zespołach inteligencję emocjonalną (EQ), na zdolności 
przystosowawcze (AQ), zwinność uczenia się, elastyczność oraz 

zdolność do autorefleksji i konstruktywnej samooceny. W tym 
zakresie wypracowujemy narzędzia i techniki pozwalające na 
ustrukturyzowanie i obiektywizację przeprowadzanych wy-
wiadów. W coraz większym stopniu będą nas w tym wspierać 
nowoczesne narzędzia informatyczne – sztuczna inteligen-

cja, analiza dużych zbiorów danych (big data), gry na poważnie. 
Rekrutacja przyszłości nie będzie już wyłącznie domeną ludzi, lecz 

efektem pracy człowieka i maszyny, coraz bardziej zyskującej na zna-
czeniu. Skomputeryzowane narzędzia mogą być także pomocą w opra-
cowaniu trafnej analizy zróżnicowania i komplementarności zespołu.

Po drugie selekcja najlepszych pracowników wymaga zaangażowa-
nia całej firmy. Menedżerowie nie mogą już zrzucać na innych wyboru 
przyszłych członków swojego zespołu. Aby przedsiębiorstwo przetrwa-
ło, rekrutacja powinna stać się jednym z najważniejszych obowiązków 
menedżerów zatrudnionych na wszystkich szczeblach. W ich rękach jest 
również inteligentne i wrażliwe działanie wspierające wyselekcjonowa-
ne z wysiłkiem talenty, by zechciały pozostać w firmie na dłużej. 

Książka Zwinny talent jest wynikiem wieloletnich badań poświę-
conych skutecznym metodom rozpoznawania i selekcji pracowni-
ków gotowych na wyzwania jutra. Powstała w wyniku siedemnastu 
lat pracy Autora w charakterze specjalisty od doboru pracowników 
– w szczególności pracowników najwyższego szczebla. Pokazuje wy-
pracowaną przez niego – i ciągle ewoluującą! – metodę skutecznego 
doboru właściwych ludzi w trzech etapach, 
na które składa się łącznie dziewięć kroków. 
Omawia także kluczowe cechy zwinnych firm 
i przykłady wewnętrznej transformacji przed-
siębiorstw. Jak pisze Ralf Knegtmans: celem 
książki jest to, aby krok po kroku pokazać czy-
telnikowi, jak samodzielnie przeprowadzić 
świadomą rekrutację i selekcję najwybitniej-
szych talentów. 

Książkę Zwinny talent można zamó-
wić bezpośrednio od wydawcy na stronie 
www.zwinnytalent.pl. 

Zgodnie z Zasadą Petera ludzie awansowani są do poziomu 
własnej niekompetencji. Zasada ta zostanie wkrótce zastąpiona 
Zasadą Charlesa: ludzie stają się niekompetentni na aktualnie 
piastowanym stanowisku, o ile nieustannie się nie rozwijają.

Ralf Knegtmans

www.businessconsulting.com.pl www.zwinnytalent.pl

Your trusted Partner 
in Recruimtent since 1999

www.cornerstone-group.com
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Czy zdarza Ci się robić zakupy przez Internet? 
Umawiasz się do lekarza i sprawdzasz wyniki 
badań przez aplikację mobilną? Dlaczego 
na co dzień korzystasz z rozwiązań online? 
Być może dlatego, że masz je zawsze pod 
ręką. Pozwalają Ci szybko wykonywać 
zadania, a zaoszczędzony czas przeznaczać 
na inne, często ważniejsze sprawy. 
Dlaczego więc tego typu rozwiązania 
nadal nie są powszechnie używane 
w firmach? Czy zarządzającym nie zależy 
na efektywnym wykorzystaniu czasu 
przez pracowników?

procesów wewnętrznych, 
czyli efektywność w wersji online

Kilka lat temu McKinsey Global Institute opublikował raport1, z które-
go wynika, że na wypełnianie naszych obowiązków poświę-

camy w pracy… 39% czasu. Co z pozostałymi 61%? Czytanie maili 
i odpowiadanie na nie zajmuje aż 28% czasu, poszukiwanie informa-
cji – 19%, komunikacja – 14%. Czy możemy w takim wypadku mówić 
o efektywnym wykorzystaniu czasu pracy? Raczej nie…

Co prawda wszystkie te czynności, takie jak poszukiwanie raportu 
lub odpisanie na maila są często niezbędne do realizowania powierzo-
nych zadań. Czy jednak muszą zabierać nam aż tak dużo czasu? 

Na szczęście z tego samego raportu (oraz jak ustaliliśmy – z codzien-
nego życia) wyłania się wskazówka – odpowiednie rozwiązania on-
line mogą podnieść produktywność o 20-25%. Także tę zawodo-
wą. W jaki sposób?

IDĘ NA URLOP
Jak wygląda obieg wniosków urlopowych w Twojej firmie? Musisz wy-
drukować odpowiedni dokument, wypełnić go, przekazać do podpi-
su osobie akceptującej i dostarczyć do działu HR?

Właśnie tak wyglądał ten proces w jednej z dużych polskich firm. 
Długa (i archaiczna jak na nowoczesną firmę) procedura sprawiała, 
że pracownik zamiast wywiązywać się ze swoich obowiązków, tracił 
średnio ok. 20 minut na złożenie jednego wniosku.

Obecnie proces zajmuje… 1 minutę. Osoba, która chce udać się 
na urlop, wypełnia odpowiedni wniosek poprzez platformę internetową 
uruchomioną w firmie. Następnie wniosek jest automatycznie przesyła-
ny do osoby odpowiedzialnej za jego akceptację i trafia do kadr.

Dominika Bareja-Muzyczuk

Specjalista ds. content marketingu, emplo
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Efektem digitalizacji procesów (czyli przeniesienia ich do przyjaznej, 
prostej formy on-line) jest zwiększenie efektywności pracy i oszczę-
dzenie w skali roku ogromnych zasobów czasowych (a w efekcie – tak-
że finansowych). Ale to dopiero początek!

Spójrzmy na przebieg procesów z perspektywy pracownika. 
Szybki obieg wewnętrznych procesów sprawia, że firma postrzegana 
jest jako sprawna w codziennych działaniach. Długotrwałe procesy 
akceptacji zastępuje kilka kliknięć w systemie on-line, a więc pracow-
nik jest ze wszystkim na bieżąco. W poszukiwaniu informacji nie prze-
gląda dziesiątek systemów, dysków sieciowych i wydrukowanych 
dokumentów – wszystkie kluczowe informacje ma w zasięgu ręki na 
jednej platformie.

Wystarczy połączyć kropki i szybko okaże się, że sprawne procesy 
to kluczowy element budowania zaangażowania pracowników i wize-
runku zwinnego, innowacyjnego pracodawcy. 

KTO STOI W MIEJSCU, TEN SIĘ COFA
Być może analogowy sposób, jaki wciąż funkcjonuje w wielu firmach, 
jest akceptowany przez większość pracowników. To dla nich standard 
– w ten sposób pracowali przez lata. Mogą się godzić na dysonans po-
między codziennym życiem, w którym rozwiązania online są stałym 
elementem, a pracą, w której wciąż króluje papier i mail.

Nie zapominajmy jednak, że na rynek wkracza coraz więcej młodych 
osób. Są one przyzwyczajone do tego, że za pomocą kilku kliknięć 
zdobywają wszystkie potrzebne informacje, kontaktują się ze znajo-
mymi, wyrażają swoje opinie i oceny, angażując się w dyskusję i dzieląc 
like’ami. 

Praca w miejscu, które nie pozwala pracownikom efektywnie wyko-
nywać obowiązków, zmuszając ich np. do wypełniania papierowych 
wniosków i długiego poszukiwania podstawowych informacji, będzie 
frustrować młode osoby. Firmy, które nie zechcą się dostosować do 
stylu ich komunikowania się i pracy, będą postrzegane jako nienowo-
czesne i mało atrakcyjne. 

Przewagę konkurencyjną będą natomiast zdobywać organizacje 
otwarte na potrzeby pracowników, podążające za techno-

logicznym rozwojem, który ułatwia codzienną pracę i po-
zwala zwiększać efektywność. 

To chyba odpowiedni czas na postawienie kroku, 
który pozwoli firmom dogonić cyfrową rzeczy-

wistość. 
 

Czy te wszystkie zadania możemy usprawnić za pomocą 
technologii? Rozwiązania online dla firm pozwalają 
na bardzo wiele. 
Dzięki nim możemy np.:

  prowadzić wielokierunkową, skuteczną komunikację 
wewnętrzną,

  gromadzić w jednym miejscu dokumenty niezbędne 
w codziennej pracy,

  zakładać grupy dyskusyjne skupione wokół konkretnych 
tematów, np. projektów (pozwoli to ograniczyć liczbę maili 
i spotkań, a także gromadzić ustalenia i ważne pliki związane 
z projektem – pracownicy bez problemu odnajdą potrzebne 
informacje),

  zarządzać efektywnością pracowników dzięki ocenom 
kompetencji i pracy,

  sprawnie przeprowadzać testy wiedzy i ankiety,
  zautomatyzować wiele procesów za pomocą wniosków 

(np. organizować delegacje, zamawiać artykuły biurowe).

W ten sposób tylko na złożeniu jednego wniosku pracownik 
oszczędza aż 19 minut. Mnożąc tę liczbę przez liczbę pracowników 
i wniosków, możemy sprawdzić, ile w skali roku nasza firma zaoszczędzi 
czasu (a czas to pieniądz!) jedynie na tej jednej procedurze.

Roczna oszczędność wspomnianej firmy wynika wyłącznie 
z digitalizacji wniosków urlopowych. A co z pozostałymi wnioskami? 
Zamawianie wizytówek, zmiana numeru konta bankowego, dostęp do 
systemów… Gdzie znaleźć odpowiedni formularz? Do kogo go prze-
kazać? Czas ucieka, a praca czeka…

ZAPRASZAM DO OCENY OKRESOWEJ
Zanim zaprosisz pracowników do procesu oceny, musisz przygotować 
odpowiednie formularze – stworzyć kilka wersji exceli dla różnych 
stanowisk i przesłać je do pracowników. Możesz też dostarczyć im 
kilkadziesiąt lub kilkaset wydruków, jak robiła to jedna z 200-osobo-
wych firm, której proces przygotowania arkuszy i przekazywania ich 
pracownikom zabierał ok. 15 dni roboczych.

A co z analizą wyników? W analogowym procesie mijają kolejne dni, 
trudno kontrolować zwrotność formularzy. Ile formularzy zwrócił Jan 
z administracji? A ile dostał do wypełnienia? Część zgubił, ale czy wy-
daliśmy mu nowe? Czas mija, rośnie stos papierowych dokumentów 
zgromadzonych w licznych segregatorach i jedyne co maleje, to efek-
tywność całego procesu. 

Przeniesienie procedury do wersji online upraszcza i skraca cały 
proces. Teraz przygotowanie oceny zajmuje nie 15, a już tylko 3 dni 
robocze. Osoba odpowiadająca za proces ma pełną kontrolę nad jego 
przebiegiem, widzi wskaźnik zwrotności z listą osób, które jeszcze nie 
wypełniły formularzy on-line. Jednym kliknięciem może wysłać do nich 
przypomnienie o ocenie, drugim – wygenerować zbiorczy raport z prze-
prowadzonej oceny i przeznaczyć zaoszczędzony czas na inne zadania.

ROZWIĄZANIA SZYTE NA MIARĘ
Przykłady możemy mnożyć. Wewnętrznych procesów w firmach jest 
naprawdę wiele. Każdego dnia poszukujemy potrzebnych informacji 
– prezentacji, raportów, danych kontaktowych do współpracowni-
ków; organizujemy spotkania, zamawiamy kuriera…

1  https://www.mckinsey.com/industries/high-tech
/our-insights/the-social-economy
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je się w dwóch szerokich podregionach: Ameryce Północnej i Europie 
Południowej i Zachodniej (dane Migrationdataportal.org). Migranci 
w ciągu ostatnich dziesięciu lat stanowili 47% przyrostu siły roboczej 
w Stanach Zjednoczonych i 70% w Europie Zachodniej (dane OECD).

KORZYŚCI Z ZATRUDNIANIA OBCOKRAJOWCÓW 
Rynek pracy:
• wypełniają ważne nisze, zarówno w szybko rozwijających się, jak 

i w upadających sektorach gospodarki;
• w znacznym stopniu przyczyniają się do elastyczności rynku pracy, 

zwłaszcza w Europie;
• badania pokazują, że migranci zarobkowi nie wpływają negatywnie 

na politykę płacową państw, w których pracują.

Podmioty gospodarcze:
• wypełnienie luki kadrowej i kompetencyjnej;
• zatrudnienie zmotywowanych i ambitnych pracowników;
• międzynarodowy, różnorodny i otwarty charakter oraz kultura or-

ganizacji.

Pracownicy z zagranicy są nieodłącznym 
elementem w kontynuowaniu 
zrównoważonego rozwoju polskich firm. 
W sytuacji, gdy gospodarka stabilnie 
rozwija się (PKB Polski wzrosło w I kwartale 
2018 roku o 5,2%), a poza granicami Polski 
wciąż przebywa ponad dwa miliony 
naszych rodaków (dane GUS), luka na 
krajowym rynku pracy staje się coraz 
bardziej odczuwalna. Pod koniec I kwartału 
2018 roku w Polsce odnotowano ponad 
152 tys. wolnych miejsc pracy. Jest to 
o prawie 30% więcej niż pod koniec 2017 
roku. Więc, jeśli chcemy się dalej rozwijać, 
musimy zatrudniać obcokrajowców.

 MIGRACJE ZAROBKOWE PODSTAWĄ 
ROZWOJU GOSPODAREK
Statystyki Banku Światowego jednoznacznie wskazują, że liczba mi-
grantów zarobkowych w kraju ma bezpośredni wpływ na wzrost PKB. 
Największe i najsilniejsze gospodarki świata to kraje, w których liczba 
foreign-born workers jest największa. 

Według Migration Data Portal na całym świecie jest szacunkowo 
150,3 mln pracowników migrujących. Prawie połowa (48,5%) znajdu-

Andrzej Korkus
Prezes Zarządu EWL S.A.

Seize the moment! 
Pracownik z zagranicy historyczną szansą 
dla polskich przedsiębiorców 
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Finanse publiczne:
• płacą podatki i odprowadzają składki na ubezpieczenia społeczne. 

Są konsumentami;
• mają pozytywny wpływ na budżet publiczny;
• zatrudnienie jest najważniejszym czynnikiem determinującym wkład 

finansowy netto migrantów. 

Rozwój ekonomiczny:
• zwiększają populację w wieku produkcyjnym;
• przybywają z umiejętnościami i przyczyniają się do rozwoju kapitału 

ludzkiego w krajach przyjmujących;
• przyczyniają się do postępu technicznego i transferu wiedzy.

Analiza tych skutków jest ważna, jeśli chcemy zrozumieć szczególną 
rolą migracji w rozwoju naszej gospodarki i zmaksymalizować korzyści 
płynące z liberalizacji rynku pracy, zwłaszcza w związku z szybkim sta-
rzeniem się społeczeństwa i zapotrzebowaniem na migrantów w celu 
uzupełnienia niedoborów siły roboczej. 

POLSKA GONI WYSOKO ROZWINIĘTE 
GOSPODARKI ZACHODU
Z jednej strony niska stopa bezrobocia, która już od roku utrzymuje 
się na poziomie poniżej 8%, oraz rozwój polskiej gospodarki, który 
wymaga zwiększenia zatrudnienia, skłaniają polskich przedsiębiorców 
do szukania wykwalifikowanych pracowników poza granicami kraju. 
Ponad połowa firm w Polsce – 54,5% – już zatrudnia cudzoziemców 
(badania BCC i Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji). 

Tym samym Polska wkracza do grona państw, w których pracownik 
z zagranicy nie jest czymś nadzwyczajnym. W zachodnioeuropejskich 
gospodarkach udział obcokrajowców na rynku pracy często sięga na-
wet 9%, w Polsce obecnie waha się między 2,5 – 5%. Dzisiaj ciężko jest 
wyobrazić sobie polską gospodarkę bez cudzoziemców, chociaż jesz-
cze 10 lat temu udział foreign-born workers w polskim rynku pracy nie 
sięgał nawet 0,5%. 

W państwach członkowskich Unii Europejskiej obcokrajowcy stano-
wią blisko 7% całości zatrudnionych. Ponad 40% z nich to obywatele 
innego państwa członkowskiego UE – wynika z danych Eurostatu. 

OBCOKRAJOWCY CHCĄ PRACOWAĆ W POLSCE DŁUŻEJ. 
PRACODAWCY SĄ ZAINTERESOWANI 
Mowa już nie tylko o pracy tymczasowej cudzoziemców, na którą 
pozwalają liberalne polskie przepisy. Dwie na trzy firmy w Polsce 
są zainteresowane zatrudnianiem obcokrajowców na dłuższy okres 
– powyżej 9 miesięcy (68,2%). Ten fakt, w połączeniu z chęcią zagra-
nicznych specjalistów do pracy nad Wisłą, przyczynił się do tego, że 
w naszym kraju co roku rośnie liczba cudzoziemców, którzy ubiega-
ją się o zezwolenia na pobyt czasowy lub stały. W I kwartale 2018 
roku wnioski o zezwolenia na pobyt w Polsce złożyło prawie 51 tys. 
cudzoziemców (to o 11% więcej niż w analogicznym okresie 2017 
roku). 

W 2017 roku polskie organy wydały ponad 235 tys. zezwoleń na 
pracę. Jest to prawie sześć razy więcej, niż w 2014 roku. To świad-
czy, że Polska coraz częściej staje się krajem docelowym migracji ze 
Wschodu (przede wszystkim z Ukrainy), a nie przystankiem w drodze 
na Zachód. 

CORAZ WIĘCEJ WYSOKO WYKWALIFIKOWANYCH 
PRACOWNIKÓW Z ZAGRANICY 
W krajach Unii Europejskiej 29% wszystkich migrantów posiadało 
wyższe wykształcenie od 2016 roku aż o 26% pięć lat wcześniej (dane 

Eurostat, “Ludność według poziomu wykształcenia, płci, wieku i kraju 
urodzenia”, 2017). Zagraniczni pracownicy, ubiegający się o kartę po-
bytu w Polsce, to już nie są tylko osoby zatrudnione do prac produk-
cyjnych czy sezonowych, ale też kadra wykwalifikowana, która mówi 
w języku polskim, ma kompetencje, zaadaptowała się i rozważa osie-
dlenie się w naszym kraju. Pozwoli to na wypełnienie istniejącej luki 
na polskim rynku pracy, jeżeli chodzi o kadrę managerską, inżynierów 
lub programistów.

Ponadto, na początku 2018 roku na polskich uczelniach wyższych 
studiowało ponad 72 tys. studentów z zagranicy, głównie z Ukrainy 
i Białorusi, a według prognozy, w 2020 roku ta liczba może sięgnąć 
100 tys. Prawie jedna trzecia ukraińskich studentów (28%) planuje po 
ukończeniu studiów pozostanie w Polsce (dane ISP). Uzyskując polskie 
dyplomy obcokrajowcy dołączają do grona wykwalifikowanych spe-
cjalistów na polskim rynku pracy, a ich zatrudnienie nie wymaga ubie-
gania się o zezwolenie na pracę. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
naszych klientów, deklarujących chęć powierzenia pracy studentom, 
EWL S.A. prowadzi także rekrutację wśród młodzieży akademickiej 
z krajów Europy Wschodniej. 

DOBRA KONIUNKTURA – WYKORZYSTAJMY SZANSĘ 
Polska znalazła się w historycznym momencie. Zazwyczaj wzrostowi 
naszej gospodarki towarzyszył ekonomiczny wzrost naszych sąsia-
dów. Tym razem sytuacja wygląda inaczej, jest to skutek agresji rosyj-
skiej na Ukrainie i spowolnienia gospodarczego, które kilka lat temu 
dotknęło naszych wschodnich sąsiadów. 

Dotyczy to nie tylko Ukrainy, gdzie spadek PKB w 2014 i 2015 latach 
wyniósł 16,5%, a w 2016 i 2017 roku został odnotowany słaby wzrost 
na poziomie 2,2% rocznie. Gospodarka Rosji w 2016 roku skurczyła się 
o 0,2%, a w 2017 roku nieznacznie wzrosła – o 1,5%. Białoruś po trwa-
jącej przez 2015 i 2016 lata recesji, w 2017 roku zaznała 2,4% wzrostu 
gospodarczego. 

Polska i polskie firmy stoją przed unikalną możliwością zrekruto-
wania najlepszych kadr z regionów, które w innej sytuacji nie byłyby 
zainteresowane migracją. Ta szczególna sytuacja może więcej już się 
nie powtórzyć, gdyż, jak widzimy, gospodarki naszych wschodnich są-
siadów już zaczęły wzrastać. 

BUDUJEMY POMOST MIĘDZY POLSKIM PRACODAWCĄ 
A PRACOWNIKIEM Z ZAGRANICY 
Bardzo istotny w procesie zatrudniania obcokrajowców jest wybór 
właściwego partnera, który pomoże wyselekcjonować odpowiednich 
kandydatów, przeprowadzi profesjonalnie proces legalizacyjny i za-
opiekuje się pracownikami po przyjeździe do kraju. 

„Global manpower for local needs” – misją EWL S.A. od ponad de-
kady jest ułatwienie polskim i europejskim firmom korzystania z po-
tencjału zasobów ludzkich, jaki oferują pozaunijne rynki pracy. Naszą 
rolą jest usunięcie barier i skomunikowanie pracowników ze wschodu 
z nowymi pracodawcami. Poprzez nasze 24 biura na Ukrainie, Białorusi 
i Mołdawii, ponad 160 pracowników EWL (z których ponad połowa 
to obcokrajowcy), wraz z przeszło 180 agentami od Ukrainy aż po 
Indonezję, zrekrutowaliśmy ponad 11 tysięcy obcokrajowców dla pol-
skich pracodawców w 2017 roku. 

Pytanie, na które powinna odpowiedzieć sobie każda firma, to nie 
czy zatrudniać obcokrajowców, tylko kiedy i skąd. Im szybciej uzyska 
odpowiedź na to pytanie, tym pełniej i z większym komfortem będzie 
mogła korzystać z dobrej koniunktury. 

Różnorodność i tolerancja jest nieodłączną częścią każdej firmy, 
mającej międzynarodowe ambicje. W Polsce, która przez lata była 
krajem jednorodnym, dynamiczny proces migracji zarobkowej jest 
jak korepetycje w tym obszarze. Korepetycje, które mają pomóc zdać 
naszym przedsiębiorcom i gospodarce egzamin dojrzałości w obli-
czu kryzysu. 
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Obietnica dostępności od zaraz i niskie 
wynagrodzenie są czynnikami najczęściej 
decydującymi o zatrudnieniu pracownika 
tymczasowego. To duży błąd, który 
zazwyczaj kończy się niezadowoleniem 
wszystkich zainteresowanych stron 
– pracodawca ma niezaangażowanych 
pracowników niskiej jakości, pracownicy 
są w każdej chwili gotowi do zmiany 
zatrudnienia na lepsze, a agencja 
ma więcej pracy. 

W rezultacie wszyscy tracą najcenniejszy zasób, czyli czas, bo wciąż 
trzeba na nowo szukać, rekrutować i wdrażać nowych pracowni-

ków. A przecież w biznesie liczy się nie tylko najniższa cena, ale przede 
wszystkim pewność, bezpieczeństwo i efektywność. Dlatego to nie 
na cenę powinniśmy zwracać największą uwagę (choć oczywiście jest 
ona ważnym elementem), ale na jak najniższą rotację. 

Ktoś policzył, jakie są koszty braku pracownika albo poszukiwania 
nowego – koszty dla klienta i koszty po stronie agencji?

Piotr Rafalski
Właściciel Agencji Zatrudnienia FORMIKA, 
Certyfikowany Coach EMCC 
(European Mentoring and Coaching Council).

 Niska rotacja 
– najważniejszy element 
w rekrutacji pracowników tymczasowych

ZADBAJ O MOTYWACJĘ
Niska rotacja to maksymalny zwrot z zainwestowanego czasu i środ-
ków pieniężnych na zatrudnienie. Powinna być głównym celem pra-
codawcy i agencji. Jej zapewnienie w firmach wiąże się jednak ze 
spełnieniem określonych warunków – my to wiemy, bo zatrudniliśmy 
ponad 5 000 pracowników. Jakie są najważniejsze z nich?
1. Odpowiednia stawka – minimalnie większa od podstawowej 

obowiązującej na rynku (zmniejsza motywację do ciągłego poszu-
kiwania nowego, lepszego miejsca pracy)

2. Dobre warunki życiowe – ich zapewnienie leży po stronie agencji 
(odpowiednio wysoki poziom świadczeń socjalnych powoduje, że 
ludzie niechętnie zmieniają miejsce pracy)

3. Terminowe płatności

Warunków tych nie można spełnić, zatrudniając pracowników na 
mocno „wyżyłowanej” stawce. Już nieznacznie większe pieniądze za-
inwestowane w pracownika tymczasowego zwracają się wielokrotnie 
i dają pewność utrzymania ciągłości produkcji na zakładanym poziomie.

BUDUJ LOJALNOŚĆ
To jeszcze nie wszystko. Rosnące zapotrzebowanie na pracowników 
tymczasowych wymusza rozwój i profesjonalizację agencji zatrudnie-
nia. Dbałość o zaangażowanie pracowników, traktowanie z szacun-
kiem oraz spełnianie ich podstawowych potrzeb wpływa na lojalność, 
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a to przekłada się na lepszy zwrot z inwestycji finansowej i mniej czasu 
poświęconego na obsługę rekrutacji. 

Jesteśmy najprawdopodobniej pierwszą agencją pracy tymczaso-
wej w Polsce, która zadaje swoim pracownikom trzy pytania:
1. Co jest najważniejsze dla was w pracy w Polsce?
2. Co wam się podoba w pracy w Polsce?
3. Co was irytuje w pracy w Polsce?

Dlaczego to robimy? Bo chcemy wiedzieć, jakie są motywacje pra-
cowników, co buduje w nich przywiązanie do firmy, a co im przeszkadza. 
Najczęściej powtarzającymi się odpowiedziami są: możliwość stałego 
kontaktu z dwujęzycznym pracownikiem agencji (pomoc w razie pro-
blemów, obecność podczas wizyt lekarskich, formalności w bankach 
itp.), przejrzyste warunki zatrudnienia sporządzone w języku ojczystym 
pracownika, dobre warunki bytowe, docenienie ciężkiej pracy oraz 
stworzenie dobrej atmosfery pracy między nimi a pracownikami z Polski. 

To my, agencje zatrudnienia oraz pracodawcy użytkownicy (firmy, 
w których cudzoziemcy wykonują pracę) powinniśmy to zapewnić 
– kierować się poszanowaniem drugiego człowieka i być wrażliwym 
oraz uważnym na jego potrzeby. Pamiętajmy, że biznes działa tylko 
wtedy, kiedy każda strona czerpie z niego korzyści.

Wszystko wydaje się proste, jeżeli firma zatrudnia 5-10 pracowników 
tymczasowych, jednak przy grupie obejmującej ponad 20 osób potrzeb-
ny jest dodatkowy nadzór. Najlepsze praktyki na rynku i nasze doświad-
czenie pokazują, że standardem powinien być dwujęzyczny opiekun, któ-
ry będzie łącznikiem między pracodawcą użytkownikiem a pracownikami 
agencji. Osoba ta zapewnia lepszy przepływ informacji między stronami, 

umożliwia natychmiastowe rozwiązywanie problemów, zapewnia więk-
szy spokój i tworzy poczucie pewności pracowników. Dodatkowo, co naj-
ważniejsze dla klienta, utrzymuje wysoką efektywność pracy oraz nadzór.

WYKORZYSTUJ NOWE TECHNOLOGIE
Ogromny popyt na pracowników tymczasowych i ich rosnąca licz-
ba wymusza po stronie agencji działania gwarantujące profesjonal-
ną obsługę zarówno klientów, jak i pracowników. Pomagają nam 
w tym nowe rozwiązania technologiczne, jak profesjonalny system 
CRM (Zarządzanie Relacjami z Klientami), który nie tylko ułatwia, ale 
– co najistotniejsze – bardzo przyspiesza pracę. Za jego pośrednic-
twem klienci otrzymują w ekspresowym tempie informacje o licz-
bie pracowników, ich dostępności oraz pełnym doświadczeniu (CV). 
Wszystko odbywa się automatycznie i do pracodawcy w ciągu sekun-
dy dociera raport ze wszystkimi kluczowymi informacjami. 

To korzyść także dla drugiej strony – pracownicy zyskują szybki do-
stęp do wszystkich informacji oraz pewność, że dokumenty, terminy 
i płatności nigdy się nie zgubią. Dzięki temu między nimi a agencją 
tworzy się zaufanie, które jest kluczowe w budowaniu lojalności. 

Na jednym ze spotkań prezes firmy powiedział mi: Panie Piotrze 
– ale przecież my gramy do jednej bramki. Obu nam zależy na jak naj-
wyższej jakości i lojalności ludzi, którzy tutaj przychodzą do pracy, przy 
optymalnej cenie. Tylko wtedy i ja, i pan, i pracownicy będą zadowole-
ni. I każdy będzie się mógł zająć ważniejszymi rzeczami. 

Grajmy więc mądrze do jednej bramki. Razem. 

W biznesie liczy się nie tylko najniższa cena, 
ale przede wszystkim pewność, bezpieczeństwo 
i efektywność.
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Doświadczenie. Co kryje się pod tym pojęciem w Pani przy-
padku? 
Martina Ruddy-Załuska: Karierę zawodową zaczynałam od stano-
wiska konsultanta ds. rekrutacji. Pierwsze kroki w branży stawiałam 
pod koniec lat 90, a początki wcale nie należały do najłatwiejszych, 
szczególnie, że jestem obcokrajowcem. Na szczęście bardzo szybko 
udawało mi się „zbierać” kolejne doświadczenia, dotykając zagadnień 
związanych z doradztwem personalnym na każdym jego szczeblu. 
Mogłam zgłębiać tajniki pracy rekrutera „od kuchni”, będąc szere-
gowym członkiem zespołu, kierownikiem, managerem oddziału, 
a później głównym managerem. Niemalże od początku wiedziałam, 
że sukces w tej branży tkwi w indywidualnym podejściu do procesu 
rekrutacji i potrzeb klienta. Czułam, że nie liczy się tylko „suchy” wy-
nik, ale przede wszystkim sposób i jakość realizacji samego projektu. 
Dojrzałam do chęci wprowadzenia tych zasad w życie; do założenia 
własnej firmy doradczej, która wpisze się w mój system wartości. 

Tak zrodziła się agencja GoodMan Doradztwo Personalne. Jak 
wygląda w niej zatem proces rekrutacji? 
Martina Ruddy-Załuska: Rekrutacja to za każdym razem indywi-
dualnie traktowane przeze mnie wyzwanie, które wyzwala twórcze 
pokłady adrenaliny. Skuteczność rekrutacji w naszej firmie to wynik 
połączenia doświadczenia, którym może pochwalić się cały zespół 
profesjonalistów z GoodMan Doradztwo Personalne, z wyczuciem 
– nieszablonowym podejściem do klienta. W branży pracuję od blisko 
20 lat, rekrutując specjalistów na stanowiska średniego i wyższego 
szczebla. Będąc właścicielką firmy GoodMan Doradztwo Personalne, 

Martina Ruddy-Załuska
Założycielka firmy GoodMan Doradztwo Personalne. 
Osoba doskonale znająca realia rynku rekrutacyjnego 
w Polsce & EE. W czasie wolnym pasjonatka biegania. 

Rekrutacja  w kobiecych rękach 

Szukam właściwych ludzi na właściwe stanowiska, 
posiłkując się dogłębną analizą oczekiwań mojego klienta. 
Wsłuchuję się w jego potrzeby, a nie tylko pobieżnie mu 
przytakuję. Szukając bez celu, za wszelką cenę, prędzej czy 
później wrócimy do punktu wyjścia. 

wykorzystuję wiedzę na temat polskiego rynku pracy zdobytą w po-
przednich latach, dokładając wszelkich starań, by godnie reprezen-
tować naszych klientów w bezpośrednim kontakcie z najlepszymi 
kandydatami. 

Śmiem twierdzić, że nasze referencje mówią same za siebie. 
Pojawiają się w nich bardzo często takie określenia jak profesjona-
lizm, rzetelność i etyka biznesowa. Nie bez powodu. Zasłużyliśmy na 
nie perfekcyjną komunikacją i relacją na linii klient – GoodMan – po-
tencjalny kandydat. Te wymienione wcześniej superlatywy przypisać 
możemy również naszym klientom, których cechuje kultura pracy na 
najwyższym poziomie, rewelacyjny poziom komunikacji i jasno sfor-
mułowane oczekiwania. Myślę, że ta jakość porozumienia warunkuje 
sukces w postaci znalezienia najlepszego kandydata z możliwych. 

Pochodzi Pani z Irlandii, więc może śmiało spojrzeć na polski 
rynek rekrutacyjny z delikatnym dystansem... 
Martina Ruddy-Załuska: Pierwsza myśl, wynikająca z obserwa-
cji polskiego rynku na przestrzeni dwóch dekad, jest zdecydowanie 
pozytywna – mamy profesjonalne agencje doradztwa personalnego. 
Polskie firmy dojrzały przez lata do swoistej szczerości, która stanowi 
podstawę w budowaniu silnych, długoterminowych relacji z klientem. 
Głównym założeniem współpracy w naszym wykonaniu jest realna 
i uczciwa ocena danej rekrutacji już na etapie bramek startowych 
projektu. Wskazuję naszym klientom obszary, które wymagają zmiany, 
ponieważ bez nich realizacja projektu będzie nieskuteczna, przekazuję 
im również dogłębną wiedzę o rynku i panujących na nim trendach. 
To szczerość, ale ubrana w profesjonalizm, przez który rozumiem utoż-
samianie agencji doradztwa personalnego z doskonałym narzędziem 
skutecznego marketingu. Zwracam szczególną uwagę na jakość ko-
munikacji z potencjalnymi kandydatami oraz content przekazywanych 
informacji. Pamiętajmy, że jedyną drogą do osiągnięcia sukcesu w tym 
biznesie jest systematyczna, ciężka praca przy realizacji projektu bez 
obiecywania klientom rzeczy, których nie możemy zrealizować. 

Bez względu na szerokość geograficzną w naszej branży liczy się 
również etyka zawodowa. Z przykrością stwierdzam, że w Polsce 
przybiera ona często postać pustych słów i nic nie zapowiada szyb-
kiej zmiany w tym temacie. W mojej firmie priorytetem jest działanie 

Wrażliwość połączona 
ze stanowczością decyzji, 

odwaga z uwzględnieniem 
granic, których nie 

powinno się przekraczać, 
a może po prostu duża 

dawka doświadczenia na 
polu rozmów z klientami 

i potencjalnymi kandydatami? 
Jakie cechy zadecydowały 

o tym, że GoodMan Doradztwo 
Personalne pod kierownictwem Martiny 

Ruddy-Załuskiej odnosi nieustanne sukcesy 
w branży? Zapytaliśmy o to główną 

zainteresowaną, co zaowocowało ciekawym 
wywiadem, pozwalającym spojrzeć 

na polski rynek rekrutacyjny oczami kobiety, 
ale też obcokrajowca... 
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zgodne z określonymi wcześniej regułami w stosunku do obydwu 
stron. Pamiętamy, że fundamentem działalności GoodMan Doradztwo 
Personalne są Klienci i Kandydaci. Jedni i drudzy – przez duże K... 

Jak na przestrzeni lat zmieniały się Pani relacje z klientami? 
Martina Ruddy-Załuska: Klienci są dziś zdecydowanie bardziej 
otwarci. W latach 90. chcieli się spotykać nie tylko ze mną, ale rów-
nież z country managerem, a stanowisko to powierzane było głównie 
mężczyznom. Nie byłam w stanie zrozumieć tego dystansu, ponie-
waż w Irlandii kobiety zawsze brały samodzielny udział w spotkaniach 
biznesowych, bez względu na ich rangę. Na szczęście z biegiem lat 
w Polsce ten dystans znacznie się zmniejszył, a dziś absolutnie nie 
odczuwam niechęci w stosunku do mojej osoby wynikającej z fak-
tu, że jestem kobietą. Zmieniły się również struktury firm, a kontakt 
z klientem nabrał bezpośredniości. Widok kobiety zajmującej stano-
wisko dyrektora personalnego na biznesowych spotkaniach nie jest 
już rzadkością.

W branży HR 80% pracowników stanowią kobiety. Dlaczego? 
Martina Ruddy-Załuska: Te statystyki pojawiają się już na etapie 
wyboru kierunku studiów. Mężczyźni częściej niż kobiety decydują 
się na kierunki techniczne, choć w ostatnich latach widać delikatne 
odwrócenie proporcji w tym obszarze. Z raportu „Kobiety na poli-
technikach 2017” wynika, że w ciągu ostatnich 10 lat damski udział na 
uczelniach technicznych wzrósł z 31 do 37%. Uczelnie te wybiera 13% 
wszystkich studiujących kobiet (dla porównania 35% decyduje się na 
uniwersytety, a 13% – na uczelnie ekonomiczne). 

Od kilku lat zmienia się również rola działu personalnego, który 
obecnie jest traktowany jako partner biznesowy. Wcześniej był to 
głównie twardy HR, kojarzony ze żmudną pracą administracyjną. 
Zakorzenione stereotypy mogą być przyczyną postrzegania etatu 
HR-owca przez mężczyzn jako mniej atrakcyjnego, a takie 
przekonanie otwiera furtkę do obejmowania tych stano-
wisk właśnie przez kobiety. 

W rzeczywistości w dziale personalnym firmy, nie-
zależnie od jej wielkości, HR manager stanowi swoiste 
„serce firmy”, nadając sens pracy poszczególnym dzia-
łom danej organizacji. 

Dlaczego kobiety tak świetnie sprawdzają się 
w branży HR? Ponieważ mają nieziemskie pokłady cierpli-
wości (zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym), a proces 
rekrutacji oznacza często konsekwencję rozłożoną w czasie. Na 
efekty swojej pracy czekać możemy bardzo długo, a z moich ob-
serwacji wynika, że kobietom cierpliwości wystarcza na znacz-
nie dłużej. 

Jak ocenia Pani obecną sytuację kobiet na rynku pracy 
w Polsce? 
Martina Ruddy-Załuska: Jest ona nieporównywanie lepsza 
niż dekadę temu, ale nadal wiele kwestii powinno ulec poprawie. 
W Polsce trudno jest znaleźć zarząd firmy, który składałby się głów-
nie z reprezentantek płci pięknej. Według badań tylko co 10 osoba 
pracująca w zarządach warszawskich spółek to kobieta. Niestety, 
ciągle jesteśmy również świadkami różnicy w wysokości wynagro-
dzeń, jakie otrzymują kobiety i mężczyźni na tych samych stanowi-
skach – w Polsce panie zarabiają średnio o 4,5% mniej niż panowie. 
Nie zakładam z góry, że jest to celowa dyskryminacja płacowa wobec 

kobiet przez pracodawców. Problem tkwi raczej w tym, że mają one 
zazwyczaj mniejsze oczekiwania finansowe w porównaniu do męż-
czyzn aplikujących na te same stanowiska. Trudno jest jednoznacz-
nie stwierdzić, skąd bierze się ten „kompleks niedowartościowania”, 
prawdopodobnie jest to temat związany z wychowaniem w kulturze 
danego kraju. 

Jestem jednak optymistką i myślę, że sytuacja kobiet będzie się 
zmieniać na lepsze. Polki są w posiadaniu wszystkich niezbędnych 
atutów – są dobrze wykształcone, mogą pochwalić się bogatym do-
świadczeniem zawodowym, a przede wszystkim są niezwykle am-
bitne i zdeterminowane w osiąganiu celu. Coraz częściej biorą udział 
w rekrutacjach na stanowiska na najwyższym szczeblu pracowniczym, 
skutecznie rywalizując o nie z mężczyznami. 

Złote rady dla kobiet, które chciałyby osiągnąć sukces w bran-
ży rekrutacyjnej? 
Martina Ruddy-Załuska: Będę przewrotna i powiem, że szanse 
w tej branży są takie same dla kobiet, jak i mężczyzn. Nie bez powo-
du w GoodMan Doradztwo Personalne równowaga zachowana jest 
wręcz wzorcowo i kobiety stanowią dokładnie połowę naszej kadry. 
Podstawową cechą predysponującą do osiągnięcia sukcesu w tym 
sektorze usług (bez względu na płeć) jest wewnętrzna motywacja 
i mądre zaplanowanie ścieżki własnego rozwoju. Nie mogą nam być 
obce również elastyczność i otwartość, a kluczową cechą wydaje się 
być umiejętność zdobywania zaufania członków własnego zespołu, 
klientów i potencjalnych kandydatów. Nie ma sukcesu bez wiedzy, 
więc o spoczywaniu na laurach możemy zapomnieć – poznawanie 
innowacyjnych narzędzi w naszej branży to absolutna podstawa. 

Kobiety są bardziej otwarte na wysłuchanie racji drugiej 
strony, ich mocną stroną jest również wielozadaniowość. 
Skoro matka natura dała nam takie predyspozycje, 
powinnyśmy z nich w pełni korzystać. 

Jestem zwolenniczką tezy, że sukces zawodowy zawsze 
opiera się na ciężkiej pracy. To my jesteśmy wartością 
dla firmy, a nie odwrotnie. Nie ma limitów – poza tymi, 
które tworzymy sobie sami.
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Ostatnie dwa lata przyniosły diametralną 
zmianę sytuacji na rynku pracy. Dynamiczny 
rozwój gospodarczy, wzrost popytu 
i liczby zamówień, stymuluje firmy do 
rozbudowy struktur zatrudnienia o nowe 
stanowiska i aktywnego poszukiwania 
pracowników – zarówno specjalistów, jak 
i kadry niewykwalifikowanej. Stosunkowo 
niskie bezrobocie nie ułatwia jednak zadania 
jednostkom HR, gdyż rynek pracowników 
gwałtownie się skurczył. Obecna sytuacja 
wymusiła rewizję dotychczasowych 
technik rekrutacji, metod oraz kierunków 
pozyskiwania pracowników. Firmy musiały 
otworzyć się na przybyszów spoza granic 
naszego kraju, a Polacy przyzwyczaić do 
obecności obcokrajowców w ich zespołach. 

PRACOWNICY Z ZAGRANICY W POLSCE
Według danych MRPiPS w Polsce pracuje już ponad milion przyjezd-
nych, między innymi z Ukrainy (to najliczniejsza grupa wśród pracow-
ników z zagranicy), Białorusi, Mołdawii czy Kazachstanu, co wciąż jest 
kroplą w morzu potrzeb przedsiębiorców. W związku z niewystar-
czającą dostępnością kandydatów, pracodawcy szukają siły roboczej 
w coraz bardziej egzotycznych krajach. MRPiPS informuje, że z roku 
na rok rośnie liczba wniosków o zezwolenie na pracę dla osób z Indii, 
Nepalu, Bangladeszu czy Filipin. Perspektywa wyższych zarobków 
i polepszenie jakości życia przyciągają ich do Europy. 

Kamila Szlachetka 

Marketing and communications manager. Posiada 
dziesięcioletnie doświadczenie w kreowaniu i realizowaniu 
strategii marketingowych i komunikacyjnych. W GP People 
odpowiada za komunikację skierowaną do uczestników 
rynku pracy. Wierzy, że możliwe jest połączenie potrzeb 
pracodawców z oczekiwaniami pracowników.

 Obcokrajowcy w organizacji. 
Obawy, bariery i benefity 

LEGALIZACJA ZATRUDNIENIA 
I CZAS OCZEKIWANIA NA PRACOWNIKA
Zatrudnienie obcokrajowców niesie ze sobą wiele obaw, związanych, 
między innymi, z legalizacją zatrudnienia i powszechnym przekona-
niem o długim czasie oczekiwania na pracownika. 

Doświadczenie GP People mówi, że Ukraińcy, Białorusini i Moł da-
wianie dotychczas najczęściej wybierali kontrakty półroczne, na co po-
zwalały im 6-miesięczne oświadczenia o zatrudnieniu cudzoziemców. 
Do zalegalizowania ich pracy wystarcza zgoda Powiatowego Urzędu 
Pracy, a cała procedura trwa około 2 tygodni. Czas oczekiwania na pra-
cownika kontraktowanego na pół roku, wynosi mniej więcej miesiąc, 
w zależności od tego, czy ma on już wizę czy też nie.

Według ostatnich danych z tego roku, nasi sąsiedzi coraz częściej 
zostają w Polsce na dłużej i sprowadzają tutaj swoje rodziny. Dlatego 
w stosunku do zeszłego roku, wzrosła liczba składanych wniosków 
o zezwolenie na pracę, dających możliwość dłuższego zatrudnienia. 
Jak informuje Kamila Szlachetka, w kujawsko-pomorskim na wydanie 
zezwolenia typu A trzeba czekać średnio 3 miesiące, natomiast w du-
żych aglomeracjach nawet do 12 miesięcy. 

Pracownicy z Dalekiego Wschodu (Nepalu, Bangladeszu czy Indii) 
mają prawo pracować wyłącznie w oparciu o zezwolenie na pracę, wy-
dawane na konkretną firmę i konkretne stanowisko. Choć na początku 
proces legalizacji ich zatrudnienia zajmuje więcej czasu, w porównaniu 
do pracowników z krajów ościennych, pozwala zatrudniać ich przez 
kolejne lata. 

Można mieć nadzieję, że wkrótce proces legalizacji zatrudnienia 
zostanie usprawniony. Rząd pracuje bowiem nad nowelizacją prawa 
ułatwiającego zatrudnianie obcokrajowców, widząc w tym szansę na 
podtrzymanie wysokiego poziomu rozwoju polskiej gospodarki oraz 
uzupełnienie deficytu demograficznego. Jak sobie pomóc już teraz? 
Korzystając z usług agencji pośredniczącej w pozyskaniu pracowników 

Liczba wniosków o zezwolenie na pracę w 2017 r.

Źródło: MRPiPS

Inne   29 543 +85%  

Nepal   9 732 +603%

Białoruś   11 813 +126%

Ukraina   216 048 +85%
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z zagranicy, przedsiębiorca może liczyć na silne wparcie. „Ukraińcom, 
którzy się sprawdzili jako pracownicy, ułatwiamy pozostanie w Polsce 
na dłuższy czas. Już w pierwszych miesiącach ich zatrudnienia, zaraz 
po skutecznym wdrożeniu, rozpoczynamy płynnie przedłużenie pro-
cedury legalizacji pracy i pobytu w Polsce na kolejne lata, bez koniecz-
ności powrotu pracownika na Ukrainę w celu załatwienia formalności” 
– mówi Kamila Szlachetka.

PROGRAM ADAPTACJI
Przyzwyczailiśmy się już, że coraz częściej zarządzanie firmami powie-
rza się menedżerom spoza Polski. Teraz uczymy się, że także zespoły 
produkcyjne stają się wielokulturowe. Decydując się na zatrudnienie 
pracowników z innego kraju trzeba mieć świadomość konieczności 
zrozumienia odmienności kultur. O ile w przypadku pracowników 
z pobliskich krajów byłego Związku Radzieckiego ma to mniejsze 
znaczenie, o tyle w odniesieniu do przybyszów z Dalekiego Wschodu 
istotną rolę odgrywa proces adaptacyjny, na jaki powinna się przygo-
tować firma, aby bezproblemowo i z sukcesem wdrożyć pracownika. 

Program adaptacji nie może być uniwersalny, a jego opracowanie 
wymaga doświadczenia w pracy z różnymi obcokrajowcami i znajo-
mości ich potrzeb. „Wspierając adaptację pracowników z Azji zawsze 
przeprowadzamy audyt u klienta. Nasi specjaliści jeszcze przed przy-
jazdem pierwszych pracowników poznają produkcję, stanowiska pra-
cy, a także lokalne środowisko społeczne”  – mówi przedstawicielka GP 
People. „Szkolimy kadrę przyszłego pracodawcy z odmienności kultu-
rowej i jej poszanowania, a przybyszom z daleka zapewniamy materia-
ły wspierające adaptację w miejscu zamieszkania 
i pracy. Zaniechanie tych elementów, może przy-
nieść rozczarowanie co do jakości pracy i zaanga-
żowania” – dodaje.

BARIERY JĘZYKOWE
Obawy przed zatrudnianiem obcokrajowców 
często wiążą się z problemem bariery językowej. 
Obywatele z krajów postsowieckich posługują 
się językiem rosyjskim, ukraińskim, a często też 
polskim w stopniu pozwalającym na codzienną 
komunikację. Nasze kultury, zwyczaje i mental-
ność są podobne. Choć na początku komunikacja 
bywa utrudniona, bariera językowa szybko zo-
staje przełamana. Nepalczycy na ogół w stopniu 
podstawowym komunikują się w języku angiel-
skim, ale są pełni entuzjazmu i gotowi do nauki. 
Bariery językowe łatwo pokonać przy odrobinie 
dobrej woli i wsparciu dedykowanego konsultan-

ta rosyjskojęzycznego, a przy projektach nepalskich konsultanta on-si-
te (w zakładzie pracy), posługującego się językiem angielskim. 

UWAGA! Dobra komunikacja jest szczególnie istotna w przy-
padku obowiązkowych szkoleń, np. BHP, ponieważ wiąże się 
z bezpośrednią odpowiedzialnością pracodawcy. Szkolenie 
zawsze powinno być przeprowadzone w języku w pełni zrozu-
miałym dla obcokrajowców (najlepiej w ich języku ojczystym), 
dlatego GP People zapewnia tłumacza na język nepalski.

WYDAJNOŚĆ I SZYBKIE WDROŻENIE
„Każdej firmie zależy na szybkim wdrożeniu i osiągnieciu przez pra-
cowników norm wydajnościowych. Imigranci z Bangladeszu i Nepalu 
najczęściej trafiają do przemysłu, są pomocnikami operatorów ma-
szyn i urządzeń. Nie zawsze są to ludzie wykwalifikowani, natomiast 
mają motywację do pracy. Nepalczycy są bardzo kreatywni w podej-
ściu do życiowych problemów. Przy zaangażowaniu obcokrajowców 
w rozwiązywanie problemów można zyskać nową perspektywę oce-
ny sytuacji. Nasze doświadczenie pokazuje nam, że wydajność i jakość 
pracy wykonywanej przez obcokrajowców pozostaje na tym samym 
poziomie, co praca Polaków i nie ma negatywnego wpływu na po-
ziom wskaźnika błędów” – mówi przedstawicielka GP People.

Zatrudnienie obcokrajowców to bezsprzecznie dobre rozwiązanie, 
które przede wszystkim gwarantuje firmie zapewnienie stałej obsa-

dy stanowisk i utrzymanie ciągłości realizacji 
zamówień. Wiąże się jednak z koniecznością za-
angażowania środków, czasu i dedykowanych 
pracowników, którzy sprawnie wprowadzą ob-
cokrajowców w struktury organizacyjne i za-
sady obowiązujące w organizacji. Należy także 
pamiętać, że poza benefitami, jak coraz częściej 
wskazują pracodawcy, zatrudnianie przybyszów 
z zagranicy ma także swoje wady. W przypadku 
pracowników z Ukrainy będą nimi duża rotacja, 
szczególnie na stanowiskach niższego szcze-
bla (pracownicy migrują między firmami, ale 
również do innych krajów Europy) oraz coraz 
większe oczekiwania finansowe. Rozwiązaniem 
tej sytuacji jest oferowanie stawek rynkowych. 
W przypadku pracowników z Nepalu również ist-
nieje ryzyko potraktowania przez nich Polski jako 
tranzytu dalej na zachód. Mimo wszystko, bilans 
„zysków i strat” w przypadku zatrudniania obco-
krajowców wychodzi jednak na plus. 

Jak pięknie się różnimy? 
 W kulturze Dalekiego Wschodu dominują 

otwartość, serdeczność i przyjaźń. 
Nepalczycy są gotowi do kompromisu, 

by rozwiązać nieporozumienia i utrzymać 
wzajemną współpracę. W ich kulturze 

nie zwykło się narzekać na swój los, 
a tym bardziej winić kogoś innego za 
własne problemy. Dlatego ważne jest 

śledzenie postępów ich pracy i bieżące 
reagowanie w sytuacjach, które mogą 

być dla nich trudne.

CIEKAWOSTKA. 
Gdy Nepalczyk kręci głową na boki 

i mówi „Lolo” chce Ci przekazać, 
że „wszystko jest OK!”.
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MAGDALENA ZIÓŁKOWSKA: Jak zapatruje się Pan na kwestie 
jakości w ofercie agencji, biorąc pod uwagę, jak istotnym czyn-
nikiem w tej branży jest stawka za roboczogodzinę pracownika? 
TOMAS BOGDEVIC: Agencja zatrudnienia to nie praca „na kolanie”. 
Wysoka jakość usług to teraz priorytet. Przedstawię to na przykładzie 
naszej firmy, która rozrastając się, postawiła na opracowanie standardów 
o bsługi i doskonalenie procesów wewnętrznych, aby nie utracić kontroli 
nad szybko rozwijającą się strukturą. Wypracowane w tym czasie dobre 
praktyki pomogły nam dostrzec, jak ważne może być ich powielenie na 
zewnątrz organizacji, we współpracy z siecią spółek partnerskich obję-
tych franczyzą. Tak powstał dział kontroli jakości i etyki pracy. Ponadto 
przygotowując się do zmian legislacyjnych, które weszły z początkiem 
bieżącego roku, mieliśmy na celu zapewnienie maksimum bezpieczeń-
stwa klientów, stąd decyzja o utworzeniu działu prawnego. Zależało 
nam też na podniesieniu efektywności, a dokładnie na zmniejszeniu 
różnicy między zrekrutowanymi osobami, a ostatecznie podejmującymi 
pracę. Z tego powodu powstał dział koordynacji przyjazdów.
M.Z.: No dobrze, zaraz o tym porozmawiamy. Ale co ze staw-
kami? Jak wygląda obecna sytuacja odnośnie cen za usługi na 
rynku pracy?

Magdalena Ziółkowska
Specjalista ds. komunikacji, Gremi Personal

Tomas Bogdevic 

Dyrektor Generalny, Gremi Personal

Nowa era w HR.  Adaptacja, czy innowacja?

T.B.: Stawki w naszej branży ustala rynek. Wprawdzie działamy 
w niełatwych warunkach prawnych, które determinują część naszego 
biznesu, ale to podaż i popyt regulują kwestię cen. Wiemy, że przy 
obecnej strukturze demograficznej, niskim bezrobociu oraz ciągle ro-
snącym deficycie kadr utrzymanie stawek za roboczogodzinę sprzed 
roku jest już niemożliwe. Jest to jednak sytuacja, która dotyczy wszyst-
kich agencji. Jestem przekonany, że rynek zweryfikuje biznes i prze-
trwają najlepsi. W Gremi Personal walczymy nie tylko ofertą cenową, 
ale właśnie jakością usługi.
M.Z.: Czy to znaczy, że to koniec ery tanich pracowników, na-
wet tych z zagranicy?
T.B.: Tak – i początek ery utraconych korzyści. Z jednej strony wiemy, 
że rekrutacja w polskich przedsiębiorstwach to proces, który jest coraz 
dłuższy i mniej skuteczny. A utrzymanie pracownika jest nie mniej-
szym wyzwaniem. Pracodawcy, aby sprostać problemom na rynku 
pracy, muszą poszukiwać efektywnych rozwiązań. Z drugiej strony 
cudzoziemcy zza wschodniej granicy, mimo że ciągle pełni obaw, to 
coraz bardziej świadomi pracownicy. Wiedzą, że mają wybór i pozycję 
negocjacyjną. Polscy przedsiębiorcy zaczynają zdawać siebie sprawę, 
że wyboru nie mają. Albo zdecydują się na pracę cudzoziemców, albo 
muszą liczyć się z przestojami w produkcji, a nawet zahamowaniem 
całego biznesu. Ukraińcy, bo oni stanowią większość imigrantów za-
robkowych w Polsce, wymieniają się informacjami na temat dobrych 
pracodawców, agencji pośrednictwa, problemów z pracą i pobytem 
w Polsce. Niezależnie od tego, czy już pracowali za granicą, czy nie, 
wewnętrzny system rekomendacji wśród rodaków jest bardzo roz-
winięty. Rozumieją problemy z jakimi boryka się polska gospodarka, 
pozycję z jakiej startują ubiegając się o pracę. Z tego powodu nale-
ży zweryfikować oferty pracy, biznesowe potrzeby pracodawców, 
a przede wszystkim przekalkulować koszty utraconych korzyści z po-
wodu braków kadrowych.
M.Z.: Wracając do tematu rozwoju organizacji. Czy to właśnie 
było powodem zmian jakie zaszły w Państwa firmie?

Samo nadążanie za dynamicznie zmieniającym się rynkiem pracy 
już nie wystarczy. Poszukiwanie nowej jakości w branży agencji zatrudnienia 
to niezbędny czynnik warunkujący sukces.
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T.B.: Dokładnie. Pomyśleliśmy tak „ok, obecnie wszyscy Polacy w wie-
ku produkcyjnym już pracują i te zasoby są w zasadzie wyczerpane, 
a cudzoziemcy świadomie i masowo egzekwują wyższe wynagrodze-
nie”. Następnie zadaliśmy sobie pytanie: „czy nasz klient jest gotowy 
na wyższe ceny? Co możemy mu zaoferować, a nawet co powinni-
śmy zagwarantować, aby go przekonać? Na co mamy wpływ, jeśli nie 
możemy mu zaoferować stawek takich, jak przed rokiem”. Odpowiedź 
jest prosta. Mamy wpływ na jakość naszych usług, na wypracowanie 
takiej oferty, która po prostu będzie najlepsza dla klienta na każdym 
etapie realizacji umowy, a nie tylko przy jej podpisywaniu. Niezbędne 
przy tym było nowatorskie podejście do tematu.
M.Z.: Nowatorskie, czyli jakie? Jak to się ma do charakteru 
pracy agencji, gdzie najważniejsza jest praca z drugim czło-
wiekiem?
T.B.: Tak, to człowiek jest naszym kapitałem. I ten temat wciąż jest 
kwintesencją naszego core activity. Zarówno pracownik z zagranicy 
jest dla nas ważny, jak i osoby reprezentujące klientów. Komunikacja 
interpersonalna i jej terminowość, przekazywanie rzetelnych infor-
macji, przejrzystość działań, edukacja, budowanie zaufania, to zagad-
nienia regularnie nadzorowane przez naszych specjalistów. Poza tym 
stale udoskonalamy naszą ofertę. Zaczęliśmy od opracowania nowej 
metody rekrutacji. Na jej skuteczność składa się nie tylko doświadcze-
nie i sprawność, ale też indywidualne podejście do oczekiwań klienta 
oraz wykorzystanie nowych technologii. Widzimy potrzebę nowator-
skich rozwiązań w kwestii zatrudnienia i współpracy z klientem w tym 
zakresie. Ogromnie ważna była dla nas również decyzja o objęciu sieci 
spółek partnerskich systemem franczyzowym, który zaimplemento-
wał jednolite standardy dotyczące jakości. Odnosi się to też do opieki 
nad pracownikami. Niezwykle istotna jest empatia koordynatorów, 
ich umiejętności komunikacyjne i organizacyjne, ale też zaplecze IT 
oraz wsparcie backoffice’u. Na każdym etapie służą nam z jednej stro-
ny przydatne manuale, regulujące pracę, z drugiej praktyka ciągłego 
wyłamywania się schematom. 

M.Z.: Wyłamywanie się schematom? Co się za tym kryje? 
Bardzo proszę rozwinąć ten temat. 
T.B.: Po pierwsze nieustannie staramy się angażować nowoczesne 
narzędzia pracy. Są to między innymi: sprawnie działający program 
CRM wykorzystywany przez wszystkich pracowników, systemy rozli-
czeń, zaangażowane call center, ale też dynamicznie rozwijane konto 
You Tube, będące kopalnią wiedzy dla pracowników i klientów o na-
szej firmie, branży, ofertach. Po drugie stawiamy na pracę projektową 
i komunikację poziomą w organizacji, kreatywność i wyobraźnię oraz 
szkolenia. Po trzecie angażujemy się we współpracę ze stowarzysze-
niami, fundacjami, ośrodkami naukowymi, ale też sami prowadzimy 
badania rynku na potrzeby własne oraz klientów.
M.Z.: W takim razie co będzie jutro? Jak widzi Pan przyszłość 
zarówno Państwa firmy, jak i całej branży?
T.B.: Wierzymy w nasz sukces. Jak już mówiłem, mam świadomość, 
że przetrwają najlepsi, dlatego też nasze plany na przyszłość rysuje-
my pewnie i z rozmachem. Mamy nowe pomysły na rozwój. Niemniej 
jednak to profesjonalizm i pozytywna energia całego zespołu budu-
ją naszą biznesową rzeczywistość, tu i teraz. Co będzie dalej? Każda 
agencja musi odpowiedzieć sobie sama. Powinna stale badać po-
trzeby swoich klientów, ale też tendencje całego rynku. Ponadto śle-
dzić konkurencję, inspirować się zmianami w innych branżach. Musi 
nadzorować rentowność wszystkich kierunków swoich działań, ana-
lizować ryzyka, odważnie i szybko podejmować decyzje. Jak widać, 
deficyt kadr w przedsiębiorstwach rośnie, a pracowników na naszym 
rynku nie przybywa, także branża pośrednictwa w zatrudnieniu cu-
dzoziemców będzie rozwijać się dynamicznie. Przewiduję, że polskie 
przedsiębiorstwa różnych branż będą korzystać z usług pracowników 
z zagranicy jeszcze bardzo długo. Dopiero teraz odczuwamy przyrost 
demograficzny, zaczyna rodzić się coraz więcej dzieci, ale te wiek pro-
dukcyjny osiągną dopiero za około 20 lat. Można śmiało powiedzieć, 
że jeżeli regulator nie przeszkodzi, a jest szansa, że pomoże, przyszłość 
branży w ogromniej mierze zależy od nas, agencji. 

Nowa era w HR.  Adaptacja, czy innowacja?
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O cyberbezpieczeństwie myślimy głównie 
w kontekście działów IT – bo to przecież 
one zarządzają całą siecią informatyczną, 
a także aplikacjami, na których pracujemy. 
Wynika to głównie z błędnego rozumienia 
pojęcia bezpieczeństwa cyfrowego, 
bo w jego skład nie wchodzą tylko 
i wyłącznie firmowe serwery, lecz przede 
wszystkim dane, z którymi mamy styczność 
także w innej w formie niż elektronicznej. 

Działy HR mają dostęp do ogromnej ilości danych. Do najważniej-
szych należą dane osobowe – numery pesel, numery kont banko-

wych czy adresy mailowe, które również podlegają ochronie. Oznacza 
to, że kadry powinny być szczególnie wyczulone na ich ochronę. Czy 
w dobie narzędzi elektronicznych da się uniknąć ich kradzieży?

KRADZIEŻ ANALOGOWA
Kradzież danych osobowych może nastąpić na kilka sposobów – po-
przez cyberatak lub zwykłe podsłuchanie rozmowy czy podejrzenie 
dokumentów. Przykładem może tu być standardowa rekrutacja – czę-
sto wydrukowane CV zostawiamy w miejscu dostępnym dla każdego, 
a tak naprawdę prawnie jesteśmy zobowiązani do ich ukrycia ze wzglę-
du na zawarte w nich dane osobowe. Osoby trzecie mogą je bowiem 
sfotografować lub zabrać, co jest równoznaczne z kradzieżą danych. 

Choć dane dotyczące rekrutacji nie są newralgiczne, w podobny 
sposób postępujemy również z kwestionariuszami, w których poda-

HR XXI wieku 
– jak dbać o bezpieczeństwo danych

ne są już numer i seria dowodu osobistego, a także konta bankowe. 
Kradzież tego typu danych może nieść za sobą sankcje prawne zarów-
no dla pracownika, jak i dla całej organizacji. 

Warto zwrócić również uwagę na rozmowy, jakie prowadzimy. 
Dotyczy to przede wszystkim spotkań poza biurem ze znajomy-
mi, gdzie z pełnym zaufaniem nierzadko zdarza się nam opowiadać 
o przyszłości i planach organizacji czy po prostu komentować obecne 
projekty. O ile bliscy niekoniecznie wykorzystają te informacje przeciw-
ko nam czy spółce, w której działamy, to istotne by mieć na uwadze, 
że naszą konwersację słyszą też osoby trzecie. Co więcej, w większości 
firm, obowiązuje nas umowa, która zastrzega, że wszelkie działania na 
niekorzyść firmy zostaną pociągnięte do odpowiedzialności karnej, 
a informacje o rozwoju firmy, szczególnie gdy jest to spółka giełdowa, 
mogą pod ten zapis podchodzić. 

O ile z działaniami „analogowymi” jesteśmy w stanie sobie poradzić 
samodzielnie poprzez narzucenie dyscypliny, o tyle w przypadku za-
grożeń cyfrowych potrzebne jest wsparcie przede wszystkim działów 
IT, zwłaszcza że większość działań prowadzimy dziś cyfrowo. 

ŚWIADOMOŚĆ I KONSEKWENCJE
Laptopy i telefony komórkowe to dziś podstawowe narzędzia, które 
służą nam w codziennej pracy. To na nich zapisane są najważniejsze 
dane, które mogą być w kręgu zainteresowania hakerów. Ich kradzież 
nie jest trudna, zwłaszcza, że w większości przypadków nie ustawiamy 
haseł na smartfony oraz do poczty czy serwerów logując się na nich 
automatycznie. Nawet, gdy zdecydujemy się na podstawowe zabez-
pieczenia, są one proste – np. w przypadku hasła jest 123haslo, czy 
data urodzin, albo imię psa. 

Świadczy to o tym, że nie mamy świadomości, jak dużym zagroże-
niem są cyberataki. Aby zrozumieć, jak ważne jest dbanie o dane, na-
leży poznać konsekwencje, a te są naprawdę ogromne. Poza zwolnie-
niem natychmiastowym od pracodawcy, może nas czekać rozprawa 
sądowa, co wiązać się będzie z kosztami finansowymi, a te potrafią być 
wysokie. O zadośćuczynienie mogą też wystąpić osoby, których dane 
zostały skradzione, co podnosi karę finansową. 

Najbardziej istotną konsekwencją jest jednak utrata wizerunku przez 
pracodawcę, co bezpośrednio wiąże się ze stratą partnerów bizneso-
wych i brakiem zaufania i może prowadzić do upadku firmy, a także 
wilczy bilet, który otrzymujemy wraz z wręczonym wypowiedzeniem. 

Dominika Stańczyk
Dziennikarka, od kilku lat związana z branżą PR. 
Obecnie pracuje w QubicGames S.A., gdzie objęła stanowisko 
PR i Marketing Managera. Zajmuje się również rekrutacją 
w sektorze gamingowym na potrzeby firmy. Zarówno 
w pracy jak i poza nią miłośniczka gier komputerowych, 
czym udowadnia, że prywatne zamiłowania mogą stać się 
kluczem do rozwoju kariery zawodowej.
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OCHRONA
Nie ma możliwości, by w XXI wieku całkowicie uchronić 
się przed atakami ze strony cyberprzestępców. Ofiarami 
padają nie tylko wielcy przedsiębiorcy, lecz przede 
wszystkim małe firmy, które w ramach oszczędności 
rezygnują ze specjalnych zabezpieczeń. 

Możemy jednak zmniejszyć ryzyko utraty danych. 
Przede wszystkim powinniśmy zrezygnować z auto-
logowania i ustawić hasła, które są trudne do złama-
nia. Dotyczy to zarówno poczty elektronicznej, jak 
i aplikacji i stron, z których korzystamy. Warto różnie 
je cyklicznie zmieniać – przynajmniej raz na mie-
siąc. Choć usługa oferowana przez Facebook, by 
łączyć ze sobą wszystkie konta, jest wygodna, po-
winniśmy ją wymazać z pamięci, by ochronić także 
nasze osobiste informacje.

Nie wolno też przekazywać danych do logowa-
nia osobom trzecim – nawet jeśli jest to nasz szef. 
W przypadku programów do rekrutacji warto by 
każda osoba miała swoje własne konto by uniknąć 
podawania haseł lub korzystać z takich narzędzi, które 
pozwalają na ograniczone dostępy kilku członkom ze-

społu. Pamiętajmy, że nie każdy ma prawo do tego, by mieć wgląd 
w dane osobowe kandydatów. 

Sprawdzajmy też, z jakich narzędzi korzystamy. To jeden z najczęst-
szych błędów popełnianych przez osoby posługujące się cyfrowymi 
instrumentami. Zanim zdecydujemy się założyć konto czy pobrać kon-
kretny program zapoznajmy się z jego certyfikatami i upewnijmy się, 
że wpisany adres www jest poprawny – wielu hakerów często niezau-
ważalnie zmienia adres witryny przekierowując ją na swój serwer. Jeśli 
nie jesteśmy czegoś pewni nie wahajmy się prosić o pomoc – w firmie 
na pewno jest ktoś, kto zna się na IT i będzie mógł zweryfikować kon-
kretne narzędzie.

WSPÓŁPRACA
Aby zapewnić jak największe bezpieczeństwo danym cyfrowym nie-
odzowna jest współpraca z działem IT. Może on wprowadzić zabez-
pieczenia, które będą obowiązywały wszystkich pracowników firmy, 
a także wykryć w odpowiednim momencie próbę ataku i szybko na 
nią zareagować. 

Dobrym rozwiązaniem jest również wspólne przygotowanie szko-
leń. W ramach rozwoju pracowników warto stworzyć specjalne ma-
teriały, w których pokazane zostaną konsekwencje utraty danych oraz 
przykłady, jak dochodzi do cyberataku, kończąc na sposobach, dzięki 
którym można tego uniknąć. 

W przypadku cyberbezpieczeństwa istotne jest by materiały były 
nie tylko merytoryczne, lecz również ciekawe, bo tylko wtedy przynio-
są realne korzyści, a pracownicy naprawdę się z nimi zapoznają. 

Ostatnim elementem współpracy z działem IT są ciągłe, niezapo-
wiedziane testy – wysyłanie fałszywych wiadomości, których celem 
jest wyłudzenie danych. Choć o tym rodzaju ataków mówi się cały 
czas, wciąż wiele osób nabiera się i klika w podany w wiadomości link. 
Widząc, który z pracowników wciąż daje się nabrać na podobne działa-
nie, możemy wysłać go na specjalny kurs lub jeszcze raz przeprowadzić 
z nim szkolenie, ponieważ bez niego nie ma możliwości na uniknięcie 
cyberataków. 

Z powodu cyfryzacji są one coraz popularniejsze i coraz bardziej 
zuchwałe, a utrata danych przez organizację niesie za sobą ogromne 
konsekwencje prawne, ale przede wszystkim skupia się na pracow-
niku, który do tego dopuścił, dlatego warto zrobić wszystko by tego 
uniknąć. 

Nie można też zapomnieć o tym, że dane to nie tylko numery kont 
bankowych czy numery pesel, lecz również wszelkie informacje zwią-
zane z firmą – jej plany, rozwój, a także ilość przeprowadzanych rekru-
tacji. Przekazanie tego osobom trzecim będzie bardzo bolesne w skut-
kach, dlatego warto zrobić wszystko by do tego nie doszło.  

Nie ma możliwości, by w XXI wieku 
całkowicie uchronić się przed atakami ze strony 
cyberprzestępców. Ofiarami padają nie tylko wielcy 
przedsiębiorcy, lecz przede wszystkim małe firmy, 
które w ramach oszczędności rezygnują 
ze specjalnych zabezpieczeń.
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Różnice pokoleniowe i ich wpływ 
na organizację to temat znany i nadal 
niesłabnąco kontrowersyjny. Nie jest 
niczym odkrywczym, iż konflikty 
międzygeneracyjne występowały już we 
wcześniejszych dekadach, ale to właśnie 
dziś – bardziej niż kiedykolwiek w historii 
– spędzają one sen z oczu menedżerów. 

Teorii i poglądów w tej materii znajdziemy co najmniej kilka. Jedna 
z nich określa, że pokolenia są rzeczywiście zróżnicowane, każda 

grupa ma swoje własne cechy charakterystyczne i oczekiwania doty-
czące warunków pracy. Drugi pogląd uważa, że pracownicy są dość 
ogólni pod względem tego, czego oczekują od swojej pracy, a dzielące 
ich różnice zależą od etapu życia i kariery, w których się znajdują. Prasa 
HR-owa z kolei skupiła swoją uwagę na zbliżającym się międzypokole-
niowym Armagedonie, przestrzegając przed luką pokoleniową całko-
wicie uniemożliwiającą współpracę. Brak dowodów empirycznych su-
geruje jednak, że to ostatnie podejście jest zdecydowanie przesadzone.

ZADANIE DLA MENEDŻERA
Prowadząc dyskusję o wielopokoleniowości w miejscu pracy, warto za-
stanowić się, jak przekuć te nieodwracalne i nieuniknione przeobrażenia 
zachodzące na rynku pracy w oczywiste korzyści dla biznesu i organi-
zacji. Zaangażowanie czterech pokoleń (baby boomers, X, Y i Z) koeg-
zystujących na równych prawach w firmach, w tworzenie wymiernych, 
pozytywnych rezultatów dla przedsiębiorstw, to główne zadanie dla 
nas – menedżerów. Najistotniejsze wydaje się rozpoznanie i zrozumienie 
sytuacji wyjściowej – czyli tego, jakie są możliwe ryzyka stojące przed 
zróżnicowanymi pod względem wiekowym zespołami pracowniczymi. 

Jak zatem przedstawia się obecnie udział różnych grup pokolenio-
wych w rynku pracy (próba wykonana na 973 pracownikach):

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 personal-
nego, payrollu kadrowo-płacowego oraz pracy tymczasowej.

Rozejm w wojnie 
multigeneracyjnej 

Generacja Mężczyźni Kobiety Razem

Generacja Z (<21) 90 28 118

Millennials Y (22/40) 235 196 431

Generacja X (41/52) 206 147 353

Baby boomers (53/71) 56 12 68

Tradycjonaliści (>72) 3 0 3

Razem 590 383 973
Balkan Social Science Review, Cz. 10, Grudzień 2017. 

FOKUS NA POKOLENIE Y
Millenialsi to najliczniejsza obecnie grupa pracowników. Millenialsi (uro-
dzeni we wczesnych latach 80. do połowy lat 90.) coraz częściej zajmują 
wysokie stanowiska i oczekuje się, że do 2020 roku przekroczą jedną 
trzecią globalnej siły roboczej. Organizacje starające się angażować 
i zatrzymywać talenty oraz rozwijać przyszłych liderów, jednocześnie 
wspierając spójność w miejscu pracy, powinny przynajmniej rozważać 
możliwość zmiany pokoleniowej, szczególnie w odniesieniu do mille-
nialsów jako przyszłych liderów organizacji, a wkrótce także największe-
go segmentu demograficznego wśród pracowników. Przeprowadzone 
niedawno przez ManPower Group badanie 19 000 pracujących mille-
nialsów w 25 krajach przyniosło interesujące odkrycia. Spośród ankieto-
wanych 93% określa stały rozwój umiejętności jako ważny dla ich przy-
szłej kariery; 80% ocenia możliwość uczenia się nowych umiejętności 
jako podstawowy czynnik przy rozważaniu nowej pracy, a 93% chce 
uczenia się przez całe życie i poświęciłoby swój czas i zasoby na dalsze 
szkolenia. Chociaż praca w pełnym wymiarze godzin jest preferowana, 
ponad 50% jest otwartych na zróżnicowaną ścieżkę kariery w przyszło-
ści, od samozatrudnienia po kariery w portfelu z wieloma miejscami 
pracy. Respondenci z kolei zgłaszają potrzebę równowagi między ży-
ciem zawodowym, a 84%, oczekując, że w przyszłości będą mieli więcej 
przerw w karierze. Ważne jest także uznanie i afirmacja, przy czym 50% 
twierdzi, że rozważałoby opuszczenie pracy z powodu braku uznania.

PRZYWÓDZTWO POD LUPĄ
Z najnowszego badania, przeprowadzonego przez firmę Deloitte, 
z udziałem 7700 wykształconych, pełnoetatowych pracowników z 29 
krajów, płyną podobne wnioski oraz nacisk na wzrost i rozwój pracow-
ników. Jednak w tym badaniu szczególne znaczenie ma rozwój umiejęt-
ności przywódczych. Z ankiety wynika, że   tylko 28% millenialsów uwa-
ża, że   są w pełni wykorzystywani pod względem posiadanych umiejęt-
ności. Chociaż przywództwo jest cenioną umiejętnością lub atrybutem, 

118 HRM artykuł sponsorowany     |     KOMPENDIUM  HR  2018



uważa się, że jest słabo rozwinięte po ukończeniu studiów i że firmy 
nie robią wystarczająco dużo, aby wypełnić tą lukę. Niemal dwie trzecie 
respondentów (63%) twierdzi, że ich umiejętności przywódcze nie są 
w pełni rozwinięte, podczas gdy 71% osób, które mogą opuścić swoje 
organizacje w ciągu następnych dwóch lat, jest podobnie niezadowo-
lonych ze sposobu, w jaki rozwijane są umiejętności przywódcze. 

Jakie więc wnioski można wyciągnąć z powyższego i jak organiza-
cje mogą zareagować? Niepokojąca wydaje się być zidentyfikowana 
w badaniu Deloitte luka w szkoleniu i przygotowywaniu tej grupy do 
pełnienia roli przyszłych przywódców. Rozwijanie umiejętności przy-
wódczych na wczesnym etapie kariery zawodowej powoduje lojal-
ność i wzmacnia możliwość ponownego naśladowania pracowników 
na późniejszym etapie ich kariery, a także łagodzi negatywne emocje 
z perspektywy millenialsów.

PERSONALIZACJA MOŻLIWOŚCI ROZWOJU
Zdolność do zatrudnienia długoterminowego jest kolejnym ważnym 
tematem. Aby to osiągnąć, millenialsi chcą mieć możliwość szybkiego 
i elastycznego dostosowywania swoich umiejętności, dopasowując 
naukę do wymagań zawodowych i życiowych. Jako karierowicze cenią 
spersonalizowane kształcenie, które zapewnia im odpowiednią wiedzę 
i umiejętności we właściwym celu i we właściwym czasie. Sugeruje to 
preferowanie dostępnych, nieformalnych strategii uczenia się w dłu-
gich, formalnych programach rozwojowych. Organizacje, które z powo-
dzeniem wplatają naukę w tkankę codziennej pracy, mogą wykorzystać 
incydentalne uczenie się i zapewnić możliwości dzielenia się, odkrywa-
nia i eksperymentowania z nowymi umiejętnościami i zachowaniami. 
Rotacja stanowisk pracy, zlecenia typu „stretch” coaching i mentoring 
przez starszych kolegów, mogą pomóc w zdobyciu nowych umiejętno-
ści i jednocześnie zaspokoić potrzebę uznania i afirmacji. 

Wiemy również, że wykorzystanie technologii przemawia do tego 
doświadczonego technologicznie pokolenia. Dostęp do odpowied-
nich, niewielkich i dokładnych informacji za pośrednictwem różnych 
kanałów, takich jak YouTube, iTunes, które można łatwo udostępniać 

na urządzeniach mobilnych i rozpowszechniać za pośrednictwem 
kanałów społecznościowych, takich jak Facebook lub Twitter, umoż-
liwiając spersonalizowaną i opartą na współpracy metodę uczenia się. 
Dodatkowe możliwości daje zapewnienie ogólnych lub dostosowa-
nych kursów online z aktualnymi i zorientowanymi na pracę treściami. 

CZY NA PEWNO TACY INNI?
Zastanawiając się nad powyższym, uderza mnie uczucie déjà vu. 
Chociaż kwestie i priorytety mogą się różnić, obawy tysiąclecia wy-
dają się zupełnie podobne do tych z mojej generacji (pokolenie X). 
Te pomysły nie są też nowe. To, co zmieniło się dramatycznie, to kon-
tekst i transformacyjne efekty technologii w sposobie uczenia się, ży-
cia i pracy. Świat jest szybszy. Ale wszyscy jesteśmy narażeni na takie 
same postępy technologiczne i doświadczamy takich samych naci-
sków w pracy. To, co działa dla pokolenia millenialsów, będzie zatem 
działało również dla pozostałych generacji.

Aby mówić o efektywnym zarządzaniu zespołami, których członko-
wie charakteryzują się tak odmiennym podejściem zarówno do spraw 
zawodowych, jak i do stylu życia, należy znaleźć klucz do właściwego 
motywowania i zarządzania. Jednak nie może to być aktywność wy-
łącznie oparta na dyskusji, ale taka, która doprowadzi do rezultatów 
podlegających weryfikacji biznesowej. 

Zazwyczaj elitę menadżerską stanowią osoby znajdujące się w star-
szym przedziale wiekowym, które na co dzień współpracują z osobami 
dużo od siebie młodszymi, zajmującymi najczęściej stanowiska opera-
cyjne. Oczekują oni od młodszych pracowników tyle, ile wymagali od 
siebie, a więc absolutnego poświęcenia i oddania się firmie. To charak-
terystyczne zachowanie dla pokolenia X. Demonizują oni inność gene-
racji Y. Stawianie im mniejszych wymagań czy też przesadne pobłażanie 
może prowadzić do niższej efektywności organizacji. Istotne jest więc 
poznanie korzyści i ograniczeń każdej ze stron oraz odpowiednie za-
rządzanie nimi, które może stanowić ważny element wypracowywania 
efektywnego wewnętrznego mentoringu. Służy to wykorzystywaniu 
wiedzy, umiejętności i doświadczenia pracowników w różnym wie-
ku, w celu sprawnego transferu wiedzy w organizacji. W naszym kraju 
dominuje silna krytyka podwładnych ze strony przełożonych. Ciągłe 
wytykanie im błędów, porażek, demonstrowanie swojej wyższości są 
powszechnym zjawiskiem. Skutkuje to „zabijaniem” motywacji i kre-
atywności wśród młodych pracowników. Umiejętności przywódcze, 
kontrola czy tworzenie dobrej atmosfery w pracy są oczywiście istotną 
strategią zarządzania ale stanowią jedynie wstępne warunki powodze-
nia działań kadry zarządzającej. Należałoby zatem poważnie pomyśleć 
o zwiększeniu wśród kadry wiedzy i umiejętności w sferze zarządzania 
różnorodnością i zarządzania pokoleniowego. W przeciwnym razie 
szanse na skuteczne zarządzanie zaangażowaniem zróżnicowanych 
wiekowo pracowników będą bardzo małe. Zarządzanie wiekiem to 
ważna umiejętność menedżerska. Wskażmy pracownikom ich pokole-
niowe różnice w zachowaniach i stylu myślenia, a łatwiej będzie im się 
nawzajem zrozumieć, korzystać z różnych doświadczeń oraz różnorod-
ności. Różne pokolenia wpływają  na siebie wzajemne. Starsi pracownicy 
uczą się obsługi nowych urządzeń, programów i technologii, a młodsi 
korzystają z ich bogatego i zróżnicowanego doświadczenia zawodowe-
go. Korzystają na tym wszyscy – firma oraz pracownicy. Starsi uczą się 
nowych technik komunikacji od młodych, a młodzi od starszych tych 
umiejętności, których nabiera się wraz z wiekiem. Taka wzajemna wy-
miana doświadczeń wpływa znacząco na efektywność całej organizacji. 
Nie bójmy się sięgać po pracowników z różnych grup pokoleniowych 
i pamiętajmy, iż edukacja młodego pokolenia leży w naszych rękach. 

Istotne jest więc poznanie korzyści i ograniczeń każdej ze 
stron oraz odpowiednie zarządzanie nimi, które może stanowić 
ważny element wypracowywania efektywnego wewnętrznego 
mentoringu. Służy to wykorzystywaniu wiedzy, umiejętności 
i doświadczenia pracowników w różnym wieku, w celu 
sprawnego transferu wiedzy w organizacji.

Wskażmy pracownikom ich pokoleniowe różnice w zachowaniach 
i stylu myślenia, a łatwiej będzie im się nawzajem zrozumieć, 
korzystać z różnych doświadczeń oraz różnorodności. 
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Czas na 
IDEAlnego 
kandydata
– znajdź go z nami

IDEA HR Group
Spółka z o.o Sp.K.

NIP. 599 316 98 69
Regon. 081193295
KRS. 0000656410

Nr agencji zatrudnienia. 10618

Biuro Gorzów Wielkopolski
ul. Borowskiego 2a-3

66-400 Gorzów Wielkopolski
gorzow@ideahr.com.pl
Tel. +48 95 73 505 54

Biuro Szczecin
Al. Wojska Polskiego 184C

71-256 Szczecin
szczecin@ideahr.com.pl
Tel. +48 789 014 634

Biuro Zielona Góra
ul. Sulechowska 4a

65-119 Zielona Góra
zielonagora@ideahr.com.pl

Tel. +48 790 355 003

W czym możemy Ciebie wesprzeć?
•Zrekrutujemy najlepszych pracowników

•Zatrudnimy w ramach pracy tymczasowej pracowników 
     z Polski i Ukrainy

•Poprowadzimy kadry i płace

•Zorganizujemy szkolenia

•Poprowadzimy procesy coachingowe dla kadry zarządzającej

Skontaktuj się z nami! ideahr.com.pl
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Siedzisz przy biurku na swoim piętrze, wokół 
roztacza się spektakularny widok na tył 
ekranu koleżanki, która nieustannie wciąga 
kolejne porcje jedzenia, tudzież kawy. Być 
może ostatnio poprosiłeś o ścianki działowe, 
bądź dostałeś je jako bonus w standardzie. 
Na głowie masz słuchawki, kolejny atrybut 
współczesnego pracownika, ukradkiem 
sprawdzasz wyniki NBA, bądź innej ligi 
sportowej, szukasz oderwania od tego, 
co tu i teraz. Jesteś generalnie cholernie 
wkurzony i poirytowany.

Siedzisz z ludźmi, a jakbyś nie siedział. 
Pracujesz w nowoczesnym kołchozie, 

stworzonym na podstawie wieloletnich 
badań właśnie dla takich ludzi jak Ty. Masz 
pewnie super pakiety w pracy i świeże owoce 
w kuchni – dziś chyba powinny być truskawki, 
w końcu jest sezon, no i oczywiście ekspres do 
kawy, bez tego to już nikt nie pracuje. Wszyscy, 
cała organizacja, uświadamiają Ci jak bardzo je-
steś dla nich ważny. 

Monika Hołymczuk 

Współzałożyciel i prezes Krk Partnerzy Digital Solutions 
– body leasing zdalnych zespołów artystów IT, www.krkds.com

Aby tworzyć nasz nowy 
i wizjonerski świat, 
współcześni artyści IT 
potrzebują indywidulanych 
warunków pracy. 

Z życia wzięte
A mimo to, nadal jesteś wkurzony – z uwagi na to, że jest to felie-

ton do poczytnego i szanowanego pisma poprzestaniemy na słowie 
wkurzony, ale pasowałoby inne według autorki. W zasadzie dlaczego? 
Świetny programista, dziś dobrze, a nawet super dobrze zarabiający 
człowiek, z perspektywą i prognozą w każdym branżowym piśmie, ja-
kiej nie ma chyba żaden zawód, a jednak więzień.

OBRAZOBURCZE PORÓWNANIE
Pomyślcie o Picasso. Tak, tak, o nim, o Pablo. Ekscentryk i indywidu-
alista, skandalista, kreator dzisiejszego spojrzenia na sztukę, ekspery-
mentator. Aby tworzyć, potrzebował wolności, przestrzeni, którą sam 
sobie zorganizował albo wywalczył. Dzięki temu jego dzieła do dziś 
intrygują i inspirują, są tym, o czym marzy każdy artysta, ale też częścią 
głębszej przemyślanej filozofii życia i wolności.

NOWY SPOSÓB MYŚLENIA
I stąd rodzi się moje pytanie: czy zamykanie współczesnych artystów 
w silosach pracy jest właściwe? Bo kim jest współczesny artysta? 
Programistą – inżynierem, kreatorem naszej dzisiejszej wirtualnej rze-
czywistości, a w zasadzie życia.

Czy my, wirtualne zwierzęta, wyobrażamy sobie życie albo funk-
cjonowanie biznesowe bez bez Linkedina, Facebooka, Instagrama, 
Twittera? Korzystamy ze sztuki użytkowej, czyjejś wizji nie namalowa-
nej, ale zakodowanej. Czy bez share’owania zdjęć jesteśmy w ogóle 
zdolni dalej żyć? Kreacja życia przez dzisiejszych wizjonerów, architek-
tów przestrzeni publicznej, jak i tej wirtualnej stała się elementem sztu-
ki użytkowej współczesnego świata.

Aby tworzyć nasz nowy i wizjonerski świat, współcześni artyści IT po-
trzebują indywidulanych warunków pracy. Zwiększenie efektywności 
pracownika, to przede wszystkim stworzenie mu dogodnych warunków 
do wykonywania zawodu. Firmy, biznesy, start upy, które dostrzegły ten 
trend, dziś wygrywają. Oddanie przestrzeni – home office – jest dziś jed-
nym z większych benefitów dla współczesnych artystów IT.

KRK Partnerzy Digital Solutions zaryzykowało, podjęliśmy wyzwa-
nie: dajemy specjalistów, artystów IT z niemal całego świata, pracu-

jących zdalnie. Silosy, tak jak i świeże jabłka czy inne dodatki się 
przejadają, tracą na wartości, natomiast zaufanie, okazy-

wane poprzez powierzenie wolności twórczej to coś, 
co ceni się zawsze. 
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Jak być przywódcą
każdego dnia

Można być przywódcą, nie zajmując 
żadnego stołka, tak samo, jak można siedzieć 
w wygodnym fotelu prezesa dużej korporacji 
i nie być przywódcą.

Przywództwo najczęściej kojarzy nam się z wielkimi liderami: Mojżeszem, 
Hannibalem, Cezarem, Jezusem, Napoleonem albo bardziej nam współczesnymi: 

Churchillem, Kennedym, Mandelą czy Jobsem. Tyle, że w tej wersji jest trochę 
napuszone i ekskluzywne, przez co przykrywa ważną prawdę: przywództwo 
nie jest tylko domeną wielkich tego świata, ale towarzyszy nam na co dzień. 
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Jest tuż obok nas, a także w nas samych. I częściej niż wojny, polityki 
czy biznesu dotyczy spraw codziennych. Przywództwo codzienne 

dotyczy zwykłych ludzi i zwykłych spraw, i przez to jest o wiele bardziej 
istotne od przywództwa wielkich.

Nasz dynamicznie zmieniający się świat potrzebuje przywódców 
codziennych, ludzi bez wizytówek, gabinetów i służbowych samocho-
dów, którzy potrafią wziąć sprawy w swoje ręce, stanąć na czele ludzi 
i poprowadzić ich do celu. Ty także możesz stać się takim przywódcą!

CZY PRZYWÓDCA POTRZEBUJE 
WYSOKIEGO STANOWISKA?
Przywództwo definiowane jest jako „proces wpływania na działa-
nia jednostki lub grupy prowadzący do osiągania konkretnych ce-
lów w konkretnych sytuacjach”. To synonim doskonałej komunikacji 
(wpływanie na działanie jednostki lub grupy), jasnej wizji (konkretne 
cele) i precyzyjnego dopasowania zachowań (konkretnych sytuacji), 
połączonych silnym węzłem postaw i umiejętności. Bo prawdziwy 
przywódca potrafi zarazić innych wiarą, że to, co pozornie niemoż-
liwe, tak naprawdę znajduje się w zasięgu ręki. Wskaże kierunek 
i pomoże ruszyć się z miejsca, doda otuchy w chwilach zwątpienia, 
a w momencie triumfu utwierdzi nas w przekonaniu, że tak napraw-
dę sami odnieśliśmy sukces (odsyłam do cytatu Lao-Tse o przywódz-
twie: „Najlepszy lider to taki, którego istnienia ludzie prawie nie są 
świadomi. Kiedy zaś taki lider osiąga swój cel, jego ludzie mówią: 
zrobiliśmy to sami”).

Jeśli dokładnie przyjrzymy się tej definicji przywództwa, to stanie 
się dla nas jasne, że tak naprawdę niewiele ma ona wspólnego z for-
malnymi stanowiskami, ale jest opisem ludzi czynu. Można być przy-
wódcą, nie zajmując żadnego stołka, tak samo, jak można siedzieć 
w wygodnym fotelu prezesa dużej korporacji i nie być przywódcą. Bo 
to nie funkcje czy stanowiska czynią z nas przywódców, ale osobiste 
kompetencje, których nauczyć się może każdy z nas.

LIDER PRACĘ ZACZYNA OD SIEBIE
 Ciekawą analizę przywództwa opartego na osobistych kompeten-
cjach liderów zaproponował John C. Maxwell, jeden z najważniej-
szych amerykańskich teoretyków i praktyków przywództwa, w swo-
jej książce „Być liderem, czyli jak przewodzić innym”1. Przeanalizował 
on źródła siły przywódców i skategoryzował je w pięciu obszarach 
(stanowisko, budowanie więzi, rezultaty, kształtowanie ludzi i osobo-
wość). Uznał, że im wyższy poziom realizowanego przywództwa, tym 
wyższa jest jego skuteczność. 

Koncepcja Johna C. Maxwella świetnie pokazuje, że to, czy staniemy 
się liderem dla innych ludzi, zależy w głównej mierze od tego, jak wiele 
pracy włożymy w doskonalenie naszych osobistych kompetencji, jak 
wiele wysiłku włożymy w pracę nad sobą. Jest taki żart. Młody męż-
czyzna przyjechał do Nowego Jorku, by wysłuchać koncertu w słyn-
nej na cały świat Metropolitan Opera. Niestety, nie znał miasta i nie 
wiedział, w jakim kierunku się udać. Postanowił więc, że kogoś zapyta. 
Zaczął się energicznie rozglądać i nagle zobaczył nieopodal starszego 
pana niosącego futerał na skrzypce. – Kto jak kto, ale on będzie wie-

1  John C. Maxwell, Być liderem, czyli jak przewodzić innym, Wydawnictwo MEDIUM.

dział, gdzie znajduje się Metropolitan Opera – pomyślał. Podbiegł do 
niego i zapytał: – Przepraszam pana, czy pan wie, jak mogę dostać się 
do Metropolitan Opera?. – Oczywiście – odpowiedział starszy mężczy-
zna ze skrzypcami – musi pan ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć!

Podobnie jak w przypadku sztuki, powszechne przekonanie, że 
przywództwo bierze się z wrodzonego talentu, jest błędne. Bo nawet 
jeżeli Bóg obdarzył nas stosownymi predyspozycjami, to prawdziwy 
leadership rodzi się z ciężkiej pracy. Najlepszymi liderami są ci, którzy 
w świadomy i planowy sposób uczą się przywództwa, szlifują swoje 
kompetencje. Przykładem jest tu i Winston Churchill, uważany przez 
wielu za największego przywódcę politycznego XX wieku, i John F. 
Kennedy, wygrywający plebiscyt na największego amerykańskiego 
prezydenta. Obaj – mimo osobistych ograniczeń (Churchill się jąkał 
i wyraźnie seplenił, Kennedy był introwertykiem) – stali się symbola-
mi przywódców, pomnikami, na których wzorują się liderzy na całym 
świecie.

Jeśli przywództwo to kompetencje, to co takiego czyni ze zwykłych 
ludzi niezwykłych liderów? Moim zdaniem decyduje o tym pięć kom-
petencji: odpowiedzialność, spójność, wizja, komunikacja i działanie.

Spójność to zgodność myśli, słów i czynów przywódcy. Ludzie oce-
niają spójność lidera, obserwując jego zachowania. Uważnie patrzą, 
czy to, co słyszą, jest tym, co widzą. Chcą, żeby ich liderem był ktoś, 
komu mogą zaufać i kto darzy ich zaufaniem.

Zdolność do brania na siebie odpowiedzialności za otaczający 
nas świat – ludzie chcą podążać za liderami, którzy zmieniają świat 
wokół siebie na lepsze, wskazują cele, organizują ludzi i doprowadzają 
sprawy do pozytywnego końca.

Wizja – ludzie muszą wierzyć, że osoba, która nimi kieruje wie, co 
robi. Chcą wiedzieć, że ich praca stanowi część zaplanowanego dzia-
łania. Oczekują od swego lidera, że dobrze zna drogę do celu i potrafi 
ich do niego doprowadzić. 

Komunikacja to podstawa przywództwa. Ludzie potrzebują li-
derów, którzy potrafią w czytelny i porywający sposób przedstawić 
swoje wizje, umieją poruszyć serca (emocje) i umysły (racjonalne ar-
gumenty), pchnąć do działania, ale także takich, którzy umieją słuchać. 
Przywódcy, którzy są dobrymi komunikatorami, łatwiej mobilizują lu-
dzi i osiągają z nimi trudniejsze cele.

Działanie. To ważne, żeby przywódca był nastawiony na działanie 
– entuzjastyczny, energiczny i pozytywnie zakręcony. Ludzie z entuzja-
zmem podążają za liderami, którzy konsekwentnie dążą do wyznaczo-
nego celu pomimo napotykanych przeszkód czy trudności. Którzy nie 
poddają się okolicznościom, ale tworzą okoliczności.

Ludzie, którzy uznają swoich przywódców za odpowiedzialnych 
i spójnych, wizjonerów ze świadomością celu, komunikatywnych i na-
stawionych na działanie, pracują chętniej i lepiej. W konsekwencji sku-
teczniej osiągają stawiane przed nimi cele. Te pięć kompetencji tworzy 
źródło niezwykle silnego zaufania do przywódców. A to właśnie zaufa-
nie jest podstawą codziennego przywództwa.

Codzienne przywództwo jest w zasięgu każdej i każdego z nas. 
Możesz zmieniać świat wokół siebie – w domu, w rodzinie, na osiedlu, 
w mieście, w dziele, w firmie. Tak, jak zrobił to pewien sparaliżowany 
chłopiec, który pewnego dnia otrzymał w darze od nieznajomej osoby 
wymarzony elektryczny wózek. Czuł się szczęśliwy, więc pomyślał, że 
chciałby też zrobić coś dobrego dla innych ludzi. I wymyślił łańcuch 
dobrych uczynków. Poprosił, aby każdy, kto doświadczył dobra z jego 
strony, odpłacił dobrem dziesięciu kolejnym osobom, a te kolejnym 
dziesięciu i tak dalej. Uruchomił w ten sposób lawinę, która w ciągu 
kilku tygodni porwała do bezinteresownego działania ponad milion 
ludzi na całym świecie. Jeśli tyle potrafił osiągnąć mały sparaliżowany 
chłopiec, to ile możesz osiągnąć Ty?

Moja rada: rozejrzyj się dookoła siebie i znajdź coś, co twoim zda-
niem wymaga zmiany. Zastanów się, jak miałby wyglądać ten fragment 
świata po zmianie. Opisz go w taki sposób, by ludzie wokół ciebie za-
pragnęli tej zmiany i chcieli wspólnie z tobą pracować na jej rzecz. 
Skrzyknijcie się do działania i zmieńcie świat, w którym żyjecie, na lep-
szy. Oto cała idea przywództwa codziennego. 

Robert St. Bokacki 
Trener, konsultant, coach i mówca motywacyjny. Współtwórca 
i wiceprezes Kontekst HR International Group. Pracuje dla 
renomowanych firm i instytucji publicznych w Polsce i za 
granicą. Uczy przywództwa, kierowania ludźmi, motywowania 
i sprzedaży. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji 
i książek z zakresu przywództwa oraz pomysłodawcą koncepcji 
Leadership tool box®. Więcej informacji na www.konteksthr.pl.
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Jak to możliwe, że w czasie rynku 
pracownika niektóre firmy mają dodatkowe 
szanse na pozyskanie wyjątkowych ludzi? 
Co zrobić aby pracownicy kierowali swoją 
uwagę właśnie do naszej firmy?

Rynek pracownika przynosi pracodawcom nowe wyzwania – za-
równo w zakresie rekrutacji jak i zwolnień pracowników. Stwarza 

szanse na wzmocnienie zasobów ludzkich firmy poprzez profesjonalny 
employer branding.

Od kilku lat na rynku pracy mamy do czynienia z rynkiem pracow-
nika. Dobra koniunktura gospodarcza, rozwój firm i chłonny europejski 
rynek zatrudnienia sprawiają, że w wielu branżach brakuje specjali-
stów. Rosną ich wymagania: finansowe, pozapłacowe, dotyczące kul-
tury organizacyjnej. 

Stawia to pracodawców przed nowymi wyzwaniami. Z jednej strony 
mają problem ze znalezieniem odpowiednich kandydatów na wolne 
stanowiska. Z drugiej strony, zyskują szansę na pozyskanie wartościo-
wych, kompetentnych ludzi do swojej organizacji. Jak to możliwe? 

Smart-job coaching. 
O utplacement 
w czasach koniunktury

KIEDY PRACOWNIK MA W CZYM WYBIERAĆ
Z perspektywy pracownika, sytuacja, w której to on dyktuje warunki, 
jest bardzo komfortowa. Może przebierać w ofertach, szukać nowych 
ścieżek rozwoju, stawiać wyższe wymagania – bez stresu. Ryzyko, że 
zostanie bez zatrudnienia, gdy porzuci dotychczasowe zajęcie, jest 
niewielkie. Nawet jeśli w nowej firmie coś nie zagra, nie spełni ona 
jego oczekiwań, może się zwolnić i szukać kolejnej. I nie będzie jej 
szukał długo, bo ofert na rynku jest bardzo dużo.

Powoduje to, że pracownicy stają się bardziej otwarci na zmianę. 
Chętniej odchodzą z pracy, by podjąć nowe wyzwanie. Są bardziej 
elastyczni. Dzięki temu pracodawcy, którzy ich przyjmą, mają szansę 
na pozyskanie nowych kompetencji i podniesienie wartości organi-
zacji. 

OUTPLACEMENT – MIĘKKIE LĄDOWANIE
Gdzie w tym wszystkim miejsce dla outplacementu? Czemu ma słu-
żyć, jeśli firmy mają raczej problem z zatrudnianiem niż ze zwalnia-
niem ludzi? 

Outplacement w pierwszej kolejności może się kojarzyć z działania-
mi przedsiębiorstw w fazie restrukturyzacji. Prowadzony w porozumie-
niu z publicznymi służbami zatrudnienia i firmami doradztwa perso-
nalnego, jest metodą na złagodzenie skutków zbiorowych zwolnień. 
Ma ułatwić zwalnianym pracownikom odnalezienie się na rynku pra-
cy, przekwalifikowanie, znalezienie nowego zatrudnienia. Ma skrócić 
okres bezrobocia. Często jest bezpośrednią konsekwencją stosowania 
zbiorowych układów pracy. W kontekście makroekonomicznym, jego 
celem jest łagodzenie skutków grupowych zwolnień dla społeczności 
lokalnej – społecznych i gospodarczych. 

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.
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JAK SIĘ ROZSTAĆ W ZGODZIE
Jednak outplacement może być postrzegany również w wymiarze bardzo 
indywidualnym. U jego podstaw stoi konieczność zwolnienia pracownika 
motywowana nie tyle oszczędnościami, co potrzebą rozwoju firmy, wy-
miany kadr i odświeżenia lub poszerzenia kompetencji. Zwolnienie pra-
cownika jest wtedy ściśle powiązane z zatrudnieniem nowego. Dotyczy to 
bardzo często osób, które zajmują istotne miejsce w firmach – pracujących 
na wyższych stanowiskach, ekspertów i kadry kierowniczej.

Wydawałoby się, że tacy ludzie sobie poradzą na rynku pracy. 
Dlaczego zatem warto w ich przypadku sięgnąć po outplacement? 

Po pierwsze – z czysto ludzkich względów. Mówimy przecież o oso-
bach, które stanowiły bardzo istotną część organizacji, współtworzy-
ły ją, były współautorami jej rynkowego i ekonomicznego sukcesu. 
Pożegnanie jest w takiej sytuacji trudne dla obu stron – pracownika 
i pracodawcy. Outplacement je ułatwia.

Po drugie, sposób, w jaki firma rozstaje się z pracownikami w zdecy-
dowany sposób wpływa na jej wizerunek. Znacznie lepiej postrzegany 
jest pracodawca, który dba o ludzi nie tylko wtedy, kiedy ich potrzebu-
je, ale również wówczas, gdy wypełnili już swoją misję. 

NAJLEPSZY AMBASADOR PRACODAWCY
Dla potencjalnych pracowników jest to jasny sygnał: przyjdź do nas, 
pracuj dla nas, docenimy to. A w razie kryzysu nie zostawimy Cię na 
lodzie. Chętniej wybiorą firmę, która wysyła taki komunikat, niż praco-
dawcę, który gwarantuje tylko pieniądze.

Dlatego outplacement, również indywidualny, powinien być ele-
mentem szerzej rozumianych, świadomych i spójnych działań z obsza-
ru employer brandingu. Gdy public relations idzie w parze z faktyczny-
mi rozwiązaniami dla dobra personelu, obecni i byli pracownicy stają 
się najlepszymi ambasadorami swojej firmy. 

LICZY SIĘ WIEDZA O RYNKU I O LUDZIACH
Przeprowadzenie outplacementu warto powierzyć solidnemu, do-

świadczonemu partnerowi. Najlepsze predyspozycje ku temu ma 
agencja doradztwa personalnego, która zajmuje się doradztwem 

zawodowym dla kandydatów i rekrutacjami na rzecz praco-
dawców. Jest pomostem między dwoma światami. Ma do-

bre rozeznanie w aktualnym zapotrzebowaniu rynku na 
kompetencje i wie, na co zwracają uwagę firmy. 

Może ukierunkować zwalnianego 
pracownika na potrzeby rynku pracy 
związane z jego zainteresowaniami, 

wskazać kwalifikacje, które powinien 
rozwinąć i wykorzystać w dalszym roz-

woju swojej kariery zawodowej. Oferuje 
nie tylko wiedzę, ale i praktyczną pomoc 

w znalezieniu nowego miejsca pracy.

SPRYTNY TRENING PRACOWNIKA
Przykładem realizacji tak rozumianego outplacemetu jest 
Smart-Job Coaching, realizowany przez doradców kariery 
w SMART-HR. Składa się na niego kilka elementów:
•    Audyt kariery 
•    Testy z zakresu doradztwa zawodowego w tym: badanie pre-

dyspozycji zawodowych, test potencjału osobowościowego 
i zdolności intelektualnych

•    Konsultacje dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do 
rozmowy kwalifikacyjnej i symulacja takich rozmów

•    Przygotowanie do Assessment Center
•    Budowanie profesjonalnego wizerunku w internecie, w tym stwo-

rzenie i modyfikacja profili na portalach społecznościowych takich 
jak: Golden Line, LinkedIn, Facebook

•    Doradztwo w zakresie aktywnego poszukiwania pracy w Internecie
•    Autoprezentacja – mowa ciała – wystąpienia publiczne
•    Indywidualne wyszukiwanie ofert pracy i pomoc w znalezieniu 

nowego zatrudnienia.
Pełna opcja Smart-Job Coachingu obejmuje również warsztaty z ra-

dzenia sobie ze stresem i kształtujące kreatywność. Zawiera spotkania 
poświęcone work-life balance, wskazujące jak osiągnąć równowagę 
między życiem prywatnym a zawodowym i tym samym zwiększyć 
efektywność osobistą w obu tych obszarach życia.

Ze Smart-Job Coachingu korzystają również z własnej inicjatywy 
sami kandydaci, którzy potrzebują np. indywidualnych konsultacji 
w zakresie negocjacji wynagrodzenia lub managerowie, którzy potrze-
bują zmiany w swojej karierze, a nie wiedzą, w którym kierunku zrobić 
następny krok. 

Outplacement w tak kompleksowym wydaniu pomaga przygoto-
wać pracownika na zmianę. Wskazuje optymalne możliwości dalszego 
rozwoju zawodowego poza dotychczasową organizacją. Wzmacnia 
pewność siebie i poczucie kompetencji. Sprawia, że zwalniany pra-
cownik postrzega rozstanie z dotychczasowym pracodawcą, jako 
nową szansę dla siebie. Inwestycja w pracownika, który odchodzi z fir-
my, buduje zaangażowanie i wzmacnia lojalność pozostałych osób, 
pozostawiając dobry obraz pracodawcy w oczach aktualnych i przy-
szłych pracowników firmy. 

www.smart-hr.pl
SMART-HR – warto zainwestować w dobrego pracownika
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Czy za pomocą 

monitoringu 
można rozliczać 
czas pracy 
pracowników?
Problematyka rozliczania 
czasu pracy za pomocą 
nowoczesnych technologii 
budzi kontrowersje 
ale w niektórych sytuacjach 
może być stosowana. 
Obowiązujące od 25 maja 
2018 r. przepisy RODO 
nie odnoszą się wprost 
do monitoringu w kontekście 
zatrudnienia. Ustawodawca 
unijny pozwolił jednak 
państwom członkowskim 
na wprowadzenie bardziej 
szczegółowych przepisów 
mających zapewnić ochronę 
praw i wolności w przypadku 
przetwarzania danych 
osobowych pracowników 
w związku z zatrudnieniem, 
z czego polski ustawodawca 
skorzystał. 
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Przetwarzanie w kontekście zatrudnienia jest przedmiotem regu-
lacji art. 88 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swo-
bodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/
WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO. Komentowany 
przepis jest rodzajem upoważnienia do przyjęcia konkretnych rozwią-
zań np. w Kodeksie pracy bądź innych właściwych przepisach prawa 
pracy państw członkowskich. Kodeks pracy może więc określać zasa-
dy w powyższym zakresie, które odnoszą się do celów rekrutacji, 
wykonania umowy o pracę, w tym wykonania obowiązków 
określonych przepisami lub porozumieniami zbiorowymi, 
zarządzania, planowania i organizacji pracy, równości i róż-
norodności w miejscu pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, 
ochrony własności pracodawcy lub klienta oraz do celów indy-
widualnego lub zbiorowego wykonywania praw i korzystania 
ze świadczeń związanych z zatrudnieniem, a także do celów 
zakończenia stosunku pracy. 

MONITORING WIZYJNY
Jak się wydaje, nowe przepisy wprowadzone do Kodeksu pracy razem 
z nowelizacją ustawy o ochronie danych osobowych (nowe art. 222-3 

Kp) realizują cel RODO. Po pierwsze po latach stosowania w zakładach 
monitoringu wizyjnego w Kodeksie pracy pojawia się od lat wyczeki-
wany przepis. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeń-
stwa pracowników lub ochrony mienia czy kontroli produkcji 
albo zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie 
mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, pracodawca może 
wprowadzić szczególny nadzór nad terenem zakładu pracy lub tere-
nem wokół zakładu w postaci środków technicznych umożliwiających 
rejestrację obrazu. Ustawodawca zakazuje jednak stosowania monito-
ringu wizyjnego w pomieszczeniach sanitarnych, szatniach, stołów-
kach oraz palarniach lub pomieszczeniach udostępnianych zakłado-
wej organizacji związkowej. Ewentualnie będzie to dopuszczalne, gdy 
celem byłoby bezpieczeństwo bądź ochrona mienia. 
Choć nowe regulacje stanowią krok na przód ponieważ do tej pory 
pracownicy byli monitorowani ale nie na mocy przepisów Kodeksu 
pracy, co budziło szereg wątpliwości, to na pytanie czy nagrania 
z monitoringu wizyjnego mogą być podstawą rozliczania czasu pracy 
należy odpowiedzieć zdecydowanie negatywnie. Nagrania obrazu 
pracodawca przetwarza wyłącznie do celów, dla których zo-
stały zebrane i przechowuje przez okres nieprzekraczający 
3 miesięcy od dnia nagrania (dłużej gdy nagrany obraz stanowi 
dowód w postępowaniu). Jak z wyżej cytowanego przepisu wynika, 
wyłącznym powodem stosowania monitoringu wizyjnego jest ko-
nieczność zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mie-
nia, kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których 
ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Co za tym idzie, 
przepis należy interpretować dokładnie i nie wolno rozszerzać zakresu 
stosowania monitoringu w regulaminach pracy czy układzie zbioro-
wym na ewidencjonowanie czasu pracy pracownika, na monitorowa-
nie jego stanowiska pracy w tym celu. 

MONITORING POCZTY ELEKTRONICZNEJ
Do Kodeksu pracy wprowadzony został jednak jeszcze jeden przepis, 
o innych rodzajach monitoringu, które mogą być wykorzystywane do 

ewidencjonowania czasu pracy. Jednym z nich jest monitoring maili. 
Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia organizacji pracy umożliwia-
jącej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwego użytko-
wania udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy, pracodawca 
może zgodnie z nowymi przepisami wprowadzić kontrolę służbowej 
poczty elektronicznej pracownika. Co prawda monitoring poczty 
elektronicznej nie może naruszać tajemnicy korespondencji oraz in-
nych dóbr osobistych pracownika. Powstaje więc oczywiście pytanie 
o techniczny sposób pomiaru czasu pracy pracownika poświęcony 
na pracę przy wykorzystaniu treści służbowej poczty pracownika, jej 
odróżniania od poczty prywatnej itp., jednak ustawodawca dopuścił 
taką możliwość. Inaczej mówiąc – dla celu jakim jest pełne wykorzy-
stanie czasu pracy można stosować kontrolę poczty służbowej pra-
cownika. 

MONITORING GPS
W praktyce często stosowany jest monitoring GPS pojazdów, którymi 
poruszają się pracownicy np. zawodowi kierowcy. Powstaje więc prak-
tyczne pytanie o stosowanie monitoringu GPS do rozliczania czasu 
pracy. Otóż o ile monitoring wizyjny nie pozwala na ewidencję cza-
su pracy, to monitoring GPS będzie mieścił się w tzw. „innych 
formach monitoringu”, które mają zastosowanie, gdy zachodzą 
przesłanki zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne wy-
korzystanie czasu pracy oraz właściwe użytkowanie udostępnionych 
pracownikowi narzędzi pracy (art. 223 § 4 w związku z art. 223 § 1 
Kodeksu pracy w wersji wprowadzonej art. 111 ustawy z dnia 10 maja 
2018 r. o ochronie danych osobowych). Przez monitorowanie pracy 
np. kierowcy tira za pośrednictwem GPS można dokonywać kontroli 
czasu pracy tego kierowcy. 

JAK POINFORMOWAĆ PRACOWNIKÓW 
O PROWADZONYM MONITORINGU?
Na koniec warto podkreślić, że cele, zakres oraz sposób zastosowania 
monitoringu w tym GPS ustala się w układzie zbiorowym pracy 
lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodaw-
ca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany 
do ustalenia regulaminu pracy. Pracodawca informuje pracowników 
o wprowadzeniu monitoringu, w sposób przyjęty u danego praco-
dawcy, nie później niż 2 tygodnie przed jego uruchomieniem. 
Jeśli chodzi o nowych pracowników to muszą oni być poinformo-
wani przed dopuszczeniem do pracy, a informacja ma być pisemna. 
W przypadku wprowadzenia monitoringu pracodawca oznacza po-
mieszczenia i teren monitorowany w sposób widoczny i czytelny, 
za pomocą odpowiednich znaków lub ogłoszeń dźwiękowych, nie 
później niż jeden dzień przed jego uruchomieniem. Najczęściej wy-
starczające będzie oznaczenie pomieszczenia bądź monitorowanego 
terenu dostępnymi w sprzedaży tabliczkami z napisem „teren monito-
rowany” czy zawierającymi oznaczenie kamery. 

dr Ewa Podgórska-Rakiel
Wykładowca studiów podyplomowych Prawo pracy 
i ubezpieczeń społecznych – kadry i płace oraz Ochrona 
danych osobowych i zarządzanie bezpieczeństwem informacji 
realizowanych w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni 
Łazarskiego, prawnik w Rycak Kancelaria Prawa Pracy i HR. 

Podsumowanie
 W 2018 r. weszła w życie istotna zmiana Kodeksu pracy, która de facto uregulowała 
prawnie od lat stosowaną praktykę. Monitoring może być stosowany w zakładzie 
pracy, choć nie każdy rodzaj monitoringu uzasadnia ewidencjonowanie w ten 
sposób czasu pracy pracowników. Co ważne, nie wystarczy oznaczenie pomieszczeń 
monitorowanych ale odpowiedniej treści przepisy muszą pojawić się w regulaminie 
pracy, układzie czy obwieszczeniu. Jeśli więc zakład pracy objęty jest działaniem 
organizacji związkowej pracodawca musi brać pod uwagę jej zdanie, ponieważ 
takie akty wewnątrzzakładowe jak regulaminy czy układ zbiorowy pracy 
podlegają konsultacji związkowej, niekiedy wymagają zgody związku, w zakresie 
przewidzianym w przepisach.
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Mamy dużo na głowie – dziesiątki 
projektów, które układają się w spiralę 
nieskończoności. Do tego employer 
branding, który ma sprawić, że nie tylko 
pracownicy będą zadowoleni, lecz również 
szef, bo opinia o firmie, zwłaszcza od 
osób zatrudnionych jest niezwykle ważna. 
Czy warto w takim wypadku skorzystać 
z pomocy osób trzecich? 

Agencje PR coraz częściej w swojej ofercie mają propozycję employ-
er brandingu. Jako specjaliści od wizerunku wiedzą, że opinia ma 

znaczenie, zwłaszcza ta, którą wygłasza obecny lub były pracownik or-
ganizacji, bo w dobie globalizacji to właśnie on jest jej głównym amba-
sadorem. Kilka pozytywnych słów może sprawić, że zyskamy w oczach 
opinii publicznej, a to bardzo ważne przy pozycjonowaniu firmy. Ale 
zdarza się też, że potrzeby osób zatrudnionych nie pokrywają się z kul-
turą organizacyjną, co już na początku projektu związanego z EB stwa-
rza problemy. To dobry moment by zwrócić się o pomoc do kogoś, kto 
będzie mógł spojrzeć na nasze przedsiębiorstwo z innej perspektywy. 

DLACZEGO WARTO PROSIĆ O POMOC?
Będąc wewnątrz organizacji trudno jest spojrzeć na całą firmę z „boku” 
i ocenić, co działa, a co powinno ulec zmianom. – Wewnętrzne działy HR 
są zazwyczaj zbyt obłożone codziennymi obowiązkami, żeby samodzielnie 
budować i konsekwentnie egzekwować strategię EB. To natomiast może 
skutkować koncentrowaniem się na działaniach ad hoc w momentach 
zwiększonej potrzeby rekrutacyjnej. Agencje zewnętrzne mogą nie tylko 
ograniczyć lub nawet przejąć ten ciężar, lecz mogą również wnieść do pro-
cesu planowania komunikacji istotne know-how zbudowane na podstawie 
licznych, wcześniejszych doświadczeń – mówi Weronika Ukleja, Account 
Manager działu komunikacji korporacyjnej w Hill + Knowlton Strategies.

Pozwól sobie pomóc, 
czyli słów kilka o employer brandingu

Spójna strategia to od zawsze klucz do sukcesu 
– zarówno sprzedażowego, jak i wizerunkowego, 
dlatego komunikacja wewnętrza i zewnętrzna po-
winna się odnosić bezpośrednio do niej. Zajmując 
się tylko i wyłącznie działaniami HR możemy mieć 
z tym problem, ponieważ nie zawsze zauważymy 
powiązania pomiędzy nimi. Kluczowym wydaje 
się tu być określenie, czym tak naprawdę jest em-
ployer branding. – Employer branding dzielę na dwa 
obszary. Pierwszy i najważniejszy to działania firmy 
wobec pracowników, drugi to działania komunikacyj-
ne. To, co pracodawca zapewnia pracownikom, jakimi 
wartościami kieruje się dana organizacja oraz czym 
może się wyróżnić na rynku w kontekście benefitów 
pracowniczych jest kwestią kluczową. To punkt 
wyjścia do dalszej komunikacji – zarówno wewnątrz, 
jak i na zewnątrz organizacji – wyjaśnia Aleksandra Bobkowska, Head of 
Corporate Communication w agencji komunikacji Monday 

Marceli Nowakowski, Employer Branding Specialist EMEAS, 
Schneider Electric zauważa również, że EB to po prostu odmiana PR 
skupiona na innej grupie docelowej, ale również mówiąca o firmie 
i  przede wszystkim korzystająca z podobnych narzędzi. – Działania 
employer brandingowe w swojej istocie to forma komunikacji marki z po-
tencjalnymi kandydatami. W tym konkretnym obszarze, komunikacja ta 
wspiera cele biznesowe firmy jako pracodawcy. Najczęściej są to cele po-
wiązane z rekrutacją, choć oczywiście EB to także komunikacja z obec-
nymi pracownikami i innymi grupami docelowymi. EB zawiera elementy 
takie jak komunikacja z mediami czy interesariuszami zewnętrznymi lub 
organizacja eventów, a to przecież podstawowe kompetencje agencji pu-
blic relations. Utrzymywanie ich wewnątrz organizacji lub w dziale HR nie 
zawsze ma uzasadnienie biznesowe, podobnie w przypadku tworzenia 
jakościowych treści czy kreacji, które są bardzo często wykorzystywane 
w działaniach employer brandingowych. Treści są szczególnie ważne w ka-
nałach online, przede wszystkim z przekazem kierowanym do tzw. „digital 
natives” – młodych osób, dla których komunikacja cyfrowa i konsumpcja 
treści w tych kanałach jest intuicyjna i naturalna. Takie osoby stanowią co-
raz większą liczbę kandydatów na rynku pracy.

KOGO SZUKAĆ?
Główną obawą przed poproszeniem o pomoc agencję PR jest poczu-
cie, że nie będzie umiała dopasować się do panującej kultury organi-
zacyjnej, a jej pomysły znacznie będą odbiegać od prowadzonych do 
tej pory działań. Jest to po części prawda – specjaliści od wizerunku 
nie będę mogli przygotować odpowiedniej strategii komunikacji bez 
szczegółowego wprowadzenia w całą filozofię firmy. 

Tu pojawia się pierwsza wskazówka dla osób poszukujących 
wsparcia przy employer brandingu – składając zapytanie do agencji 

Dominika Stańczyk
Dziennikarka, od kilku lat związana z branżą PR. 
Obecnie pracuje w QubicGames S.A., gdzie objęła stanowisko 
PR i Marketing Managera. Zajmuje się również rekrutacją 
w sektorze gamingowym na potrzeby firmy. Zarówno 
w pracy jak i poza nią miłośniczka gier komputerowych, 
czym udowadnia, że prywatne zamiłowania mogą stać się 
kluczem do rozwoju kariery zawodowej.
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PR warto zwrócić uwagę, jak podchodzi do zada-
nia. Czy przesyła luźne propozycje czy przepro-
wadza szczegółowy wywiad. – O ile komunika-
cja wewnętrzna i zewnętrza to obszary, w których 
agencje PR będą się czuły jak ryba w wodzie, o tyle 

wewnętrze programy pracownicze oraz wartości korporacyjne to ele-
menty, które powinny wynikać ze strategii i kultury danej organizacji. A to 
już elementy będące wewnętrzną, suwerenną polityką ustalaną przez 
każdą firmę. Agencje mogą wspierać, sugerować, pomagać w rozwija-
niu poszczególnych programów, być narratorem komunikacji, ale nie 
wyobrażam sobie skutecznej polityki employer-brandingowej bez stałej, 
rzetelnej nawigacji ze strony firmy, która jest spirytus movens poszczegól-
nych inicjatyw – komentuje Aleksandra Bobkowska. 

Potwierdza to Marceli Nowakowski – Agencje PR dysponują kompe-
tencjami w zakresie tworzenia wysokiej jakości treści, więc powierzenie im 
działań employer brandingowych jest jak najbardziej wskazane. Ważne 
jest jednak, by przekazanie działań tego typu było przemyślane. Kluczowe 
jest, by agencja PR, której zostanie powierzona ta sfera, doskonale znała 
markę firmy, jej wartości i cele, w tym Employee Value Proposition oraz 
szczegółowe plany w zakresie employer brandingu.

KIEDY PROSIĆ O POMOC?
Uświadomienie sobie, że potrzebujemy pomocy to najtrudniejszy mo-
ment całego projektu. Bardzo często na dalszy krok nie pozwalają nam 
własne ambicje lub budżet, który wydaje się stały i zamknięty. Z pierw-
szym problemem musimy walczyć samodzielnie – zastanowić się, czy 
na pewno damy radę przyjąć na siebie taki obowiązek i czy na pewno 
uda nam się go zrealizować w 100%. W przypadku kosztów wystarczy 
policzyć czas, jaki wkładamy w employer branding – niemal zawsze 
okazuje się, że realizując te działania wewnętrznie nasze godziny po-
święcone na te projekty pokrywałyby pomoc ze strony agencji, nam 
pozwalając na realizację innych, równie istotnych zadań. 

Najlepszym momentem, w którym warto zwrócić się o pomoc do 
agencji zewnętrznej jest… brak pomysłów. To znak, że dalsze prace 
wewnętrzne będą „wymuszone” i przede wszystkim skupione w jed-

nym kręgu, co w większości przypadków nie przynosi optymalnych 
rozwiązań. – Planując strategię Employer Branding warto spojrzeć na dzia-
łania firmy „na zimno”, z zachowaniem stosownej perspektywy. Najczęściej 
to właśnie agencji zewnętrznej dużo łatwiej utrzymać obiektywizm w oce-
nie zastanej sytuacji niż pracownikom danej organizacji – mówi Weronika 
Ukleja. 

Przygotowując zapytanie do agencji warto ująć w niej nie tylko opis 
firmy i cele, które chcemy osiągnąć lecz również dotychczasowe dzia-
łania, które były przeprowadzone wewnątrz organizacji wraz z opisem 
o ich skuteczności lub jej braku. Bazując tylko na pełnej szczerości 
agencja PR będzie mogła przygotować dobrą strategię komunikacyj-
ną. Określając KPI konieczne jest też chłodne spojrzenie na własną or-
ganizację, bo choć każdy pracodawca chciałby mieć opinię Googla, są 
to w większości mrzonki ograniczone budżetami przeznaczanymi na 
employer branding. – Spotykamy się czasem ze stwierdzeniem, że dzia-
łania komunikacyjne były tak dobre, że „przerosły produkt”. To niestety nic 
innego niż „obiecywaliście złote góry, a okazało się że mamy do czynienia 
z płaską pustynią”. Świadoma, solidnie przygotowana firma nie pozwoli 
sobie na komunikację na wyrost. Merytorycznie przygotowana, doświad-
czona Agencja nie pozwoli swojemu klientowi na takie działania – dodaje 
Aleksandra Bobkowska. 

Proszenie o pomoc w przypadku tak ważnych projektów jak komu-
nikacja jest w pełni uzasadnione, zwłaszcza jeśli mamy możliwość sko-
rzystania z pomocy dobrej agencji, która doskonale orientuje się w fi-
lozofii marki. Employer branding to również ta część pracy działów HR, 
która powinna być spójna ze wszystkimi działaniami marketingowymi 
prowadzonymi przez firmę – od CSR poprzez kampanie reklamowe, 
PR-owe, co potwierdza Marceli Nowakowski. – Brak koordynacji w tym 
zakresie może spowodować niespójność, która obniży wiarygodność marki 
i wprowadzi chaos do wszystkich działań komunikacyjnych. 

Choć oddanie employer brandingu w ręce osób trzecich wiąże się 
z pewnymi obawami dotyczącymi zrozumienia marki, jej filozofii i całej 
kultury organizacyjnej, to spojrzenie na wewnętrzne problemy z innej 
perspektywy, może przynieść nie tylko poprawę wizerunku, lecz rów-
nież realne korzyści w postaci pracującego dla nas zespołu. Bo to wła-
śnie dobre opinie przyciągają najlepszych specjalistów. 
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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.

Nowe 
technologie 
w służbie HR
Social media, serwisy 
internetowe, wirtualne 
rozmowy rekrutacyjne, 
chatboty odpowiadające 
na pytania kandydatów 
do pracy – to tylko niektóre 
rozwiązania, po które sięgają 
specjaliści do spraw human 
resources. Wśród dostępnych 
narzędzi znajdują się również 
różnego rodzaju testy, 
w tym te językowe.
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Organizacje zmieniają się w „zdigitalizowane” miejsca pracy, 
w których nawet pracownicy, w pewnym sensie, stają się cyfro-

wi. Dzieje się tak nie tylko za sprawą postępu technologicznego, lecz 
także za sprawą kolejnego pokolenia, które właśnie wchodzi na rynek 
pracy. Jego przedstawiciele często określani są „cyfrowymi tubylcami” 
(digital natives), mianem, które wzbudza wiele kontrowersji. Czy są nimi 
w istocie, czy też nie, faktem jest, że sprawnie posługują się nowymi 
technologiami oraz dzielą się informacją. Najczęściej chcą pracować 
samodzielnie i efektywnie. Działy HR stoją teraz przed wyzwaniem, 
czyli stworzeniem organizacji na miarę czasu i potrzeb pracowników. 
Jest wiele narzędzi, które mogą wesprzeć ten proces. Należą do nich 
także nowoczesne, komputerowe testy językowe. Są one szczegól-
nie pomocne w kilku sytuacjach.

SZYBCIEJ, LEPIEJ, WYDAJNIEJ…
Większość organizacji wymaga od kandydatów do pracy zna-
jomości języka angielskiego. Ci, w odpowiedzi na tę potrzebę, 
różnie określają swoje kompetencje w CV. Podają nazwy cer-
tyfikatów i testów wraz z wynikiem, umieszczają krótkie opisy, 
a niektórzy nawet decydują się przedstawić je graficznie, za 
pomocą ikonek. Przy takiej różnorodności i tendencji niektó-
rych do zawyżania swoich osiągnięć, wciąż warto poddawać 
umiejętności sprawdzeniu. Najpopularniejsze sposoby to: roz-
mowa kwalifikacyjna (twarzą w twarz lub telefoniczna), testy 
szybkiej oceny i redakcja krótkiej wypowiedzi pisemnej. 
Wszystkie te rozwiązania są czasochłonne i obarczone spo-
rym ryzykiem. Zazwyczaj sprawdzają tylko jedną lub dwie 
umiejętności, ponadto ich wynik może być niemiarodajny 
przez niewłaściwe przygotowanie lub względy niemeryto-
ryczne. Wykorzystanie testu komputerowego minimalizuje 
ryzyko niewłaściwej oceny nie tylko pojedynczych kandy-

datów, lecz także grup. Wszyscy podchodzą do tego samego 
egzaminu, mają tyle samo czasu, podobne warunki i pod-

legają tym samym kryteriom. Ponadto to gwarancja 
oszczędności czasu dla rekrutera i dla osoby ubiega-

jącej się o pracę, oraz zapewnienie elastyczności, 
szczególnie cenionej przez kolejne pokolenie 

pracowników. 

BARDZO DOBRA ZNAJOMOŚĆ 
JĘZYKA ANGIELSKIEGO, 

CZYLI JAKA?
Część pracowników ma znajomość języka 

angielskiego udokumentowaną certyfikatem. 
Niektórzy mogą pochwalić się egzaminem zda-
nym w trakcie studiów i stosownym aneksem do 

dyplomu. Inni deklarują praktyczną znajomość 
na poziomie dobrym, bardzo dobrym, zaawan-
sowanym, początkującym, na poziomie B2 lub 
innym. W takiej sytuacji ocena sprawności, z jaką 
cały zespół firmy posługuje się językiem obcym 
w sytuacjach zawodowych, wydaje się niemal nie-
możliwa. Stworzenie jednolitego i wiarygodnego 
obrazu kompetencji organizacji zapewnia audyt 
językowy. Może on być przeprowadzony w ramach 
jednorazowego procesu, chociaż więcej korzyści 
przynosi powtarzanie go regularnie, w zbliżonych 
odstępach czasu – pokazuje wtedy dynamikę roz-
woju sprawności językowych. Wykorzystanie testu 
komputerowego, również w tym wypadku, jest 
dobrym rozwiązaniem. Umożliwia on sprawdze-

nie umiejętności nawet dużej liczby pracowników 

w tym samym czasie, co jest znacznym ułatwieniem logistycznym. 
Ujednolicone raporty indywidualne i zbiorowe będą pomocą w podej-
mowaniu dalszych decyzji szkoleniowych i biznesowych.

ROZWÓJ PRACOWNIKA SKROJONY NA MIARĘ
Świadczenia pozapłacowe, obok wynagrodzenia, prestiżu firmy i możli-
wości rozwoju, stają się jednym z warunków decyzyjnych przy wyborze 
pracodawcy. Do najpopularniejszych należą dofinansowanie kursów 
językowych lub lekcje języków obcych prowadzone w godzinach pra-
cy. Wspierają one proces budowy wizerunku pracodawcy, wzmacniają 
zaangażowanie i umożliwiają podnoszenie kwalifikacji. Aby przyniosły 
one jak najlepsze rezultaty, powinny być dostosowane do umiejętności 
językowych pracowników. Umożliwia to przeprowadzenie audytu, który 
da jasne wytyczne do przygotowania programu szkolenia. Co więcej, po 
zakończeniu procesu, pozwoli on ocenić skuteczność działań i będzie źró-
dłem wytycznych do ich kontynuacji. Korzystne jest użycie testów opra-
cowanych przez instytucję niezaangażowaną w program – zagwarantuje 
to niezależność i wiarygodność ekspertyzy. Wybór rozwiązania opartego 
na nowych technologiach, umożliwi pracownikom łatwiejsze pogodzenie 
obowiązków zawodowych z uczestnictwem w programie rozwoju. Będą 
mogli przystąpić do egzaminu w dowolnym miejscu i czasie, ponieważ 
test jest aktywny na platformie online przez kilka dni od jego utworzenia.

 Zanim wybierzesz test dla swojej firmy….
Upewnij się, że:
• Test jest wiarygodny i daje konkretne punkty odniesienia, 

ponadto oparty jest na licznych próbach na grupach kandy-
datów i badaniach naukowych.

• Test da Ci pełen obraz kompetencji pracownika lub kandyda-
ta do pracy – mówienia, pisania, czytania ze zrozumieniem 
i rozumienia ze słuchu.

• Wynik testu prezentowany jest według międzynarodowych 
standardów, 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 zaprojektowane we-
wnętrznie lub pobrane z internetu. Najczęściej 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 
zazwyczaj nie zawierają elementów sprawdzających 
umiejętności mówienia, czy pisania. W konsekwencji nie 
dają precyzyjnego i pełnego obrazu umiejętności osoby 
rozwiązującej test.

• Opieraniu się tylko na rozmowie kwalifikacyjnej prowadzonej 
po angielsku – sprawdza ona jedynie umiejętność mówienia, 
pozostawiając inne niesprawdzone.

Zamów audyt językowy dla pracowników swojej firmy. 
TEST PRÓBNY GRATIS! aptis@britishcouncil.pl

British Council działa w Polsce od 1938 roku. Jednym z kluczowych 
obszarów działania instytucji jest wspieranie i popularyzacja standar-
dów znajomości języka angielskiego w sektorze korporacyjnym, rzą-
dowym i edukacyjnym.

Mając 80-letnie doświadczenie w zapewnianiu najwyższych stan-
dardów nauczania i ewaluacji poziomu znajomości języka angielskie-
go, British Council organizuje rocznie trzy miliony egzaminów języko-
wych i szkoli w zakresie angielskiego ponad 300 tysięcy osób rocznie 
w ponad 100 krajach na całym świecie. 
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W badaniu Pracuj.pl „Czy pieniądze szczęścia 
nie dają”, 35% kobiet i 32% mężczyzn 
deklaruje, że w tym momencie w pracy 
brakuje im benefitów. Pozostała grupa 
byłaby bardziej zadowolona z podwyżki. 
Jednak, choć wciąż najbardziej cieszy nas 
wzrost pensji, coraz bardziej doceniamy 
rolę benefitów. Wielu pracujących Polaków 
powoli dostrzega, że każdy benefit, 
który oferuje nam pracodawca, to realna 
oszczędność w domowym budżecie. 
Czy benefity mają „płeć”? 

Czy pracodawcy oferują inne dodatki mężczyznom, a inne kobie-
tom? Czy oczekiwania wobec benefitów różnią się w zależności 

od płci? Przedstawiamy wnioski z badania Pracuj.pl “Benefity oczami 
pracowników”.

Czynnikiem, który najsilniej motywuje polskich pracowników do 
zmiany pracy czy do wyboru konkretnego pracodawcy są wciąż pie-
niądze. Różnie rozumiane benefity to nadal dodatek, który może, ale 
nie musi warunkować decyzji o podjęciu nowego zatrudnienia czy po-
zostaniu w obecnym miejscu pracy. Jednak, sytuacja ta powoli ulega 
zmianie. Istnieją takie specjalizacje w których to już nie wysokość pensji 
ułatwia podejmowanie decyzji zawodowych. Benefity zyskują na zna-
czeniu, a pracujący Polacy zaczynają je powoli przeliczać na pieniądze.

W Polsce kultura budowania całego systemu be-
nefitów nie ma długiej tradycji. Na jednym biegu-
nie znajdują się firmy państwowe z całym szere-
giem świadczeń, które dla zatrudnionych w nich 
osób, były czymś oczywistym i które nawet nie 

były rozpatrywane w kategoriach benefitów. Na 

Benefity
drugim biegunie znalazły się międzynarodowe korporacje z całymi 
schematami świadczeń pozapłacowych, które wciąż są dla większo-
ści pracujących Polaków czymś niemal egzotycznym. A pośrodku 
znajduje się cała rzesza większych lub mniejszych firm polskich, któ-
re we własnym zakresie radzą sobie z budowaniem systemów poza-
płacowego motywowania pracowników. To zróżnicowanie sprawia, 
że wielu pracowników nie wie czego może od pracodawcy, poza 
pensją, oczekiwać i jak o benefitach rozmawiać. A przecież mogą 
one stanowić realny wkład do naszego budżetu, choćby dzięki 
oszczędnościom, które generują.

Maciej Bąk
ekspert ds. wynagrodzeń w Grupie Pracuj

CZY BENEFITY MAJĄ PŁEĆ?
Jak wskazują dane z badania Pracuj.pl dodatkiem, który jest najczę-
ściej oferowany przez pracodawców zarówno kobietom, jak i mężczy-
znom jest opieka medyczna. Taki benefit otrzymuje 46% ankietowa-
nych kobiet oraz 41% ankietowanych mężczyzn. Na drugim miejscu 

Płeć a atrakcyjność benefitów
 Kobiety         Mężczyźni

Opieka medyczna 59%      58%

Dofinansowanie urlopów 34%      35%

Finansowanie szkoleń 34%      36%

Dofinansowanie nauki języków 33%      24%

Karta sportowa 29%      29%

Bony zakupowe 21%      22,8%

Dofinansowanie dojazdów do pracy  20%      20,8%

Opieka stomatologiczna 14%      15%

Przedszkole / żłobek dla dzieci pracowników  14%      11%

Dofinansowanie biletów na wydarzenia kulturalne (teatr, kino)  10%      9%

Badanie Pracuj.pl – Benefi ty oczami pracowników

– oczami kobiet i mężczyzn
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znalazła się karta sportowa, którą, jak zadeklarowało, otrzymuje 40% 
kobiet i 38% mężczyzn. Kolejne miejsca zajmują finansowanie szkoleń 
(24% kobiet i 26% mężczyzn) oraz dofinansowanie do urlopu. Z bada-
nia wynika, że obok dość typowych dodatków pracodawcy oferują 
pracownikom także mniej oczywiste benefity – wśród nich znalazły 
się np. bony zakupowe, owoce dostępne dla wszystkich w biurze czy 
dofinansowanie dojazdów do pracy. Co ciekawe, część pracowników 
może liczyć na takie dodatki jak opieka stomatologiczna, dofinanso-
wanie do posiłków, żłobek/przedszkole dla dzieci pracowników czy 
dofinansowanie wydarzeń kulturalnych. Dodatki takie, jak żłobek czy 
przedszkole nie są, jak wynika z deklaracji ankietowanych uzależnione 
od płci.

Jak wskazują wyniki naszego badania, o dostępie 
do benefitów nie decyduje płeć – taka sama grupa 
mężczyzn i kobiet otrzymuje w swej pracy dodatki 
pozapłacowe. Co więcej, nie widać także żadnej 
różnicy w zakresie proponowanych pracownikom 

benefitów w podziale na płeć, nawet w obszarze tych 
dodatków, które stereotypowo przypisalibyśmy którejś 

z płci – jak na przykład żłobek czy przedszkole przyzakładowe.
Konstancja Zyzik

Talent Acquisition Manager w Grupie Pracuj

Jednak nadal istnieje grupa pracowników, która nie może liczyć na 
żadne benefity od pracodawców - taką deklarację w ramach badania 
„Benefity oczami pracowników” złożył co trzeci ankietowany, bez róż-
nic ze względu na płeć

ATRAKCYJNY BENEFIT, CZYLI JAKI?
Pracownicy pytani o to, który z oferowanych im przez pracodawców 
benefitów jest najbardziej atrakcyjny, zgodnie wskazują na opiekę 
medyczną. Jest ona ważna dla 59% kobiet i nieco ponad 57% męż-
czyzn. Jednak już w przypadku kolejnych miejsc widać, że oczeki-
wania kobiet i mężczyzn nieco się różnią. Kobiety wśród najbardziej 
atrakcyjnych benefitów wymieniają, poza opieką medyczną, dofinan-
sowanie urlopów (34%), szkoleń (34%) oraz naukę języków obcych 
(33%). Mężczyźni z kolei wskazali nieco inną kolejność najbardziej 
atrakcyjnych benefitów, są to: dofinansowanie szkoleń (36%), urlopów 
(35%) oraz karta sportowa (29%).

Jednak najciekawsze jest to, co wyłania się na drugim planie. Wśród 
mniej oczywistych benefitów kobiety wskazują na rolę żłobka/przed-
szkola przyzakładowego – taki dodatek jest atrakcyjny dla 14% respon-
dentek (i dla 11% mężczyzn) oraz na dofinansowanie wydarzeń kultu-
ralnych – benefit atrakcyjny dla 10% pań (i  dla 8% mężczyzn). Z kolei 
13% mężczyzn doceniłoby dofinansowanie przez pracodawców posił-

ków, taki dodatek jest interesujący dla niespełna 10% kobiet.
Pracodawcy podchodzą do oferowanych pracowni-
kom benefitów dość stereotypowo. Z jednej strony 

jest to dobre rozwiązanie, bo nie generuje po-
czucia, że ktoś z racji płci otrzymuje inny, 
lepszy benefit. Jednak, z drugiej strony, 
jak widać z danych Pracuj.pl oczekiwania 
kobiet i mężczyzn nieco się różnią, nie są 

to różnice znaczące, ale jednak takie, o których sami pracownicy mó-
wią. Może przy następnej rozmowie o pracę warto porozmawiać nie 
tylko o oczekiwanej pensji, ale i poruszyć temat benefitów, bo one tak-
że tworzą nasze codzienne środowisko pracy.  

Więcej ciekawych raportów znajdziesz w biurze prasowym 

 media.pracuj.pl 
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Trudna sztuka równowagi. 

Work-life balance 
polskich rodziców
31% pracujących matek badanych przez portal Pracuj.pl deklaruje, 
że pracodawca ułatwił im godzenie obowiązków zawodowych 
z życiem prywatnym. Jak pokazuje raport „Rodzice w pracy. Życie na pełen etat”, 
w utrzymaniu work-life balance pomagają zwłaszcza benefity oferowane rodzicom.

Według badań, pracujące matki i ojcowie najczęściej mogą liczyć 
na elastyczny czas pracy czy dodatkowe urlopy; oczekują jednak 

coraz większego wsparcia od pracodawców. Przyjrzeliśmy się, jak rodzi-
ce radzą sobie z trudną sztuką zachowania równowagi między pracą 
a życiem rodzinnym.

PENSJA PRZESTAJE BYĆ NAJWAŻNIEJSZA
Na wyzwania związane z byciem rodzicem zwraca uwagę znany ry-
sownik Maciej „Zuch” Mazurek, mąż Karoliny, ojciec trójki dzieci i autor 
bloga Zuch.media. O swoim sposobie na łączenie życia zawodowego 
i rodzinnego mówi „intensywnie, ale rozsądnie”. Według niego, wy-
bierając  pracodawcę, warto kierować się kilkoma czynnikami – nie 
tylko wysokością pensji.

„Wszystkie sprawy związane z przerwami w pracy wynikającymi 
z posiadania dzieci są problematyczne. Od zwykłego chorobowego 
zaczynając, a kończąc na przerwach macierzyńskich i ojcowskich. 
Celowo nie używam słowa „urlop” ponieważ z urlopem często nie 
ma to nic wspólnego. Dlatego ważne jest żeby odpowiednio dobie-
rać sobie pracodawcę, czy firmę lub organizację w której pracujemy. 
Warto zastanowić się czy wyższa pensja tak naprawdę nam się opła-

ca. W naszym wypadku wybraliśmy np. stypendium doktoranckie 
żony. Wiązało się ono z dużą swobodą i elastycznością godzin pracy. 
Postawiliśmy je ponad pracę w firmie, która oferowała wyższą pensję. 
Żona zyskała dużo swobody, jednocześnie nie wypadając z rynku pra-
cy. Z kolei ja, mimo wyższej pensji, odrzucałem oferty firm, które były 
zbyt daleko od domu. Czas rodziny stracony na dojazdy nie byłby wart 
zyskanych pieniędzy” – opowiada Maciej „Zuch” Mazurek.

Pracodawcy zauważają podobne podejście u pracowników, co 
skutkuje rosnącym udziałem firm, które gwarantują rodzicom dedy-
kowane dla nich benefity. Więcej niż co trzeci rodzic badany w rapor-
cie Pracuj.pl „Rodzice w pracy” deklaruje, że firma oferuje mu m.in. 
elastyczny czas pracy (36%), dodatkowe urlopy (31%) oraz możliwość 
pracy zdalnej (30%).

BENEFITY DLA RODZICÓW POSZUKIWANE
Mimo coraz szerszych pakietów pozapłacowych benefitów oferowa-
nych przez pracodawców, wielu przebadanym rodzicom wciąż braku-
je świadczeń, które mogłyby znacznie poprawić ich work-life balance. 
7 na 10 badanych matek i ojców wskazuje na żłobek i przedszkole przy 
miejscu pracy, tymczasem dostęp do niego ma obecnie mniej niż co 
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dziesiąty rodzic. Z innymi benefitami nie jest lepiej – pięć najbardziej 
pożądanych przez rodziców benefitów zapewnianych jest u co naj-
wyżej 20% pracodawców zatrudniających matki i ojców.

Zgodnie z wynikami badań Rzecznika Praw Obywatelskich 
„Godzenie ról rodzinnych i zawodowych. Równe traktowanie rodziców 
na rynku pracy”, opublikowanych w 2015 r., zapewnienie opieki nad 
małym dzieckiem stanowiło duże wyzwanie dla pracujących rodziców. 
Jak zauważa dr Paula Pustułka, socjolog z Uniwersytetu SWPS, wyniki 

badań pokazują, jak bardzo na znaczeniu w ostatnich latach zyskało 
wsparcie dla rodziców wykraczające poza bezpośrednie kwestie finan-
sowe.

„Widzimy stale podkreślane trudności w jednoczesnym nawigowa-
niu życia zawodowego oraz rodzinnego. Eksperci diagnozują rozdź-
więk między ofertą benefitów a faktycznie pożądanymi rozwiązaniami. 
Choć ważny pozostaje obszar bezpośredniego wsparcia finansowo-
-materialnego (np. wyprawki), kluczowy staje się wymiar infrastruk-

Który z poniższych benefitów zapewnia 
Ci pracodawca? – Top 5:

  36%  Elastyczny czas pracy

  31%   Dodatkowy urlop 

  30%   Paczki okazjonalne (np. Dzień dziecka, święta)

  30%   Możliwość pracy zdalnej lub zwiększenia jej wymiaru

  29%   Opieka medyczna dla dzieci

Źródło: Raport Pracuj.pl „Rodzice w pracy. Życie na pełen etat”.

Którego z poniższych benefitów nie masz, 
a chciałbyś otrzymywać? – Top 5:

  77%  Wyprawka przedszkolna/szkolna

  71%   Żłobek/przedszkole przy pracy 

  68%   Dodatkowe premie (tzw. becikowe)

  68%   Wyprawka dla nowonarodzonego dziecka

  65%   Pokrycie kosztów opieki okołoporodowej

Źródło: Raport Pracuj.pl „Rodzice w pracy. Życie na pełen etat”.
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turalny. Innymi słowy, aby dobrze realizować role zawodowe oraz 
rodzicielskie, wielu rodziców chciałoby móc na przykład skorzystać 
ze żłobkowo-przedszkolnej opieki instytucjonalnej w miejscu pracy” 
– tłumaczy dr Paula Pustułka.

Eksperci podkreślają, że firmy oferujące przemyślane benefity dla ro-
dziców budują swój pozytywny wizerunek, dlatego tego typu inicjaty-
wy będą w najbliższych latach zyskiwać na popularności. Dopasowane 
świadczenia pozapłacowe wpływają też na lojalność mam i ojców oraz 
chęć dłuższego związania się z firmą, która umożliwia zachowanie rów-
nowagi między pracą a życiem prywatnym.

Co ciekawe, ponad 35% respondentów nie skorzystałoby z możli-
wości przyprowadzania dziecka do pracy. Pokazuje to między innymi, 
że pracownicy chcą rozdzielać pracę, od życia prywatnego i w każdym 
z tych środowisk być „tu i teraz”, z pełnym poświęceniem uwagi.

DŁUGIE URLOPY I POWRÓT NA PEŁEN ETAT
Pracujące matki i ojcowie w Polsce – przynajmniej w większości przy-
padków – mają do dyspozycji stosunkowo długie urlopy w odniesie-
niu do wielu innych krajów europejskich. Polskie prawo daje młodej 
mamie możliwość skorzystania z płatnego urlopu macierzyńskiego 
do 20 tygodni. Do tego dochodzą 32 tygodnie urlopu rodzicielskiego 
– dostępnego zarówno dla mam, jak i ojców. Według raportu Pracuj.
pl, z tych praw korzystają głównie matki. Na 6-12 miesięcy przerwy 
od pracy po narodzinach dziecka decyduje się 67% kobiet. Panowie 
zdecydowanie częściej wybierają krótkie urlopy ojcowskie – decyduje 
się na nie dwóch na trzech z nich. 

Długie urlopy są z pewnością dużym udogodnieniem dla rodzi-
ców; z drugiej strony po półrocznej czy rocznej nieobecności wiele 
matek obawia się ponownego wejścia na rynek pracy. Według badań 
Pracuj.pl, kobiety bardziej niż zmiany stanowiska lub zakresu obo-
wiązków obawiają się trudności związanych z wdrożeniem się po nie-
obecności w firmie (40%). Ich wątpliwości budzi także jakość pracy, 
którą wykonają podczas rozłąki z dzieckiem – boją się, że nie będą 
efektywne, wciąż odbiegając myślami do zostawionego w domu po-
tomka (42%).

„Osiągnięcie równowagi między pracą i życiem prywatnym przez 
pracujących rodziców to sukces zarówno pracownika, jak i praco-
dawcy. Bez zaangażowania obu stron, nie sposób go osiągnąć. Pod 
tym względem widzimy w Polsce w ostatnich latach wyraźną popra-
wę, ale z perspektywy rodzica wciąż jest jeszcze sporo do zrobienia. 
Wypowiedzi badanych matek i ojców pokazują, że osiągnięcie work-
-life balance po urlopie rodzicielskim to duży wysiłek emocjonalny, 
a od pracodawcy w dużym stopniu zależy, jak szybko po narodzinach 
dziecka pozbędziemy się tych obaw. Matki i ojcowie powinni mieć 
świadomość, jak ich pracodawca prowadzi proces ponownego wdro-
żenia do zespołu, rozdzielania zadań oraz jakie mają udostępnione 
narzędzia czy udogodnienia. Nie mam wątpliwości, że jeśli zasady są 

jasne, a benefity dopasowane do potrzeb rodziców, będą oni szczę-
śliwszymi i bardziej efektywnymi pracownikami” – komentuje Sylwia 
Sosnowska, HR Manager w Grupie Pracuj, mama Matyldy.

Już po powrocie do pracy, młode matki rzadko korzystają z przysłu-
gujących im ustawowo dodatkowych praw. Tylko co czwarta badana 
Polka korzysta z przerw na karmienie, a 22% decyduje się na pracę na 
niepełny etat.

„Zwłaszcza praca w niepełnym wymiarze godzin, przynajmniej na 
początku, może bardzo pozytywnie wpływać na relację z maluchem 
i radość z życia prywatnego. Tyle, że wiąże się z pogorszeniem sytu-
acji finansowej rodziny, a także obawami co do postawy pracodawcy 
wobec nas. Często więc chęć zachowania równowagi nie wytrzymuje 
konfrontacji z wyzwaniami zawodowymi” – dodaje Sylwia Sosnowska.

WSPARCIE PRACODAWCY NA WAGĘ ZŁOTA
Mimo zmian w rolach rodziców, jakie zaszły w ostatnich latach, to 
wciąż na kobietach skupia się największy ciężar związany z wycho-
waniem dzieci. Co niepokojące, 33% mam deklaruje brak wspar-
cia od pracodawcy w zakresie łączenia pracy z życiem osobistym. 
Jednocześnie jednak również jedna trzecia badanych kobiet twierdzi, 
że nie spotkały się z trudnościami po powrocie do pracy. O tym, jak 
taka sytuacja może wyglądać w praktyce, opowiadała badaczom 
Pracuj.pl jedna z badanych matek.

„Moja mała będąc pierwszy raz w żłobku w okresie zimowym za-
częła chorować. Często pracowałam zdalnie, z domu. Pracodawca nie 
robi mi z tym problemów. Jednocześnie jednak jasno mi powiedział, 
że najważniejsze jest dla niego, by robota była zrobiona. Jeśli muszę 
wyjść wcześniej, w porządku. Jednak muszę dopilnować swoich za-
dań” – mówiła badana.

Jak podkreśla Sylwia Sosnowska, w zachowaniu work-life balance 
przez rodziców pomaga elastyczne i życzliwe podejście pracodawców.

„Kluczem do zachowania równowagi pracowników jest sprawna 
organizacja działów HR, przejrzyste zasady pracy i rozliczania wyni-
ków, a także świadomość wsparcia od pracodawcy. Przyjazna strategia 
personalna może obejmować np. mentoring dla wracających na rynek 
pracy rodziców, stworzenie wyróżniających się benefitów czy po pro-
stu indywidualne podejście do potrzeb zatrudnionych matek i ojców” 
– podsumowuje Sylwia Sosnowska. 

Więcej informacji o matkach i ojcach w pracy w raporcie Pracuj.pl: 
Rodzice w pracy. Życie na pełen etat, dostępnym na media.pracuj.pl

 media.pracuj.pl 

Dopasowane świadczenia pozapłacowe wpływają też 
na lojalność mam i ojców oraz chęć dłuższego związania się 
z firmą, która umożliwia zachowanie równowagi między 
pracą a życiem prywatnym.

Czy uważa Pani, że pracodawca ułatwił 
Pani pogodzenie obowiązków zawodowych 
z życiem rodzinnym?

Źródło: Raport Pracuj.pl 
„Rodzice w pracy. Życie na pełen etat”.

33%   Nie zgadzam się

31%  Zgadzam się

36%   Ani się zgadzam, 
ani nie zgadzam
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W trakcie planowania szkoleń językowych 
nierzadko stajemy przed dylematem: 
monitorować postęp pracowników 
testem typu ‘home-made’, czy może 
lepiej skorzystać z usług sprawdzonego 
zewnętrznego dostawcy audytu językowego.

Szkolenie językowe in-company, jeśli dobrze zaplanowane i profe-
sjonalnie zrealizowane, może wprowadzić w krwioobieg organiza-

cji dawkę świeżej, pozytywnej energii. 

BLASKI
Spójrzmy na dobrze znany scenariusz. Przed rozpoczęciem szkolenia 
uczestnicy dobierani są w grupy według zbliżonego stopnia zawan-
sowania językowego. W efekcie, część pracowników przez nastepny 
rok spotyka się raz lub dwa razy w tygodniu z osobami, z którymi nie 
współpracuje na co dzień. Nowe interakcje stwarzają okazję do odej-
ścia od klasycznego działania w konfiguracji ja-przełożony. Podczas 

Adam Maciaszczyk 

Prowadził szkolenia w m.in. P&G, Coca-Cola, GSK i Bayer. 
Napisał pracę magisterską na temat motywacji pracowników 
do nauki angielskiego na kursach firmowych. Od 2012 roku 
związany z Cambridge Assessment English, gdzie odpowiada 
za rozwój rynku w Polsce, Czechach i na Słowacji. Filolog 
z wykształcenia, piłkarz z zamiłowania.

Sprawdzam!
szkolenia często zaciera się hierarchia, a swobodna atmosfera zachęca 
uczestników do nieszablonowych zachowań. Wymyślane na potrzeby 
ćwiczeń komunikacyjnych role, w jakie wcielają się uczestnicy szkole-
nia, często wyzwalają w nich zdrowe emocje, nieeksponowane wcze-
śniej w „poważnych” okolicznościach zawodowych. 

Na niektórych udział w szkoleniu językowym działa odstresowująco, 
a dla innych – stanowi jakże cenną odskocznię od rutynowych obo-
wiązków na stanowisku pracy. Dzięki współpracy z kolegami z innych 
działów, pracownicy silniej identyfikują się z firmą i zaczynają lepiej ro-
zumieć swoją rolę w organizacji. Niektórzy członkowie zespołu stają 
się bardziej wyraziści i stanowczy w działaniu, co z kolei podoba się 
ich przełożonym.

CIENIE
Pomimo niewątpliwych korzyści interpersonalnych, nie możemy uciec 
od postawienia pozornie prostego pytania: czy szkolenia z angielskie-
go w firmie na pewno rozwijają kompetencje językowe pracowników?

Jeśli założymy, że tak, to warto sprawdzić w jakim stopniu. Jak duży 
postęp osiągają uczestnicy statystycznego rocznego lub dwuletniego 
szkolenia językowego in-company? Wartość ta jest oczywiście trudna 
do oszacowania, gdyż zależy od specyfiki poszczególnego szkolenia, 
jak i od indywidualnego podejścia do nauki każdego z uczestników. 
Warto pamiętać: aby w wiarygodny sposób zmierzyć faktyczny postęp 
w nauce (po roku lub dwóch latach szkolenia z angielskiego), należy 
najlepiej dwukrotnie przeprowadzić zewnętrzny audyt językowy – „na 
wejściu i na wyjściu”. Jeśli zmierzymy poziom języka na początku 
szkolenia i użyjemy tego samego narzędzia audytowego po jego za-
kończeniu, otrzymujemy wiarygodny obraz postępu językowego pra-
cowników. Niestety coraz częściej się zdarza, że w trakcie 12 lub nawet 
24 miesięcy nauki języka obcego w firmie znaczna część uczestników 
szkoleń robi niewielkie, w praktyce trudno zauważalne postępy. 

Kiedy warto wykorzystać zewnętrzny audyt 
z języka angielskiego?

Zamów bezpłatny test próbny: Poland@cambridgeenglish.org

Dowiedz się więcej: www.cambridgeenglish.org/pl/linguaskill
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ZNAKI ZAPYTANIA
Biorąc po uwagę ilość pracy, jaką dział HR każdego roku poświęca 
organizowaniu szkolenia językowego w firmie, warto chyba zasta-
nowić się nad głównymi przyczynami tak niskiej efektywności nauki.
Najczęstszą bolączką szkoleń językowych jest duża absencja na zaję-
ciach oraz brak regularnego kontaktu uczestników szkolenia z języ-
kiem pomiędzy nimi. Motywację do nauki w pracy dodatkowo osła-
biać mogą zbyt łagodne kryteria zaliczenia szkolenia. W praktyce, spo-
ra grupa pracowników decyduje się na powolne dryfowanie na tym 
samym poziomie zaawansowania językowego. Z własnego doświad-
czenia w pracy w firmach pamiętam osoby, które po dwóch latach na-
uki zaczynały ten sam podręcznik od samego początku, po raz trzeci. 
Chciałoby się przy tej okazji zapytać, czy w samej kulturze organi-
zacji szkolenia z angielskiego mają odpowiednio wysoką rangę na 
tle innych kursów rozwoju zawodowego i osobistego. Jeśli bowiem 
w długofalowej strategii rozwoju firmy brak szczegółowego planu 
poprawy poziomu znajomości angielskiego wśród pracowników, 
uczestnicy szkolenia językowego bez przekonania angażować się 
będą w naukę i to bez względu na to, jak dobra będzie osoba pro-
wadząca zajęcia.

PRZYCZYNY
Zasady psychologii motywacji pozostawiają niewiele wątpliwości co 
do edukacyjnego niepowodzenia sytuacji, w której osoba otrzymuje 
możliwości bezpłatnego lub hojnie subsydiowanego kursu języka an-
gielskiego (przysłowiową „marchewkę”) bez jasnego przekazu co do 
wymagań i oczekiwań z tym związanych oraz bez zarysowania kon-
sekwencji w przypadku niewywiązania się z tych oczekiwań („kija”). 
Powstało za to wiele badań mówiących, że najlepsze wyniki w nauce 
osiągają osoby będące zmotywowane wewnętrznie (instrinsic moti-
vation). Pragną one się rozwijać głównie dla własnej satysfakcji oraz 
dlatego, że pasjonują się daną dziedziną. Tempo ich postępu jest 
mniej związane z wielkością bodźców zewnętrzych, a bardziej zależy 
od dobrego zaplanowania własnej ścieżki rozwoju oraz regularności 
i konsekwencji w nauce.

W środowisku pracy taka wewnętrznej motywacja do nauki angiel-
skiego zdarza się niestety niezwykle rzadko i to z prostego powodu 
– od niemal każdego zatrudniownego w nowocześnie zarządzanej fir-
mie oczekuje się na co dzień umiejętności załatwiania w pierwszej ko-
lejności spraw ważnych albo pilnych (prioritising). Nie wiedzieć czemu, 
w wielu firmach szkolenia z angielskiego zdają się nie należeć do żad-

nej z tych dwóch kategorii. Jedynym wyjątkiem od tej reguły są osoby, 
dla których poprawa znajomości angielskiego w krótkim czasie wiąże 
się z szybkim awansem lub możliwością relokacji do innego kraju.

NARZĘDZIA 
Dobre firmy dążą do zwiększania efektywności szkolenia językowego, 
bez niepotrzebnego napinania budżetów. Działy HR zastanawiają się 
nad tym, jak zmotywować pracowników do robienia wymaganych 
postępów w angielskim w krótszym czasie oraz jak podnieść rangę 
samego szkolenia.

Z pomocą przychodzą nowoczesne testy audytowe online, które 
łaczą w sobie szybkość i rzetelność oceny oraz wygodę w obsłudze. 
Często już następnego dnia po zakończeniu testu generowany jest 
raport z opisem umiejętności językowych kandydata w danej spraw-
ności językowej: reading, listening, writing lub speaking. W rezultacie 
intensywnych badań prowadzonych przez University of Cambridge, 
UK poświęconych wprowadzaniu technologii rozpoznawania mowy 
(speech recognition) i sztucznej inteligencji (artificial intelligence) do 
nauki angielskiego, powstał nowy test audytowy – Linguaskill. Test 
ten miał swoją premierę na początku tego roku i jako jedyny w swo-
im segmencie produktów edukacyjnych jest w stanie automatycznie 
ocenić poziom pisania oraz mówienia po angielsku. W zależności od 
szybkości łącza internetowego wiarygodne wyniki generowane są już 
po kilkunastu godzinach.

STOPA ZWROTU
Pomimo pewnych dotatkowych kosztów, w ogólnym rozra-
chunku szkolenia zakończone audytem dają dużo lepszą ROI, niż 
standardowe szkolenia kończące się otrzymaniem świadectwa. 
Jak to działa? Tu znów odnieśmy się na chwilę do psychologii moty-
wacji. Jeżeli pracownik jest od początku informowany, jaki wymagany 
postęp w skali punktowej na teście audytowym po zakończeniu kur-
su ma osiągnąć, widzi konkretny cel, w kierunku którego ma zmierzać. 
Dodatkowo, w zwiększeniu zaangażowania w naukę pomaga fakt prze-
prowadzania audytu za pomocą dokładnie tego samego testu audyto-
wego w całej grupie kolegów, na których tle będzie chciał się wyróżnić 
(peer pressure). Dlaczego to ma się opłacać firmie? Dzięki dodaniu audy-
tu średni czas osiągnięcia wymaganego poziomu językowego skraca 
się przynajmniej o jedną trzecią. Przykładowo, szkolenie z audytem za-
kończy się po 2 latach; standardowe – co najmniej po trzech...  Rachunek 
jest prosty! 

Warto pamiętać: aby w wiarygodny sposób zmierzyć 
faktyczny postęp w nauce (po roku lub dwóch latach szkolenia 
z angielskiego), należy najlepiej dwukrotnie przeprowadzić 
zewnętrzny audyt językowy – „na wejściu i na  wyjściu”. 
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Łukasz Piela
Ekspert e-commerce i dystrybucji 
cyfrowej, Prezes Zarządu E-Kiosk S.A., 
największego dostawcy cyfrowych treści 
w Polsce, właściciela serwisu ekiosk.pl, 
agencji kreatywnej eContentLAB 
oraz księgarni cyfrowej nexto.pl, 
oferujących szeroką ofertę czytelniczą 
dla firm i klientów indywidualnych. 
E-Kiosk rozwija także sprzedaż 
oprogramowania oraz świadczy usługi 
e-commerce dla wydawców.

Czytanie
Wybrane  #HR-lektury w nexto.pl

  „Employer branding. Budowanie wizerunku pracodawcy krok po kroku”
   „HR Business Partner. Praktyczne rozwiązania budowania 

   wysokoefektywnych organizacji”
  „Employer branding. Marka pracodawcy w praktyce”
  „Employer branding – buduj markę, a nie jedynie rozpoznawalność”
  „Polish Your HR English. Angielski (nie tylko) dla HR-owca”

zmieni Twojego pracownika
Zadowolony pracownik to dobry pracownik. 
Oczytany pracownik to skarb! O tym, 
że czytanie poszerza horyzonty, wie każdy. 
Pracodawcy jednak dopiero zaczynają dostrzegać 
potencjał tkwiący w zapewnieniu dostępu 
do oferty czytelniczej swoim pracownikom. 
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Benefit w formie abonamentu na wydania książek i prasy w wersji 
elektronicznej, jako jeden z niewielu, jest propozycją obustronnej 

korzyści. Wielotorowy rozwój pracownika, jaki gwarantuje regularny 
kontakt ze słowem pisanym, to korzyść nie tylko dla niego samego, ale 
także dla organizacji, z którą jest związany.

CZYTANIE ZMIENIA MÓZG
Naukowcy z Emory University postanowili sprawdzić, jak czytanie 
wpływa na umysł i fizjologię mózgu. Przy użyciu funkcjonalnego 
rezonansu magnetycznego, mapowali mózgi studentów, którzy 
przez dziewięć wieczorów z rzędu czytali 30 stron powieści Pompeja 
Roberta Harrisa. Badanie przeprowadzano każdego kolejnego ranka, 
następującego po zapoznaniu się z kolejnym rozdziałem. Na skanach 
zaobserwowano wysoką aktywność neuronów w lewej korze skronio-
wej, obszarze mózgu związanym z rozwojem języka, a także w ob-
szarach odpowiedzialnych za doświadczenia sensoryczne. Co więcej, 
aktywność ta utrzymywała się przez pięć dni po zakończeniu ekspe-
rymentu, a możliwe, że nawet jeszcze dłużej1.

Idąc za wynikami badań, mózg pracownika, który czyta po 
godzinach, wykazuje większą aktywność w godzinach pracy. 
Zintensyfikowane działanie neuronów może natomiast wpływać na 
kreatywność i zaangażowanie w wykonywane projekty.

Wyobraź sobie, że Twój pracownik tak jak do intranetu, ma dostęp 
do publikacji w dwóch obszarach: pozycji, na których Tobie zależy, aby 
zostały przeczytane z punktu widzenia zawodowego oraz tytułów dla 
relaksu. Ty masz dostęp do pełnych statystyk czytelnictwa.

BRANŻA W MAŁYM PALCU
Inwestycja w rozwój pracownika jest nieodłącznym elemen-
tem prowadzenia dobrze prosperującego przedsiębiorstwa. 
Najpopularniejszymi formami dokształcania zatrudnionych są szkole-
nia, seminaria i konferencje. Nie ma wątpliwości, że intensywne, kil-
kugodzinne, a czasem nawet kilkudniowe nauczanie może przynieść 
zadowalające efekty Tego rodzaju wydarzenia mają jednak charakter 
sporadyczny i generują relatywnie wysokie koszty.

W rezultacie, pracownik poznaje nowe trendy i procedury raz czy 
dwa razy w roku, co przy dynamicznie zmieniających się standardach, 
może okazać się niewystarczające.
Stały dostęp do książek i prasy w wersji elektronicznej gwarantuje 
nieograniczony dostęp do publikacji związanych z branżą, w której 
się porusza. Pracownik wzmacnia swoje kompetencje, jest na bieżą-
co z nowinkami i dowiaduje się „co w branży piszczy”. Bez żadnych 
ograniczeń czasowych czy tematycznych, może korzystać z wielu pu-
blikacji. Uczy się samodzielnie, także w domowym zaciszu. A przecież 
człowiek, który sam się dokształca, jest dla każdej organizacji na wagę 
złota.

Ponadto artykuły, czy książki pisane przez ekspertów z danej dzie-
dziny mogą okazać się zbawieniem w nagłych, nieprzewidzianych 
sytuacjach. Mając do dyspozycji setki tytułów, które można pobrać 
w ciągu jednej chwili, zespół może dowolnie zasięgać opinii w zakresie 
konkretnej tematyki czy problemu. Mimo powszechnego przekonania, 
pośród treści dostępnych w Internecie nie znajdziemy odpowiedzi na 
wszystko. Dlatego „pierwsza pomoc” zorganizowana w postaci do-
stępu do uznanych publikacji cyfrowych może okazać się kluczem do 
wyjścia z sytuacji kryzysowej.

DOKTORAT Z RELACJI MIĘDZYLUDZKICH
Inteligencja interpersonalna Mel Silberman i Freda Hansburga, czy 
słynne Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi Dale’a Carnegiego to 
książki, które doradzają, jak skutecznie, a zarazem swobodnie działać 

1  http://esciencecommons.blogspot.com/2013/12/a-novel-look-at-how-stories-may-
-change.html

wśród innych. Pozycje te będą przydatne szczególnie pracownikom, 
których według skali Taylora Hartmana określa się mianem „osobo-
wości czerwonej” – są to osoby nastawione głównie na realizację 
celów, lubiące rywalizację. Cechy, którymi się odznaczają, mogą 
sprawiać trudności w komunikacji z innymi, a szczególnie z ludźmi 
z przeciwnego bieguna – „osobowością białą”, nastawioną na budo-
wanie relacji. Ta grupa z kolei skorzysta na publikacjach, które uczą 
asertywności.

Rozwijanie umiejętności interpersonalnych jest niezwykle ważne, 
nie tylko dla każdej jednostki z osobna, ale też w kontekście spraw-
nego funkcjonowania organizacji. Realizacja wszelkiej maści pro-
jektów wymaga gry zespołowej. Teoretycznie, różnorodność może 
być atutem grupy – zespół ekspertów o różnych typach charakteru 
i umiejętnościach, biorąc pod uwagę szeroki zakres perspektyw i po-
dejść do tematu, powinien być niezwykle efektywny. W praktyce jed-
nak to nie wystarcza, ponieważ bez chęci i umiejętności komunikacji 
z innymi, burza mózgów, która powinna przynieść nowatorskie roz-
wiązania, może przeistoczyć się w zwykłą kłótnię. W efekcie potencjał 
grupy jako całości, jak również każdego uczestnika z osobna, pozostaje 
niewykorzystany.

TO POLISH YOUR ENGLISH
Z perspektywy współczesnych organizacji znajomość języ-
ków to umiejętność niezbędna u każdego nowego pracownika. 
Międzynarodowe korporacje coraz częściej wysyłają pracowników do 
oddziałów w innych krajach, w celu zapoznania ich z realiami dzia-
łania biznesu na innych rynkach. Polskie organizacje, posiadające za-
granicznych klientów, zatrudniają coraz większą liczbę tzw. native’ów, 
czyli rodzimych użytkowników danego języka. Środowisko pracowni-
cze staje się zatem coraz bardziej międzynarodowe. Języki obce stają 
się wartością, która jest istotna już nie tylko w kontaktach z kontrahen-
tami i podmiotami zewnętrznymi, ale stanowi umiejętność niezbędną 
do tego, by komunikować się wewnątrz firmy.

Pracownik, posiadający dostęp do publikacji wspomagających 
naukę języków obcych, może wybierać spośród wielu opcji. Ma do 
dyspozycji kursy w formie ebooków, fiszki w formie audiobooka, czy 
e-magazyny zawierające artykuły w wybranym języku, takie jak English 
Matters, Deutsch Aktuell czy Francais Present. W zależności od potrzeb, 
z pisanymi pomocami naukowymi można rozwijać zarówno podsta-
wową znajomość języka, jak i poznawać słownictwo specjalistyczne, 
charakterystyczne dla danej branży.

PRACA TO NIE WSZYSTKO
Czytanie to także rozwój osobisty, bardzo ważny w kontekście work-
-life balance. Rynek książki oferuje niezliczoną ilość poradników 
o tym, jak wieść dobre, satysfakcjonujące życie, jak łączyć pracę 
z życiem rodzinnym, czy budować szczęśliwe relacje. Powodzenie 
w życiu prywatnym często przekłada się na produktywność w życiu 
zawodowym.

Ponadto, książki i czasopisma są również źródłem informacji nie-
zbędnych do rozwijania hobby. Niezależnie od tego, czy w czasie wol-
nym pracownik chodzi po górach czy szydełkuje, w ofercie czytelni-
czej znajdzie coś, co pomoże mu rozwijać się w pożądanym kierunku.

Lektura to jednak przede wszystkim odpoczynek. Wieczór z dobrym 
kryminałem czy weekend z lekką powieścią obyczajową, to zwykle naj-
lepszy przepis na zrzucenie z siebie stresu gromadzonego na co dzień.

PRACODAWCO, DAJ POCZYTAĆ
Przeglądanie branżowych magazynów lub wertowanie wartościowej, 
rozwijającej książki, na ekranie telefonu czy komputera służbowego 
w ramach relaksu pomiędzy zadaniami, z pewnością jest lepszym roz-
wiązaniem niż godziny spędzone na przeglądaniu mediów społecz-
nościowych, czy średniej wartości wideo w sieci. 
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Szlachetne 
zdrowie
Obecny rynek pracy niesie ze sobą istotne 
wyzwania dla działów HR. Mamy rynek 
pracownika i musimy bardziej zabiegać 
o kandydatów, oferując warunki pracy, 
które zaspokoją potrzeby pracowników. 
Szefowie HR koncentrują się na budowaniu 
zaangażowania. Poszukują programów 
motywacyjnych, dzięki którym pozyskają 
i utrzymają talenty. 
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Z tegorocznych badań przeprowadzonych wśród polskich pracow-
ników wynika, że ciągle wysoce pożądanym benefitem jest pry-

watna opieka medyczna1. Obecnie większość firm oferuje podstawo-
wy pakiet opieki medycznej. Jednak 65 proc. pracowników wskazuje, 
że jest zainteresowana opieką medyczną w rozszerzonym zakresie 
(raport Hays Poland). Badania przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak 
również potwierdzają tę tezę. Blisko 50 proc. pracowników wskazało 
rozszerzony pakiet medyczny jako najbardziej pożądany, a 20 proc. 
dodatkowo wskazało opiekę stomatologiczną jako trzeci najbardziej 
satysfakcjonujący benefit. Jednocześnie 36,5 proc. pracowników za-
deklarowało, że może korzystać z opieki medycznej tylko w podsta-
wowym zakresie. Można wyciągnąć wniosek, że oferta firm rozmija 
się z oczekiwaniami pracowników.

SŁUCHAĆ UWAŻNIEJ
Uważam, że jako HR-owcy, powinniśmy uważniej słuchać tego, co 
mówią nasi pracownicy i lepiej wykorzystywać pozyskaną infor-
mację zwrotną. To prawda, że działamy na ciekawym rynku pracy, 
a pracownicy i kandydaci są coraz bardziej wymagający. Wygrywają 
pracodawcy, którzy potrafią w swojej ofercie zidentyfikować rze-
czywiste oczekiwania pracowników i odpowiedzieć na nie ade-
kwatnym programem benefitów. Rozwój, atmosfera pracy, równo-
waga życiowa pojawiają się w ostatnich badaniach jako elementy 
w najwyższym stopniu budujące zaangażowanie. W badaniu Sedlak 
& Sedlak tylko 22,3 proc. respondentów zdeklarowało, że ich firma 
bada satysfakcję z benefitów. Z moich doświadczeń wynika, wystar-
czy przeprowadzić raz na dwa lata ankietowe badanie satysfakcji. 
Możemy również do tego wykorzystać badanie zaangażowania 
pracowników, dokładając odpowiednie pytania.

Jeśli jeszcze nie oferujemy opieki medycznej swoim pracowni-
kom, to warto o tym pomyśleć. Jeśli mamy ją w swojej ofercie, na-
leży z kolei upewnić się, czy odpowiada oczekiwaniom pracowni-
ków. Pakiet medyczny jest benefitem, który w znaczącym stopniu 
wpisuje się w obecne trendy HR. Dane Hays pokazują, że większość 
pracodawców postrzega prywatną opiekę medyczną jako ważny 
czynnik, wspierający pozyskiwanie pracowników (73 proc. wskazuje 
na podstawowy pakiet opieki medycznej i 21 proc. na rozszerzony). 
Dodatkowe benefity oferują przede wszystkim duże firmy. Mniejsze 
przedsiębiorstwa mają tę lekcję do odrobienia. Obecnie zaledwie 
16 proc. małych i mikroprzedsiębiorstw zapewnia pracownikom 
prywatną opiekę medyczną, wśród firm zatrudniających do 9 osób 
wskaźnik ten wynosi 8 proc., w tych do 50 pracowników już 20 proc.2.

WYBRAĆ ODPOWIEDNIEGO PARTNERA
Dobrze ułożony program opieki medycznej wspiera pracownika i jego 
rodzinę, dając poczucie bezpieczeństwa oraz oszczędność czasu. Jest 
jeden warunek – program musi realnie odpowiadać na potrzeby pra-
cownika, a nie być produktem z półki, który oferujemy, bo wszyscy 
tak robią. Dlatego duże znaczenie ma dobór operatora usług medycz-
nych. Właściwy partner wesprze dział HR w niestandardowych sytu-
acjach zdrowotnych, które przecież zdarzają się w każdej organizacji. 

Alina Smolarek
Dyrektor HR w Centrum Medycznym ENEL-MED. 
Odpowiada za realizację strategii personalnej w firmie, 
funkcjonowanie systemu zarządzania zasobami ludzkimi 
firmy oraz podejmowanie kluczowych decyzji dotyczących 
pracowników i rozwoju organizacji. 

Blisko 65% pracowników 
wskazało rozszerzony pakiet medyczny jako najbardziej 

pożądany, a 20% dodatkowo wskazało opiekę stomatologiczną 
jako trzeci najbardziej satysfakcjonujący benefit.

Taki partner doradzi, pokieruje, podzieli się doświadczeniami. W trud-
nych sytuacjach biznesowych zaufany partner medyczny, okazuje się 
cennym wsparciem oferując na przykład wsparcie psychologa w sytu-
acji kryzysu motywacji, wypalenia zawodowego czy wsparcia zespo-
łów po sytuacji kryzysowej np. wypadku w miejscu pracy. 

Z perspektywy pracownika i jego rodziny jest jeszcze jeden 
istotny aspekt wyboru właściwego dostawcy usług medycznych.
Pracownikom zależy na dostępie do szerokiej gamy usług medycz-
nych, również tych poza abonamentem. Pracownik może skorzystać 
z dodatkowych usług u zaufanego lekarza czy w ulubionej przychodni. 
Często jestem proszona przez znajomych o polecenie dobrego leka-
rza. Te osoby mają opiekę medyczną, a jednak szukają zaufanej usługi 
poza swoim pakietem. To może wskazywać, że ich pracodawca nie do-
konał właściwego wyboru.

65%

ODPOWIEDNIO DOBRAĆ ZAWARTOŚĆ 
PAKIETU MEDYCZNEGO
Dobry dostawca usług medycznych dba o czas naszych pracow-
ników. Stawia na jakość obsługi klienta, która pozwala zrealizować 
usługę medyczną sprawnie. Warto sprawdzić czy partner medyczny 
oferuje aplikację mobilną do umawiania wizyt, czy można umówić się 
on-line. Czy mamy dostęp do video rozmowy z lekarzem, potwierdze-
nia wizyty bez oczekiwania w recepcji, zdalnego zamawiania recept 
czy odbierania wyników. To z pewnością docenią klienci wewnętrz-
ni – ciągle zabiegani menedżerowie i pracownicy. Taki dostawca dba 
również o dział HR, oferując analizy, na podstawie których możemy 
modyfikować ofertę medyczną dla pracowników.

Kolejnym elementem jest komunikowanie pracownikom realnej 
wartość pakietu medycznego. Badania pokazują, że ponad połowa 
pracowników nie zna wartości otrzymywanego świadczenia. 

JAK ENEL-MED WSPIERA SWOICH PRACOWNIKÓW?
W enel-med oferujemy naszym pracownikom „szyty na miarę” pro-
gram opieki medycznej. Jesteśmy zróżnicowaną organizacją, zatrud-
niamy blisko 4000 tysiące osób. Wśród pracowników, którzy mają 
możliwość korzystania z pakietów medycznych są między innymi, 
lekarze, konsultanci obsługi klienta, kadra menedżerska. Każda z tych 
grup ma inne potrzeby i oczekiwania. Staramy się na nie odpowiadać 
oferując różne zakresy opieki medycznej, umożliwiając wykupienie 
pakietu partnerskiego czy też rodzinnego. Proponujemy bogaty pro-
gram rabatowy na usługi, których pracownicy nie mają w pakiecie. 
Z naszych doświadczeń wynika, że pracownicy chętnie korzystają 
z rabatów czy akcji promocyjnych, aby zrealizować odpłatnie usługę 
medyczną, poza pakietem.

1 Zob. „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2018 roku”, 
Sedlak & Sedlak; „Raport płacowy 2018. Trendy na rynku pracy” Hays Poland.

2 Zob. „Prywatna opieka medyczna w małych przedsiębiorstwach”, ARC Rynek i Opinia.
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Program opieki medycznej traktujemy jako istotny element wize-
runku pracodawcy. Zadowolenie z realizacji usługi medycznej, w na-
szym przypadku, przekłada się wprost na zaangażowanie i ocenę nas 
jako pracodawcy. Co ciekawe, nasi pracownicy oceniają bardzo wysoko 
poziom świadczonych usług medycznych przez enel-med. W ankiecie 
satysfakcji pacjenta (standardowe badanie, które kierujemy do wszyst-
kich naszych pacjentów) pracownicy w skali sześciostopniowej ocenili 
poziom satysfakcji w pierwszym kwartale 2018 roku na 5,68. 

Regularnie rozmawiamy z naszymi pracownikami o satysfakcji z ofe-
rowanego benefitu. Wykorzystujemy do tego ankietę satysfakcji z pracy 
i nasz wewnętrzny portal społecznościowy. Menedżerowie zbierają in-
formację zwrotną od zespołów. Na tej podstawie modyfikujemy zakresy 
pakietów, aby w najwyższym stopniu odpowiadały potrzebom ludzi. 
Z doświadczenia wiem, że czasem niewielkie zmiany, których w HR by-
śmy nie dostrzegli, istotnie podnoszą poziom zadowolenia. Doskonałym 
potwierdzeniem jest wynik, który uzyskaliśmy w ankiecie satysfakcji pra-
cy lekarzy (wewnętrzne badanie enel-med). Aż 82 proc. lekarzy, którzy 
wzięli udział w badaniu, jest zadowolonych z pracy w enel-med, 83 proc. 
poleciłoby pracę w enel-med zaprzyjaźnionemu lekarzowi, a 92 proc. 
potwierdziło satysfakcję z oferowanego pakietu medycznego.

Benefity medyczne wykorzystujemy jako nagrody dla najlepszych 
pracowników. W programie enel-klub, do którego zapraszamy wyróż-
niający się personel medyczny, w kafeterii nagród zaoferowaliśmy vo-
uchery na usługi stomatologiczne, medycyny estetycznej, relaksacyj-
ne oraz masaże. Korzystając z portfolio marek Grupy enel-med – kliniki 
stomatologicznej z bazą ponad 70 gabinetów na terenie kraju, kliniki 
medycyny estetycznej Estell oraz kliniki medycyny sportowej enel-
-sport budujemy benefity dla naszych pracowników. 

Nasze doświadczenia w tym przypadku potwierdzają także dane 
Sedlak & Sedlak – stomatologia jest wysoko ceniona przez polskich 
pracowników. Nie każda firma może sobie pozwolić na pełen pakiet 
stomatologiczny. Jednak kluczowe dla zdrowia – przeglądy i profilak-
tyka stomatologiczna w dobrej klinice – są cenowo dostępne dla wielu 
organizacji. Dlatego warto je uwzględnić w oferowanym pakiecie ra-
zem ze zniżkami na inne usługi.

Mamy także doświadczenie we wspieraniu pracowników w sytu-
acjach losowych, oferując dodatkowo pakiet psychologiczny, rehabili-
tacyjny czy uszyty na miarę pakiet diagnostyczny. Robimy to, ponieważ 

jesteśmy przekonani, że indywidualne podejście do pracownika buduje 
zaangażowanie i w efekcie prowadzi do skuteczności biznesowej.

W tym roku chcemy mocniej zaakcentować działalność w obszarze 
profilaktyki zdrowotnej. Mamy harmonogram szkoleń dla pracowni-
ków. Zajmiemy się profilaktyką bólów kręgosłupa, profilaktyką onko-
logiczną piersi. Zaoferujemy również badania profilaktyczne, takie jak 
pomiar cholesterolu, glukozy, badanie ciśnienia i wskaźnika BMI. Te 
dodatkowe „dni dla zdrowia” będą również dobrą okazją do spotkania 
oraz integracji. 

Enel-med działa na polskim rynku medycznym ponad 25 lat. Jesteśmy 
partnerem medycznym dla ponad pięciu tysięcy klientów korporacyj-
nych. Dlatego budując program medyczny dla pracowników korzy-
stałam z doświadczenia naszego Działu Sprzedaży i Relacji z Klientem 
Korporacyjnym. Wspólnie przyglądaliśmy się trendom rynkowym, ko-
rzystaliśmy z doświadczeń naszych klientów, analizowaliśmy wyzwania, 
przed którymi stają pracodawcy. Są one często podobne – wszyscy mie-
rzymy się z rotacją np. w IT czy poniedziałkową absencją w call center. 
Pracujemy w stresie, brakuje nam czasu na troskę o siebie, zwłaszcza w ze-
społach menedżerskich. 

Opieka medyczna jest benefitem uniwersalnym. Każdy przecież cho-
ruje i jak, pokazują nasze doświadczenia i analizy klientów enel-med, 
opieka medyczna jest benefitem „lojalizującym”. Przywiązanie do kar-
diologa, ginekologa czy pediatry dla dziecka, powoduje, że opieka me-
dyczna staje się istotnym elementem oceny miejsca pracy. Zaryzykuję 
stwierdzeniem, że pracownik zadowolony z tego benefitu, rozważając 
konkurencyjną ofertę pracy uwzględni kwestię zmiany lekarza, zakresu 
pakietu medycznego i dostawcy usług medycznych. Jeśli oferujemy 
satysfakcjonujące świadczenie medyczne, to mamy szansę zabloko-
wać decyzję o zmianie.

Nasz założyciel Adam Rozwadowski często powtarza, że „zdrowie 
jest najważniejsze”. Nasze badania pokazują, że troska o nie, szybka 
diagnoza i skuteczne leczenie, to klucz do efektywnej pracy, na czym 
nam jako HR-owcom zależy. Z kolei Prezes Jacek Rozwadowski zwraca 
uwagę na konieczność zwiększenia odpowiedzialności pracodawców 
za kondycję zdrowotną pracowników ponieważ, biznes rozwija się 
dzięki ludziom, a dbanie o ich zdrowie i regularna profilaktyka prze-
łoży się na lepszy wynik firmy. Taką politykę personalną realizujemy 
w enel-med. 
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WIEMY

BIZNES

WIEMY

BIZNES
CO NAPĘDZA

Paliwem rakietowym biznesu są ludzie o właściwych 
kompetencjach, na właściwych stanowiskach.

Szkolenia dla menadżerów i liderów

Umiejętności osobiste

Zarządzanie zasobami ludzkimi

SPRAWDŹ NAS!

www.pdk.edu.pl   |   info@pdk.edu.pl

Skutecznie wspieramy działy HR, w prowadzeniu 

kompleksowych projektów szkoleniowych:

Wysoko wykwalifi kowani
trenerzy

Presti żowe ceryfi katy
i licencje

Wiedza podawana
w atrakcyjny

i aktywizujący sposób

Programy
szyte na miarę

Unikatowe narzędzia
wspomagające rozwój

Wysokie noty
w ankietach uczestników

szkoleń

Co nas wyróżnia?

Wspieramy szefów w zarządzaniu zespołem i osiąganiu wyników. 

Odpowiadamy na realne potrzeby biznesu dlatego nieustannie 

poszerzamy ofertę szkoleniową dla liderów i menadżerów.

Trenując umiejętności miękkie i kompetencje osobiste

pracowników, dostarczamy wiedzę i kształtujemy wzorce zachowań,

które pozwolą Twoim pracownikom skuteczniej się komunikować

i bardziej efektywnie współpracować i realizować cele!

Działom HR dostarczamy sprawdzone narzędzia oraz wspieramy 

w realizacji projektów dla biznesu. Pomagamy m.in. w budowaniu

roli HRBP, procesach rekrutacyjnych, teambuildingowych,

motywacyjnych, sukcesji. Prowadzimy również superwizje

i szkolenia typu „Train the trainers” dla trenerów wewnętrznych.
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Stres nas      stresuje
robami bezpośrednio związanymi z ekspozycją pra-

cownika na czynniki stresogenne. Problemem jest nie 
tylko chwilowa „niedyspozycyjność”; chodzi o to, że stres 

jest problemem przewlekłym. Pracownik, który nie otrzyma wystar-
czająco szybko odpowiedniej pomocy (bo np. się wstydzi pójść do 
psychologa), może znaleźć się w sytuacji, w której samodzielnie nie 
będzie mógł sobie poradzić. 

KONSEKWENCJE 
Konsekwencje dla pracownika oraz pracodawcy mogą być bardzo 
przykre. Pracownik traci stabilność emocjonalną. Zaczyna popełniać 
błędy, a w rezultacie może to prowadzić do odejścia z firmy lub zwol-
nienia przez pracodawcę. Pracodawca ponosi koszty takiej sytuacji, 
stając w obliczu konieczności znalezienia kogoś na zastępstwo, a po-
tem zrekrutowania i wdrożenia nowej osoby. 

JAK SOBIE RADZIĆ?
Managerowie coraz częściej zdają sobie sprawę, że „kij i marchewka”, to 
nie jedyne metody dbania o efektywność pracownika. Jesteśmy ludźmi 
i mamy swoje emocje. Nie jesteśmy w stanie oddzielić życia prywatne-
go od zawodowego. Dlatego coraz więcej firm poszukuje rozwiązań 
dbających o tę sferę życia swoich pracowników. Wprowadza się jogę, 
uczy techniki oddychania (świetnie redukują poziom kortyzolu w orga-
nizmie) czy medytacji. Niestety nie działają one „natychmiast”. Są bardzo 
potrzebne i świetnie wspierają redukcję stresu, jednak wymagają cza-
su, regularności i zaangażowania. HelpCall jest usługą odpowiadającą 
na potrzebę szybkiego reagowania na sytuacje trudne emocjonalnie. 
Zarówno w zakresie problemów biznesowych, jak i prywatnych. Dbając 
o te obszary, dbamy też o efektywność biznesową naszych działań. 

Każdy z nas przeżywa lepsze i gorsze momenty. Zarówno w życiu 
prywatnym jak i zawodowym. Jesteśmy ludźmi i nie ukrywajmy tego. 
Tak jak często dbamy o nasze zdrowie fizyczne, zachęcam, abyśmy 
dbali o nasze zdrowie emocjonalne. Bo jeżeli mamy zdrowe ciało, 
a psychikę nie, to pierwsze do niczego nam się nie przyda. 

Kiedy rozmawiam z klientami na temat 
stresu w pracy, odczuwam zmianę 
atmosfery, jakby ten temat sprawiał moim 
rozmówcom wiele trudności. Gdy poruszam 
ze znajomymi kwestię życia zawodowego, 
stres i lęki również się pojawiają. 

Okazuje się, że nie tylko działy sprzedaży, obsługi klienta czy wspar-
cia sprzedaży są narażone na stresogenne czynniki w pracy. 

Ośmielam się stwierdzić, że nie ma biznesu, w którym stres nie byłby 
wpisany w specyfikę działalności. Nie mówiąc już o sytuacjach takich 
jak: restrukturyzacja, zmiana zarządu czy managementu, nadmierna 
kontrola, dynamiczny rozwój firmy czy nawet awanse! 

W trakcie rozmów z klientami pojawiały się nie napawające opty-
mizmem stwierdzenia: „W naszej firmie nikt nie będzie chciał wdrażać 
rozwiązania minimalizującego poziom stresu, bo trzeba będzie się 
przyznać, że taki problem istnieje”. „Jak powiemy ludziom, że chcemy 
ich wesprzeć profesjonalną pomocą psychologiczną, to pomyślą, że 
uważamy ich za nienormalnych”. Mam nadzieję, że w dalszej części ar-
tykułu pomogę powyższe stwierdzenia obalić.

KILKA FAKTÓW O STRESIE
Stres ma dwa oblicza – dobre i złe. Dobry, jest informacją o potencjal-
nym zapotrzebowaniu na wzmożone działania czy wysiłek. Jest po-
trzebny również w pracy. Nadmierna ekspozycja na stres może powo-
dować ogromne spustoszenie. Nawet na poziomie biochemicznym 
w naszym mózgu. Co w rezultacie powoduje obniżenie jakości życia, 
efektywności biznesowej itd. 

Ostatnie badania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wskazują, 
że aż do 60% nieobecności w pracy może być spowodowane cho-

Mariusz Bąberski 
CEO, co-founder firmy HelpCall.pl. 
Psychoterapeuta, przedsiębiorca. 
Od 12 lat związany z rynkiem HR i nowymi technologiami. 
Wykładowca na Uczelni Łazarskiego w Warszawie (nowoczesne 
modele biznesowe). Miał przyjemność pracy z takimi firmami 
jak DHL Express, E&Y, Rhenus Logistics, ING Bank Śląski, mBank, 
Oracle, itp. Prywatnie  pasjonat motocykli. 

Ostatnie badania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wskazują, 
że aż do 60% nieobecności w pracy może być spowodowane 
chorobami bezpośrednio związanymi z ekspozycją pracownika 
na czynniki stresogenne
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Język angielski
jako „must have”
Język angielski to język nauki, dyplomacji i biznesu. 
W Polsce wiele osób deklaruje „dość dobry” poziom znajomości 
języka angielskiego. Jednakże w środowisku pracy trudno jednoznacznie 
udowodnić powyższe stwierdzenie. Według badania Antal International1 
ponad 85% kandydatów podaje nieprawdziwe informacje 
dotyczące znajomości języka angielskiego w swoim CV. 
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Kandydaci nieumiejętnie określają poziom znajomości języka obce-
go, zaniżając swoje kompetencje językowe poprzez umieszczanie 

w CV określeń takich jak: „znajomość języka angielskiego komunika-
tywna” lub je zawyżając poprzez wpisy typu: „biegła”; „dobra w mowie 
i piśmie”. Jaki zatem wpływ ma brak kompetencji językowych w orga-
nizacji i w jaki sposób można zdefiniować  co oznacza „dobry” poziom 
znajomości języka angielskiego?

KORZYŚCI PŁYNĄCE ZE ZNAJOMOŚCI 
JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Wiele korporacji w Polsce umożliwia pracownikom 
relokację zagraniczną, która stanowi dla 
nich czynnik motywujący w miejscu 
pracy. W efekcie stają się oni bardziej 
elastyczni i lepiej rozumieją, 
w jaki sposób pracuje się 
w krajach o odmiennej kul-
turze. Mobilność umożliwia 
pracownikom zdobywanie 
nowych doświadczeń 
i rozwój osobisty, a praca 
w zespołach międzynaro-
dowych wpływa na osią-
ganie lepszych rezultatów, 
ponieważ wykorzystują 
oni zdobyte za granicą umie-
jętności i doświadczenie. 
Relokacje są zatem korzystne 
dla obydwu stron i możliwe tylko 
wtedy, gdy pracownicy posługują 
się językiem obcym. Aż 94% firm, 
w których zatrudnione osoby znają język 
angielski, cieszy się wzrostem produktywności, 
większym zaangażowaniem pracowników i większą satysfakcją klien-
tów. Ponadto korporacje, w ktorych wykorzystywany jest język an-
gielski, są bardziej konkurencyjne w skali światowej oraz są w stanie 
zwiększyć swoją rentowność i zachować niski wskaźnik rotacji pra-
cowników.

KONSEKWENCJE NIEZNAJOMOŚCI 
JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Około 70% firm, które uczestniczyły w badaniu przeprowadzonym 
przez ETS przyznaje, że niewystarczająca znajomość języka angielskiego 
w organizacji jest wyzwaniem dla ich rozwoju. Brak znajomości języka 
angielskiego w miejscu pracy może być przyczyną nieporozumień, 
a także ogranicza możliwości rozwoju zawodowego. Ponadto badania 
pokazują, że 81% korporacji dostrzega wzrastającą potrzebę znajomości 
języka angielskiego. Te organizacje rozumieją, że przyniesie im to wiele 
korzyści w postaci wzrostu zaangażowania pracowników (74%), wzmoc-
nienia współpracy (65%), wzrostu produktywności (63%) i lepszych rela-
cji z klientami (60%). Dlatego tak istotne jest, aby pracownicy posiadali 
odpowiednie kompetencje językowe, pozwalające im na efektywną 
komunikację.

WYMOGI W ŚRODOWISKU KORPORACYJNYM
Znajomość języka angielskiego stanowi „must-have” dla organizacji 
w Polsce, ponieważ umożliwia komunikację bez barier, która jest klu-
czem do budowania relacji z klientami, jak i współpracownikami w za-
granicznych oddziałach organizacji.

Aby skuteczniej zarządzać potencjałem pracowników, organizacje 
muszą podejmować decyzje dotyczące pomiaru efektywności szko-
leń językowych, wyznaczania celów nauki, projektowania ścieżek ka-
riery, oceny pracowniczej, awansu, a także wyboru osób z odpowied-
nimi kwalifikacjami do projektów międzynarodowych. Firmy często 
partycypują w kosztach szkoleń językowych do momentu osiągnięcia 
przez pracowników poziomu B22, określanego jako najbardziej pożą-
dany stopień znajomości języka angielskiego.

Niewłaściwe decyzje w zakresie rekrutacji i szkolenia pracowników 
wiążą się z poważnymi kosztami dla firmy. Poleganie wyłącznie na 
samodzielnej weryfikacji kompetencji językowych podczas rozmów 
kwalifikacyjnych lub informacji o ukończeniu kursu językowego nie 
jest wystarczające, aby korporacje mogły zmierzyć zwrot z inwestycji.

„Zachęcam do korzystania z testów opracowanych na podstawie 
wyników badań, umożliwiających rzetelny pomiar i ocenę kompe-
tencji językowych pracowników” – mówi Piotr Banasiak, Key Account 

Manager, odpowiedzialny za sektor korporacyjny ETS Global, 
oddział w Polsce. Test TOEIC® to narzędzie, które pozwala 

korporacjom na identyfikację kandydatów z odpowied-
nim poziomem języka angielskiego. Przez prawie 

40 lat testy ETS wyznaczają standardy pomiaru 
kompetencji języka angielskiego w międzynaro-

dowym środowisku pracy. Świadczy o tym fakt, 
że aż ponad 14 000 organizacji w 160 krajach 
zaufało testowi TOEIC®. 

Piotr Banasiak
Key Account Manager w Educational Testing Service (ETS)
 Global BV Sp. z o.o., oddział w Polsce. Odpowiada 
za współpracę z firmami i korporacjami w całej Polsce, dbając 
o budowanie długofalowych relacji i satysfakcję Klientów. 

1 M.Piątkowska Czterech na pięciu kandydatów kłamie w CV, 20.05.2016, w: 
http://gazetapraca.pl/gazetapraca/1,90443, ,czterech-na-pieciu-kandydatow-kla-
mie-w-cv.html

2 Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) w zakresie od A1 do 
C2 jest konwencjonalnie przyjętym kryterium dotyczącym kompetencji językowych 
w Europie.

3 Wg badania Antal International

85%
KANDYDATÓW

podaje nieprawdziwe 
informacje dotyczące znajomości 
języka angielskiego w swoim CV3

 W dzisiejszym globalnym świecie język angielski znaczy coś więcej 
niż tylko język – to katalizator postępu. Umiejętność efektywnej ko-
munikacji w języku angielskim dostarcza organizacjom i jednostkom 
przewagę konkurencyjną, a także dostęp do zróżnicowanego i pręż-
nie rozwijającego się rynku. Dzięki znajomości języka angielskiego, 
pracownicy mogą się ze sobą komunikować niezależnie od lokalizacji, 
a korporacje są w stanie podjąć właściwe decyzje przy pomocy od-
powiedniego narzędzia do oceny kompetencji językowych. Rolą ETS 
Global jest zatem wsparcie organizacji w podejmowaniu właściwych 
decyzji. 
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Marzena Sawicka
Dyrektor Zarządzająca, 
HILLWAY Training & Consulting

Finansowanie 
rozwoju pracowników. 
 Jak pozyskać na ten cel fundusze publiczne?
Rozwój kompetencji wymaga niemałych 
nakładów finansowych, a dobór 
odpowiednich źródeł finansowania oraz 
efektywne wykorzystanie posiadanych 
zasobów jest jednym z fundamentalnych 
aspektów funkcjonowania firmy. Jakie są 
dziś możliwości pozyskania dodatkowego 
finansowania rozwoju kadr? Jak i gdzie 
można otrzymać dotacje na szkolenia, 
kursy, doradztwo związane z rozwojem 
pracowników? Kto i w jaki sposób może 
uzyskać dofinansowania?

Mówiąc o zewnętrznym finansowaniu możemy obecnie wskazać 
dwie główne możliwości wsparcia: KFS, czyli Krajowy Fundusz 

Szkoleniowy i unijny EFS, inaczej Podmiotowy System Finansowania. 
Przyjrzyjmy się bliżej obu tym opcjom.

DOKĄD PO ŚRODKI Z KFS
Krajowy Fundusz Szkoleniowy istnieje od 2014 roku, stanowi wydzieloną 
część Funduszu Pracy i jest finansowany ze składek ZUS. Przeznaczony 
jest na dofinansowanie kształcenia pracowników – na studia, kursy 
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i szkolenia, egzaminy umożliwiające potwierdzenie nabycia kwalifikacji. 
Środki otrzymuje każdy Powiatowy Urząd Pracy w Polsce. O dofinanso-
wanie może starać się podmiot, który zatrudnia na umowę o pracę co 
najmniej jednego pracownika, a więc odprowadza składki. O szczegó-
łowe informacje o naborze, preferencjach dla powiatu i ilość środków 
pytaj w swoim lokalnym Powiatowym Urzędzie Pracy. 

Środków z KFS jest za mało – w tej chwili jedynie 1% Funduszu Pracy 
przeznaczany jest na KFS. W największych powiatach limity były wy-
korzystane po godzinie od pojawienia się możliwości składania wnio-
sków, ale są i takie miejsca, w których środki nie były wykorzystane. 

DOFINANSOWANIA Z EFS
W połowie 2017 roku ruszyły długo oczekiwane unijne dofinansowania 
do szkoleń i innych działań rozwojowych, związane z podnoszeniem 
kompetencji i kwalifikacji kadr w ramach unijnych programów z per-
spektywy 2014-2020. Podstawowym założeniem całego systemu na 
poziomie krajowym jest minimalizacja formalności dla przedsiębiorcy. 

Środki unijne na zakup usług rozwojowych (m.in. studia, kursy, 
szkolenia, doradztwo czy egzaminy certyfikacyjne) dystrybuowane są 
w oparciu o Podmiotowy System Finansowania. Każde województwo 
wybiera tzw. operatora, który odpowiedzialny jest za dystrybucję dofi-
nansowania do przedsiębiorców i jego administracyjne rozliczanie z UE. 

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ 
Z DOFINANSOWANIA ROZWOJU KADR? 
Niestety nie skorzystają przedsiębiorcy z pomorskiego i mazowieckie-
go! Decyzją władz samorządowych województwo mazowieckie i po-
morskie nie przystąpiło do Podmiotowego Systemu Kształcenia, zatem 
przedsiębiorcy z tego województw nie mogą dokonywać zakupu do-
finansowanych usług rozwojowych. Pozostali przedsiębiorcy uzyskują 
dofinansowanie od operatora w województwie, w którym mają siedzi-
bę, oddział lub filię. Poszczególne województwa otrzymały miliony na 
szkolenia przedsiębiorców ze swoich regionów (np. wielkopolskie pra-
wie 55 mln zł, a małopolskie aż 70 mln). Realizowane projekty i nabory 
mogą być realizowane partiami, większość operatorów ma podpisane 
umowy na realizację dofinansowań do 31 lipca 2019 roku.

UŁATWIENIA DLA PRZEDSIĘBIORCY. 
SAM SOBIE STEREM, ŻEGLARZEM, OKRĘTEM
W tym rozdaniu to przedsiębiorca decyduje o rodzaju kupowanej 
i potrzebnej mu usługi rozwojowej – według założeń w prosty sposób 
otrzymuje dofinansowanie na to, co jest mu potrzebne. Dostaje też 
narzędzia, które umożliwiają mu indywidualny wybór oferty z ogólno-
polskiej Bazy Usług Rozwojowych (BUR) i proste rozliczenie wydatków, 
np.: poprzez bony rozwojowe, refundację kosztów, promesę (w zależ-
ności od regionu/ województwa). 

BUR I OBOWIĄZKI PODMIOTU KORZYSTAJĄCEGO 
Z DOFINANSOWANIA DZIAŁAŃ ROZWOJOWYCH
BUR to bezpłatna ogólnopolska platforma zarządzana przez PARP, za-
wierająca zweryfikowanych dostawców usług rozwojowych i wszyst-
kie usługi rozwojowe opisane w określony sposób, umożliwiający 
przedsiębiorcy rzetelne porównanie oferowanych usług. Podmiotowy 
System Finansowania „wymusza” na firmie korzystającej z dofinanso-
wania i uczestniku szkolenia zarejestrowanie się w BUR, złożenie za-
mówienia i dokonanie w BUR oceny usługi po jej zakończeniu. Ocena 
ta musi się odbyć do 7 dni od momentu zakończenia szkolenia i jest 
obligatoryjna, jeżeli uczestnik chce, aby dana usługa została rozliczona 
przez operatora i dofinansowana. 

KONIEC Z NOWO POWSTAŁYMI 
PSEUDO-FIRMAMI SZKOLENIOWYMI
Dofinansowanie obejmuje tylko i wyłącznie usługi szkoleniowe wpi-
sane do BUR (Bazy Usług Rozwojowych) przez podmioty posiadające 
certyfikat jakości i pozytywną zweryfikowaną akredytację PARP (Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorstw) na realizację usług dofinansowanych.

Na rynku organizowanych jest również wiele spotkań bran-
żowych, konferencji, szkoleń, warsztatów, które są bezpłatne 
dla uczestników, a również umożliwiają podnoszenie kwalifi-
kacji. Jeżeli Twoja firma ma ograniczone zasoby, nie zamykaj 
się na rozwój i szukaj innych możliwości. Jedyne czego nie mo-
żesz robić Ty i Twoi pracownicy, to stać w miejscu. 

                     
Zarejestruj się 

            w BUR jako uczestnik 

instytucjonalny i dokonaj 

zamówienia usługi przez BUR.

Wyszukaj usługę rozwojową 

w BUR lub skontaktuj się 

z firmą szkoleniową, 

z której usług 

chcesz skorzystać.

Zdefiniuj swojego

 lokalnego operatora

Skontaktuj się z operatorem, 

zapoznaj się ze stroną www, 

warunkami uzyskania dofinansowania. 

Ewentualnie spotkaj się 

lub porozmawiaj bezpłatnie 

z konsultantem operatora.

Podpisz umowę 

z operatorem.

 ILE ŚRODKÓW MOŻNA UZYSKAĆ? NA JAKIE DOTACJE 
I DOFINANSOWANIE MOŻNA LICZYĆ?
Każdy operator w danym województwie opracował swój własny re-
gulamin przyznawania wsparcia. Operatorzy w regulaminach określili 
m.in. maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo, które waha 
się od 10 000 zł do 100 000 zł oraz maksymalne dofinansowania 
udziału 1 pracownika w 1 usłudze – od 3 000 zł do 8 500 zł. Jak widać 
rozbieżności pomiędzy poszczególnymi operatorami są ogromne. 
Podstawowy poziom dofinansowania może być zwiększony w zależ-
ności od wielkości firmy, rodzaju działalności. Więcej środków otrzy-
mamy również na kształcenie pracowników 50+, pracowników z nie-
pełnosprawnościami i pracowników o niskich kwalifikacjach. 

Przez cały 2018 i 2019 rok kolejne województwa będą rozpoczynały 
projekty i ogłaszały rekrutację. Na stronie www.hillway.pl odnajdziesz 
pełne informacje o dostępnych dofinansowaniach i dotacjach do szko-
leń w poszczególnych województwach, dane operatorów, kluczowe in-
formacje o naborach. HILLWAY Training & Consulting jest akredytowaną 
przez PARP profesjonalnie działającą firmą szkoleniowo-doradczą, która 
świadczy usługi na terenie całej Polski w formie: szkoleń otwartych – na 
które można zgłaszać pojedynczych pracowników, jak również organizu-
jemy doradztwo i dedykowane biznesowe szkolenia zamknięte – dopa-
sowane do potrzeb Twojej firmy lub konkretnego działu. Gotowi jesteśmy 
wesprzeć Cię w badaniu potrzeb i doborze i przygotowaniu odpowied-
nich szkoleń biznesowych oraz szkoleń miękkich, odnalezieniu właściwe-
go operatora, czy rejestracji w BUR – Bazie Usług Rozwojowych. 

Jeżeli chcesz pozyskać 

dofinansowanie na szkolenia 

– pozyskać  bony rozwojowe: 

tel.: + 48 22 250 22 82  www.hillway.pl   e-mail:info@hillway.pl
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Jak motywować 
pracowników 

w małej firmie? 
Czy popularne profity 

są tylko dla dużych graczy? 
Wyjazdy integracyjne, szkolenia, 

bony żywnościowe, karnety sportowe 
i prywatna opieka medyczna. Na wybrane 
(lub wszystkie) elementy z tej listy mogą 
z regu ły liczyć pracownicy dużych firm, 
gdzie pakiety socjalne są nieustannie 

rozbudowywane. Czym natomiast 
mają kusić mniejsi pracodawcy?

Łukasz Jabłoński
W Agencji Zatrudnienia KS Service zajmuje 
się redagowaniem treści, tworzeniem 
specjalistycznych artykułów branżowych 
oraz promowaniem marki.
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WIELKIE NADZIEJE
Mogłoby się wydawać, że małe firmy są z góry skazane na niepowo-
dzenie, gdyż nie dysponują funduszami zapewniającymi możliwość 
wyjścia naprzeciw potrzebom socjalnym swojej kadry. W rezultacie 
ta zaczyna powoli kierować wzrok w kierunku konkurencji, która 
nęci m.in.:
• jasno nakreśloną ścieżką kariery dla każdego nowego pracownika,
• planem szkoleń doskonalących,
• wyjazdami integracyjnymi do egzotycznych miejsc,
• wygodnym biurem w centrum miasta,
• nowoczesnymi narzędziami pracy,
• bezpłatnymi posiłkami,
• całym spektrum wielorakich karnetów.

Poza tym prestiż, zapowiedź wielkiego sukcesu, praca w międzyna-
rodowym środowisku oraz wszystkie inne elementy, jakie zwykło się 
widywać w ogłoszeniach zamieszczanych w sieci przez znanych sze-
rokim gremiom pracodawców. Któż zdołałby się oprzeć takiej pokusie?

DWIE WIEŻE
W ostatecznym rozrachunku nie musi się jednak wcale okazać, iż 
mali przedsiębiorcy stoją na straconych pozycjach. Wszak praca 
w dużych firmach często odbywa się w duchu korporacyjnym, 
który nie każdemu odpowiada. W grę wchodzi tu anonimowość, 
zwiększona presja czy choćby formalny dress code. Dlatego na co 
dzień niemało osób rozmyśla nad porzuceniem rynkowych gigan-
tów wraz z całym dobrodziejstwem inwentarza, czyli deadline’ami, 
briefami i targetami.

W tym miejscu pojawia się przestrzeń do zagospodarowania dla 
właścicieli małych firm, którzy są w stanie z powodzeniem zyskać 
uwagę przywołanych pracowników korporacji, o ile tylko wykażą się 
odpowiednią inicjatywą. Analogiczną, jaką winni wykazywać wzglę-
dem swojej kadry, aby zapobiec jej nieoczekiwanemu odwrotowi.

WŚRÓD SWOICH
Pierwszym argumentem w ręku drobnych przedsiębiorców jest 
dobra atmosfera w miejscu pracy oraz więzi łączące pracowników. 
Wspólne świętowanie sukcesów oraz wspieranie się w trudnych mo-
mentach porażek. Poznawanie się nie tylko na gruncie zawodowym, 
ale także prywatnym. Choć wypracowanie takiego modelu nie jest 
łatwe, zgrany zespół specjalistów stanowi wartość wręcz bezcenną.

Integracja nie musi od razu oznaczać wypadów na Wyspy 
Kanaryjskie. W zupełności wystarczą wspólne wyjścia do baru czy 
centrum rozrywki lub też rodzinne grillowanie w sobotnie popołu-
dnie. Mile widziane są także nagrody w postaci wolnego dnia z okazji 
uzyskania ważnego kontraktu lub przykładowo osiągnięcia określonej 
stopy rentowności projektu.

Czujny menadżer musi także nieustannie kontrolować stopień 
zadowolenia kadry oraz eliminować wszelkie zarzewia konfliktów 
– zwłaszcza te wywoływane przez nowo zatrudnionych pracowni-
ków. Rodzinną atmosferę trudno zbudować, lecz niezwykle łatwo 
zburzyć.

UNIWERSALNY ŻOŁNIERZ
Małe firmy to wręcz idealne miejsca do odkrywania oraz kształtowania 
nowych talentów. Przekazywanie pracownikom obowiązków przypisa-
nych do różnych stanowisk sprzyja rozwojowi osobistemu, stanowi wy-
zwanie, a zarazem ratunek dla pracodawcy w sytuacjach kryzysowych.

Warto planować tego typu ścieżki kariery w oparciu o profile pra-
cownicze, aby przez przypadek nie uszczęśliwić kogoś zadaniami, na 
jakie zupełnie nie ma ochoty. Część z nas szybko się nudzi, część woli 
ustabilizowany tryb pracy.

KWESTIA ZAUFANIA
Zaufanie przełożonego ma istotny wpływ na morale. Ważne jest, by nie 
wiązać rąk współpracowników, lecz dążyć ku ich usamodzielnianiu. Nie re-
gulować wszystkiego we własnym zakresie, lecz wypatrywać naturalnego 
pojawienia się pewnych rozwiązań. Dyskutować, wsłuchiwać się w nowe 
pomysły, dawać szansę na ich wdrożenie. Taka postawa buduje zaangażo-
wanie oraz zwiększa stopień utożsamiania się pracowników z firmą.

W dłuższej perspektywie, zwłaszcza w przypadku start-upów, po-
dobna polityka może zostać powiązana z obietnicą awansów, otrzy-
mania udziałów w całym przedsięwzięciu biznesowym lub uzyskania 
innych profitów.

NIEPRAWDOPODOBNIE ELASTYCZNY CZŁOWIEK
Przepracowany członek kadry nie błyszczy efektywnością. Skoro 
mały przedsiębiorca sam jest sobie sterem, żeglarzem i okrętem, nie 
musi się bynajmniej trzymać sztywno nakreślonych reguł, lecz może 
je dowolnie modyfikować (oczywiście w ramach przepisów prawa). 
Dotyczy to choćby ustalania norm czasu pracy. Cóż bowiem stoi na 
przeszkodzie, by pracownicy spoza obszaru obsługi klienta pojawiali 
się w biurze 20 minut po jego otwarciu? Nikt nie odniesie także wiel-
kiej szkody, jeśli pracodawca uzna, że:
• regulaminowe 15 minut przerwy na 8 godzin pracy to zdecydowa-

nie za mało,
• warto pójść na rękę pracownikowi, który zamiast brać jednodnio-

wy urlop, woli oderwać się na godzinę od obowiązków służbowych 
w celu załatwienia pilnych spraw,

• jego kadra nie zawsze musi być fizycznie obecna w miejscu pracy, 
o ile tylko przydzielone zadania może wykonywać zdalnie,

• przyznanie dodatkowego (oczywiście płatnego) urlopu szczególnie 
zasłużonym współpracownikom jest zasadnym posunięciem.

RAJ ODNALEZIONY
Celowo wątek standardowych profitów, oferowanych przez znane 
koncerny oraz firmy zatrudniające kilkuset pracowników, znalazł się na 
końcu, by uzmysłowić wszystkim zainteresowanym, jak wiele mają do 
zaoferowania bez szczególnych nakładów finansowych. Jeśli jednak 
zdecydują się zwiększyć zadowolenie swoich pracowników również 
w ten sposób, powinni przede wszystkim rozpocząć otwartą dyskusję 
o pakiecie socjalnym. Rozsądnie jest proponować w pierwszej kolej-
ności dodatki, które realnie wpłyną na poprawę bytowania zespołu 
(np. dofinansowanie lub całkowite pokrycie kosztów prywatnego 
ubezpieczenia zdrowotnego bądź pakietu opieki medycznej).

Karnety na siłownię i vouchery do kina warto zachować w odwodzie 
na dalszy etap rozwoju przedsiębiorstwa lub traktować je jako bonu-
sy z tytułu ważnych wydarzeń z życia firmy. W końcu cały czas należy 
mieć na uwadze ograniczony budżet.

Miłym i zawsze dobrze widzianym gestem są paczki lub przynajmniej 
skromne upominki świąteczne. Panie uśmiechną się, otrzymawszy kwia-
ty z okazji Dnia Kobiet, ich dzieci uczynią to samo na widok maskotek 
z okazji Dnia Dziecka. Cała kadra będzie natomiast usatysfakcjonowana, 
gdy na koniec roku pracodawca zaprosi ich na degustację szampana.

STRATEG
Popularne profity nie stanowią wyłącznej domeny rynkowych ma-
gnatów. Również mali pracodawcy mają szansę wynegocjować wca-
le atrakcyjne warunki współpracy z przykładowymi towarzystwami 
ubezpieczeniowymi. Niemniej rzeczeni pracodawcy nie powinni 
zapominać o całym spektrum pozostałych korzyści, które mogą za-
proponować swojemu zespołowi, niekoniecznie chwytając od razu 
za portfel. O hojności muszą natomiast pamiętać w momencie na-
liczania wynagrodzenia, będącego nadal kluczowym motywatorem 
dla wszystkich grup pracowniczych na całym świecie. 
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Nie wiesz jak rekrutować specjalistów IT?
Zacznij od konkretów!

to grafi czne rozwiązanie dla ogłoszeń z kategorii IT

Przejrzysta 
forma ogłoszenia

Widoczne tylko 
najważniejsze informacje

Rekrutujesz kandydatów IT? 
Spytaj swojego opiekuna handlowego o rozwiązanie IT Booster.

tel.: 22 373 73 00; e-mail: biuro@pracuj.pl

Właścicielem marki Pracuj.pl jest

Większa liczba 
wartościowych aplikacji

IT BOOSTER
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Dane prezentowane rokrocznie przez ZUS nie napawają optymizmem, 
zwłaszcza właścicieli firm. Średnio każdy pracownik w roku aż 12 dni 

spędza na zwolnieniu chorobowym. Przeliczając na ilość zatrudnionych 
daje to ogromną liczbę strat, jakie co roku ponosi każdy przedsiębiorca. 

Drugim palącym problemem, który dotyka coraz większą liczbę przed-
siębiorców, są nieustanne rotacje pracowników. Dlaczego tak się dzieje?

W przypadku zwolnień lekarskich, oczywiście powodów jest wiele 
– od wypadków, przeziębienia, poprzez bardziej skomplikowane scho-
rzenia, na stresie i zwykłym symulowaniu kończąc. Większość ma jednak 
wspólny mianownik – zły stan zdrowia pracowników. Należy pamiętać, 
że aż 69% pracowników, wg raportu Lux Med, zwraca uwagę czy firma, 
do której aplikują dba o zdrowie i dobre samopoczucie pracowników.

Na wysoki współczynnik rotacji wpływa natomiast ogromna kon-
kurencja (bezrobocie jest obecnie minimalne, przez co to pracownicy 
dyktują warunki na rynku pracy), kiepskie warunki pracy, a także cho-
ciażby brak świadczeń pozapłacowych. 

Co zrobić, aby Twoja firma wyróżniała się na tle innych i zwolnienia 
L4 oraz rotacja były minimalne? Przeczytaj ten artykuł, a dowiesz się jak 
wellness w firmie może pomóc Tobie i Twoim pracownikom. 

POWODY ROTACJI I WYSOKIEJ LICZBY ZWOLNIEŃ 
TYPU L4 NASZYCH KLIENTÓW
Nasi klienci działają w różnych branżach takich jak: bankow ość, kon-
sulting, IT, ubezpieczenia. Wszystkich tych firm dotykają te same 
problemy, o których pisaliśmy wyżej. Są to branże, gdzie duży stres, 
presja czasu oraz ogromne wymagania względem pracowników są 
na porządku dziennym. Do tego dochodzą liczne podróże służbowe 
i praca „po godzinach”, które dodatkowo wzmacniają poziom odczu-
wanego stresu.

Beata Stefańska
Współwłaścicielka firmy Lifebalance. Expert, od 12 lat pracuje 
w działach HR oraz firmach propagujących benefity i programy 
wellness dla pracowników. Wykształcenie medyczne daje jej 
możliwość profesjonalnego doboru programów prozdrowot-
nych dla firm. Prywatnie mama dwójki dzieci, pracująca na 
pełen etat oraz pasjonatka zdrowego stylu życia. 

Wellness w firmie. 
Dlaczego warto go wdrożyć!

Pomimo wysokich zarobków, ruchomego czasu pracy oraz innych 
udogodnień, które według właścicieli firm miały być wystarczającym 
motywatorem do pracy, okazało się, że firmy spotykają się z bardzo po-
ważnymi problemami:
• ponadprzeciętną liczbą zwolnień chorobowych (wystawianych 

głównie przez lekarzy psychiatrów lub ortopedów), co ewidentnie 
świadczy o tym, że ich powodem jest stres i presja w pracy, pomija-
jąc inne powody, jak symulowanie; 

• dużą rotacją pracowników, których bardzo ciężko w szybkim czasie 
zastąpić nowymi. Z jednej strony konkurencja sprawia, że chętnych 
do pracy jest coraz mniej, z drugiej każdy zatrudniony pracownik 
potrzebuje czasu, aby się wdrożyć i być gotowym do wykonywa-
nia swoich obowiązków (zazwyczaj wymaga to od 1 do 3 miesięcy 
szkoleń). A każdy dzień poświęcony na wdrożenia i szkolenia dla fir-
my to zwyczajnie koszt. 

Nie ma co ukrywać, że to właśnie człowiek – pracownik jest moto-
rem napędowym dla całej firmy. To właśnie on zajmuje się całościową 
obsługą klientów, a przez to generowaniem zysków. Nie trzeba więc 
dodawać, że brak chociaż jednego pracownika do obsługi bieżących 
prac i procesów ma negatywny wpływ na produktywność firmy. 
Cele postawione przez naszych klientów to:
• Zmniejszenie (do koniecznego minimum) liczby zwolnień lekarskich.
• Zredukowanie liczby osób odchodzących z pracy.
• Zwiększenie liczby osób chcących podjąć pracę w danej firmie.

Jako profesjonaliści wyszliśmy z prostego założenia, że jeśli uda nam 
się zrealizować punkty 1 i 2, to automatycznie wpłyną one także pozy-
tywnie na punkt numer 3. Dlatego też wykonaliśmy następujące kroki.

PIERWSZY KROK – ANALIZA MIEJSCA PRACY
Na początku, nasi pracownicy rozmawiają z pracownikami klienta oraz 
zarządem. Poznają firmę od podszewki. Przeprowadzamy analizy, na 
podstawie których tworzymy plan krótko- lub długoterminowy. 

DRUGI KROK – POPRAWA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRACY
W 40% przypadków analizy pokazują, że należy zadbać o warunki 
w miejscu pracy. Zaczynamy od mebli, z których korzystają pracowni-

Dane prezentowane rokrocznie przez ZUS nie napawają optymizmem, 
zwłaszcza właścicieli firm. Średnio każdy pracownik w roku aż 12 dni 
spędza na zwolnieniu chorobowym. Przeliczając na liczbę zatrudnionych 
daje to ogromną liczbę strat, jakie co roku ponosi każdy przedsiębiorca.
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cy. Większość wymaga dostosowania ergonomicznego. U niektórych 
klientów zmieniamy krzesła na nowe. Niewygoda powodowana przez 
źle dostosowane sprzęty nie była głównym i jedynym powodem złe-
go stanu firmy, jednak skutecznie wpływała na inne czynniki za to 
odpowiedzialne.

 Na podstawie danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych opraco-
wano raport pt. „Zdolni do pracy”, z którego wynika, że jako powód 
zwolnienia z pracy około 51% pracowników w naszym kraju podało 
ból odcinka szyjnego kręgosłupa, 34% uskarżało się na ból dolnego 
odcinka, a 18% podało ból kręgosłupa piersiowego. 

Dlatego zmianom poddajemy 2 główne miejsca pracy – biura 
(w tym ustawienia biurek oraz krzeseł, a także częściowo ich wymiana) 
oraz samochody (tu zmiany ograniczają się do dopasowania odpo-
wiednich ustawień – foteli i kierownicy).

Dbamy także o to, aby pracownicy dobrze się czuli i w trakcie pra-
cy mogli zregenerować swoje siły. W związku z tym, do biur często 
wstawiamy roślinność (kwiaty oraz zioła), tworzymy kąciki tzw. relak-
su, gdzie wstawiamy leżaki, pufy czy krzesła do masażu lub maty do 
ćwiczeń.

TRZECI KROK – WSPARCIE WYKWALIFIKOWANYCH 
SPECJALISTÓW
Sama zmiana otoczenia to nie wszystko. Mając na względzie zwłasz-
cza komfort psychiczny pracowników, a także ich kondycję fizyczną 
– dajemy im możliwość spotkań z fizjoterapeutą (zapewniającym ma-
saże raz w tygodniu) oraz psychologiem (cotygodniowe spotkania 
i wspólna nauka m.in. technik pobudzających koncentrację).

W Europie stres zajmuje drugie miejsce, po zaburzeniach układu 
mięśniowo-szkieletowego, wśród najczęściej zgłaszanych proble-
mów zdrowotnych związanych z pracą zawodową. Poza tradycyjnym 
dostępem do prywatnej opieki zdrowotnej, każdy z pracowników 
otrzymał dodatkowo możliwość indywidualnych konsultacji z leka-
rzem.

CZWARTY KROK – ZMIANA NAWYKÓW 
Aby dopełnić całości i tym samym w pełni wdrożyć zaplanowaną 
strategię, zmianie musiały ulec również nawyki żywieniowe osób 

pracujących u naszych klientów. W tym celu zatrudniamy dietety-
ków, którzy wprowadzają darmowe i w pełni zbilansowane posiłki. 
Ponadto, przekonujemy pracodawców do stworzenia kącików, gdzie 
pracownicy mają nieograniczony dostęp do świeżych soków, owo-
ców oraz bakalii, z których mogą korzystać w dowolnej chwili. 

EFEKTY? OBIE STRONY NA TYM KORZYSTAJĄ!
Pracownicy: Dzięki tak obszernym zmianom pracownicy zyskają 
miejsce, w którym chcą pracować. Redukuje się ich poziom stresu. 
W konsekwencji zmniejszy się liczba zwolnień lekarskich, a pracowni-
cy sami zaczną polecać swoją firmę znajomym. 
Pracodawca: Nie ma co ukrywać, głównym celem pracodawcy jest 
zawsze ograniczenie nieobecności spowodowanych chorobą, a także 
wyeliminowanie lub zminimalizowanie rotacji wśród pracowników.

Dzięki zmianom, które zaszły w firmach, które prowadzimy, liczba 
zwolnień L4 wyraźnie się zmniejszyła. Zaobserwowano również spa-
dek odejść pracowników, a chętnych do pracy zaczęło przybywać. 
Ostatecznie, przełożyło się to pozytywnie na wyniki finansowe tych 
przedsiębiorstw. 

Podsumowując, nasi klienci, u których wdrożyliśmy programy proz-
drowotne, widzą poprawę i z czasem wybierają dla swoich pracow-
ników coraz to ciekawsze propozycje programów wellness. Ostatnio 
najczęściej wybieraną usługą są badania genetyczne lub badania 
układu krążenia, które umożliwiają bardzo holistyczną diagnozę oraz 
prewencję przed chorobami. 

CZY TO WSZYSTKO?
Należy wspomnieć, że planowanie, wdrażanie, poprawianie i egze-
kwowanie wellnessu w firmie to proces ciągły. Zarówno podejścia 
pracodawców, jak i pracowników – ich nawyków oraz wzorców za-
chowania nie da się zmienić z dnia na dzień. Wellness w firmie wy-
maga czasu, a jego skuteczne wprowadzanie to kwestia od kilku do 
nawet kilkunastu miesięcy intensywnej pracy.

Dobrym przykładem firm, które efektywnie wdrażają wellness w or-
ganizacjach, są firmy technologiczne typu Google czy Facebook. Dla 
tych spółek utrzymanie wysoko wykwalifikowanych pracowników jest 
priorytetem, który umożliwia utrzymanie konkurencyjności na rynku, 
dlatego warto brać z nich przykład. 
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Agata Żmudzińska
Marketing Manager w MyBenefit – firmie, 
która stworzyła i rozwija pierwszą w Polsce 
kafeterię benefitów. 

Benefity 
dla młodych
Pokolenie Z* żyje szybciej. 
Decyduje i kupuje w tej samej sekundzie. 
Nie planuje i nie chce zobowiązań.
Czy zdążysz wybrać benefity 
dla swoich najmłodszych pracowników, 
zanim oni zmienią pracę?

#IDĘDOPRACY
Generacja Z z przytupem wkracza na rynek pracy. Jej oczekiwania 
mocno różnią się od tego, co do tej pory znaliśmy. Nie chce biuro-
kracji, rozbudowanej hierarchii i celów okresowych ujętych w tabel-
kach. Przyzwyczajeni do innych standardów i korporacyjnej rutyny 
możemy być zaskoczeni, bo mimo że bardzo elastyczni, Centennialsi 
nie będą chcieli dopasować się do naszych przestarzałych procesów 
i struktur. Cokolwiek robią, chcą mieć z tego fun, a oprócz tego dużo 
lajków pod zdjęciem oznaczonym hashtagiem: work.
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To nie znaczy, że podchodzą do pracy niepoważnie. Po prostu żyją 
inaczej niż poprzednie pokolenia – dużo szybciej, trochę spontanicz-
nie. Doświadczenie rodziców pokazało im, że nie warto inwestować 
w jeden zawód i trzymać się go przez całą karierę. Obserwują zna-
nych tego świata i widzą, że dziś to nie wykształcenie gwarantuje 
sukces. Pomóc mogą za to dobry pomysł i zaangażowanie, czasem 
też znajomości i trochę szczęścia. Dlatego są otwarci na zmiany i nie 
planują przywiązywać się do miejsca, w którym nie widzą swojej 
przyszłości. 

#ŻYJĘWSIECI
Dwudziestolatek wszelkich informacji szuka w Internecie. Przyjaciół 
ma na całym świecie i na bieżąco utrzymuje z nimi kontakt. Zakupy 
robi online, bank ma w aplikacji, a wypowiada się głównie w social 
mediach. Jest digital native – Internet i technologia ekranów dotyko-
wych są stałym elementem jego życia, obecnym w nim od samego 
początku. 

Z punktu widzenia starszych pokoleń Generacja Z prowadzi po-
dwójne życie – jedno w rzeczywistości, a drugie w sieci. Dla młodych 
jest to jednak całkowicie spójne, oni nie stawiają wyraźnych granic mię-
dzy real i virtual. Tak samo wyobrażają sobie swoje życie zawodowe: 
bez sztywnych godzin pracy i oddzielania work od life. Są gotowi re-
alizować projekty o każdej porze dnia i nocy, równocześnie nie mając 
skrupułów, by załatwiać swoje prywatne sprawy prosto z biura i śledzić 
stream na Facebook’u w czasie pracy. 

#ŻADNYCHZOBOWIĄZAŃ
Dziś mieszkają we Wrocławiu, ale jutro mogą być w Barcelonie czy 
Szanghaju. Ich życie ulega błyskawicznym zmianom i nie ma w nim 
miejsca na długoterminowe deklaracje. Nie mając zobowiązań takich 
jak dzieci czy kredyt hipoteczny, dwudziestolatkowie najwięcej czasu 
i pieniędzy przeznaczają na własne rozrywki. Nie chcą jednak abona-
mentu na telewizję kablową jak rodzice. Wolą wybrać najnowszy od-
cinek ulubionego serialu w ramach pakietu VOD – dokładnie wtedy, 
kiedy mają ochotę i czas, by coś obejrzeć. Chcą być na bieżąco, więc 
bywają na premierach filmowych, w galeriach sztuki i na mistrzo-
stwach crossfitu… w ten sam weekend. 

Są ciekawi świata i szukają pomysłu na siebie. Dlatego chętnie ko-
rzystają z różnorodnych możliwości i weryfikują – co im się podoba, 
a co nie pasuje. Podążając za modą gotowi są porzucić dotychczasowe 
fascynacje na rzecz zupełnie nowych wrażeń. Ich gust i zainteresowa-
nia kształtują influencerzy na Instagram’ie i gwiazdy Youtube’a. To, co 
wczoraj było trendy jutro może być passe i trudno przewidzieć, co bę-
dzie na topie w kolejnym miesiącu.

#SPRAWDZAM
Młodzi nie wierzą tradycyjnym reklamom. Podstawy marketin-
gu przerobili już w gimnazjum, więc zanim coś kupią, sprawdzą 
– oczywiście w Internecie – czy to na pewno się opłaca. Co jednak 
zaskakujące, nie patrzą tylko na produkt, ale też całą jego otoczkę. 
Przywiązują się do marki i wiedzą o niej znacznie więcej, niż tylko jak 
wygląda jej logo. 

Łatwo jednak nadszarpnąć zaufanie Centennialsów nieprzemyśla-
nymi działaniami w social mediach czy wpadkami podczas realizacji 
zamówienia. A już zupełnie nie wybaczają braku troski o zwierzęta 
i środowisko naturalne. Potrafią dołączyć do protestów i petycji prze-
ciwko znanym firmom, wychodząc z założenia, że biznesu nie robi się 
tylko dla pieniędzy. Od „dużych” wymagają dużej odpowiedzialności 
i patrzą im na ręce. 

Niezależnie od pobudek, które nim kierują – moda czy faktyczna 
troska o przyszłość Ziemi – pokolenie Z chce być eko. Do pracy jeździ 
na rowerze, a samochód wypożycza tylko wtedy, gdy naprawdę go 
potrzebuje. Kawę w popularnej kawiarni pija w prywatnym, wielorazo-

wym kubku z ulubionym cytatem. Segreguje śmieci, używa LEDowych 
żarówek i zawsze ma przy sobie płócienną torbę na zakupy, nawet jeśli 
wcale ich nie planuje. 

#MOJEBENEFITY
Będąc pracodawcą stajemy przed ogromnym wyzwaniem, jakim jest 
dopasowanie naszej firmy do takich realiów i nadchodzących rzeszy 
pracowników. Musimy zastanowić się jakie stanowiska, wynagrodze-
nia i benefity zaproponować młodym, by chcieli wybrać właśnie nas. 
I co zrobić, by zostali z nami chociaż kilka lat. Równocześnie nie mo-
żemy zapomnieć o pozostałych pracownikach, którzy wciąż jeszcze 
stanowią niemal 80% zatrudnionych. 

Jedną z najpilniejszych do zaktualizowania kwestii jest polityka 
benefitów. Dla Centennialsów pracodawca, który nie daje nic poza 
pensją nie istnieje. Teraz trzeba zatroszczyć się o formę benefitów, 
ich jakość i indywidualne dopasowanie do każdego pracowni-
ka. Rozwiązaniem, które idealnie pasuje do stylu życia Generacji Z, 
a równocześnie odpowiada na potrzeby wcześniejszych pokoleń, 
jest dobrze zarządzana kafeteria benefitów. Pracownikom daje swo-
bodny wybór i szeroki wachlarz możliwości, a pracodawcy umożliwia 
pełną kontrolę nad budżetem i zgodnością wydatkowania funduszy 
z filozofią firmy.

#SAMDECYDUJĘ
Im częściej pracodawca zasila konta swoich pracowników w kafeterii, 
tym lepiej – odbiorca sam zdecyduje czy wyda swoje środki od razu 
(bilet do muzeum sztuki współczesnej), czy będzie zbierał je przez kilka 
miesięcy żeby sfinansować coś o większej wartości (kilkudniowy wy-
pad na Majorkę). 

Kafeteria, dostępna online i non stop, umożliwia swobodny wybór 
benefitów w każdej chwili - dokładnie wtedy, gdy ich potrzebujemy. 
Elektroniczna forma biletów i wejściówek pozwala na zamówienie 
swojego benefitu w ostatnim momencie, na przykład tuż przed wyj-
ściem do kina. Równocześnie nie nakłada żadnych zobowiązań i po-
zwala na swobodną zmianę planów – zamówiony bilet może przecież 
poczekać na dogodniejszy dla nas termin lub głośniejszą premierę. 

Niewątpliwą zaletą jednorazowych benefitów proponowanych 
przez kafeterie, jest możliwość częstego próbowania nowych rzeczy. 
Dwudziestolatek, który do tej pory nie miał okazji korzystać z toru kar-
tingowego ma szansę przekonać się, czy ten rodzaj rozrywki mu odpo-
wiada. W ten sam sposób może odwiedzić wszystkie pokoje zagadek 
w swoim mieście i przetestować różne hotele w ramach wypadów 
typu city break. Jeśli znajomi wybierają się na ciekawy koncert, może 
wybrać się z nimi lub odkryć w tym czasie coś zupełnie nowego – park 
naukowy albo centrum wirtualnej rzeczywistości. Pracodawca, który 
chce nadążać za młodymi musi być na bieżąco i szybko aktualizować 
swoje propozycje benefitów. Rozrywka online, pizza na telefon, auto 
na minuty i bilety na najmodniejszy festiwal plenerowy – to hity minio-
nego sezonu. Co będzie na topie w kolejnym?

Dobra kafeteria, która pasuje do stylu życia pokolenia Z, stanie się 
szybko jego częścią. Jak smartfon czy zakupy online, bez których dwu-
dziestolatkowie nie wyobrażają sobie codzienności. Oprócz tego mło-
demu pracownikowi kafeteria dostarczy wrażenia i przeżycia. I skojarzy 
je z pracodawcą, który jest obecny już nie tylko od 8 do 16, ale towarzy-
szy mu też – myślami – we wszystkich wolnych chwilach. 

Benefity 
dla młodych

MyBenefit.
Tysiące możliwości. 

Jedna kafeteria. 
Jedyna taka. 
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Jacek Pulwarski

Polskie Towarzystwo Informatyczne

Od 25 maja 2018 r. obowiązują przepisy RODO, czyli unijnego 
rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych, które weszło 
w życie dwa lata wcześniej. Skala zmian w porównaniu z dotychczasowymi 
przepisami jest znaczna – jest to największa zmiana w podejściu do ochrony 

danych osobowych od dwudziestu lat. I dotyczy to zarówno firm (przedsiębiorców), 
które są administratorami danych osobowych, jak i tych, którym te dane 

administrator do przetwarzania powierzył.  

Co pracownik wiedzieć powinien, 
żeby uchronić pracodawcę przed konsekwencjami finansowymi?
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Zgodnie z tym rozporządzeniem pracownicy będą musieli prze-
strzegać wewnętrznych polityk ochrony danych (wewnętrznych 

regulacji w firmie, które określają normy postępowania jej pracowni-
ków i współpracowników w zakresie ochrony danych), jako że praco-
dawca może ponieść spore konsekwencje finansowe w przypadku 
możliwego naruszenia danych. A prawie każdy pracownik biurowy 
przetwarza dane osobowe (klientów, interesantów, pacjentów, pra-
cowników, użytkowników, itp.) – przepisy RODO mają przecież za-
stosowanie do dokumentacji medycznej, handlowej, marketingowej, 
kadrowej, faktur, ale także np. do firmowych wizytówek czy korespon-
dencji emailowej. W związku z tym pracodawcy powinni pamiętać 
o szkoleniu czy choćby uświadamianiu osób, które bezpośrednio 
odpowiadają za bezpieczeństwo danych osobowych w firmie, ale 
też „szeregowych” pracowników, wykonujących najróżniejsze prace 
biurowe, którzy przetwarzają – często nie będąc tego świadomym 
– właśnie te dane. 

Wdrożenie odpowiednich procedur z tym związanych jest jednym 
ze sposobów realizacji zgodnej z RODO zasady rozliczalności, a więc 
możliwości wykazania, kto jakie czynności wykonał, co nie pozwoli 
ukryć czy „rozwodnić” popełnionych błędów. Jak wskazuje prakty-
ka, pracownicy zazwyczaj nie znają zapisów RODO czy wręcz nie 
mają świadomości, że ich one dotyczą,  często również nie stosują 
wewnętrznych procedur z zakresu ochrony danych osobowych, po-
mimo iż deklarowali ich znajomość. Przykładowo, nie widzą nic złego 
w wysyłaniu emaila na jawną listę klientów w polu DO: lub DW: albo 
w kopiowaniu dokumentów tożsamości klientów – bo zawsze tak ro-
bili i „nikt się nie czepiał”. Człowiek jest niestety najsłabszym ogniwem 
każdego systemu zabezpieczeń, więc pracodawca powinien przepro-
wadzać (czy też umożliwiać) systematyczne szkolenia, a następnie 
sprawdzać wiedzę i umiejętności pracowników w tym zakresie po to, 
by móc w efekcie wymagać od nich stosowania procedur zawartych 
w politykach ochrony danych. 

MODUŁ ECDL RODO NA POMOC
Obecnie wiele firm szkoleniowych oferuje szkolenia dla pracowników 
w zakresie RODO, dostępne też są szkolenia w postaci e-learningu. 
Ale jak sprawdzić, czy pracownicy rzeczywiście przyswoili pożądaną 
wiedzę i umiejętności i nie narażą swojego pracodawcy na dotkliwe 
kary finansowe, przewidziane w RODO, w przypadku niestosowania 
się – nawet nieświadomego – do tych przepisów? Jako że RODO jest 
rozporządzeniem obowiązującym w całej Unii Europejskiej, Fundacja 
ECDL z Dublina, przy współpracy specjalistów z wielu krajów, w tym 
także z Polski, przygotowała nowy moduł egzaminacyjny ECDL Data 
Protection, który po przetłumaczeniu na język polski i zlokalizowaniu 
jest dostępny w Polsce pod nazwą ECDL RODO (S11), powiększając do 
11 rodzinę modułów średniozaawansowanych ECDL. 

Moduł ECDL RODO jest przeznaczony dla szeregowych pracowni-
ków, którzy na co dzień wykonują różne prace mające związek z da-
nymi osobowymi (jak choćby wysyłanie emaili) – nie jest to moduł 
wyspecjalizowany dla inspektorów ochrony danych osobowych, 
którzy powinni legitymować się kompetencjami o wiele szerszymi. 
Na moduł składa się 36 pytań – żeby go zaliczyć, trzeba odpowie-
dzieć poprawnie na co najmniej 27 (75%). Egzamin trwa 45 minut. 
Aby zdać egzamin, kandydat musi wykazać się wiedzą i umiejętno-
ściami  z zakresu:

 pojęć dotyczących danych osobowych i ich ochrony,  przesła-
nek, celów i zakresu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
Unii Europejskiej (RODO),  określania kluczowych zasad RODO, do-
tyczących zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych, 

 rozumienia praw osób, których dane dotyczą i tego jak powinny być 
przestrzegane,  rozumienia, że polityki i metody działania organizacji 
powinny być zgodne z przepisami dotyczącymi ochrony danych i po-
winny zawierać zestaw podstawowych środków technicznych i orga-
nizacyjnych, aby ten cel osiągnąć,  reagowania na naruszenia danych 
i konsekwencje nieprzestrzegania przepisów o ochronie danych.

Pytania egzaminacyjne zgrupowane są w 5 blokach tematycznych: 
  pojęcia podstawowe, 
  przegląd dyrektywy RODO, 
  zasady, 
  prawa osób, których dane dotyczą, 
  wdrożenie.

Sylabus (zestaw pożądanych efektów uczenia się dla tego modułu) 
można znaleźć na stronie http://ecdl.pl/wp-content/uploads/2018/05/
sylabus_s11.pdf

Pytania są rozłożone równomiernie na wymienione bloki – niezna-
jomość któregokolwiek z bloków w całości, powoduje niezaliczenie 
egzaminu.

Przy okazji zdawania modułu ECDL RODO, warto sprawdzić także 
kompetencje cyfrowe w zakresie obsługi komputera, posługiwania się 
programami biurowymi, Internetem czy różnymi aplikacjami. Zdane 
moduły wyszczególnione są na certyfikacie ECDL PROFILE – jeśli jed-
nym z nich jest moduł ECDL RODO, jest to certyfikat ECDL PROFILE 
RODO. Warto nadmienić, że zgodnie z wytycznymi Ministerstwa 
Infrastruktury i Rozwoju certyfikat ECDL jest kwalifikacją. 

Certyfikat Umiejętności Komputerowych – poziom podstawowy, bę-
dący uogólnieniem certyfikatu ECDL BASE, został – na wniosek Polskiego 
Towarzystwa Informatycznego – wpisany do Zintegrowanego Rejestru 
Kwalifikacji przez Ministra Cyfryzacji. 

ECDL (European Computer Driving Licence) czyli 
Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych to eu-
ropejski standard, opracowany i stale aktualizowany w oparciu o 
nowe technologie i badania wymagań pracodawców. Niezbędny, 
aby wszystkich dobrze przygotować do wejścia na rynek pracy, 
ale także sprawdzać kompetencje komputerowe pracowników 
w różnym zakresie. Certyfikat ECDL posiada ok. 12 mln ludzi na 
całym świecie (w Polsce nieco ponad 220 tys.), można go zdawać 
w 150 krajach, w 41 językach, w tym oczywiście także po polsku. 
Poniżej zamieszczono mapę dostępnych w Polsce modułów 
ECDL (mapę a także opis poszczególnych modułów można zna-
leźć na stronie http://ecdl.pl/certyfikaty/ecdl-profile-6/ 

Moduły podstawowe

B1
Podstawy pracy
z komputerem

B2
Podstawy pracy
w sieci

B3
Przetwarzanie
tekstów

B4
Arkusze
kalkulacyjne

Moduły zaawansowane

A1
Zaawansowane
przetwarzanie
tekstów

A2
Zaawansowane
arkusze
kalkulacyjne

A3
Zaawansowane
użytkowanie
baz danych

A4
Zaawansowana
grafika menedżerska
i prezentacyjna

Moduły średnio zaawansowane

S1
Użytkowanie
baz danych

S2
Grafika menedżerska
i prezentacyjna

S3
IT security

S4
Edycja obrazów

S5
Zarządzanie 
projektami

S6
Web editing

S7
Współpraca
online

S8
CAD

S9
Rozwiązywanie 
problemów

S10
Podstawy
programowania

S11
RODO
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Wiele miesięcy wewnętrznych ustaleń, 
badań potrzeb pracowników, rozmów 
z potencjalnymi dostawcami, negocjacji, 
procedur przetargowych, wdrażania kursów, 
spraw organizacyjnych, a efekt? Po miesiącu 
jedna czwarta pracowników przestaje 
przychodzić na zajęcia, duża część nie 
odrabia prac domowych, spora grupa chce 
zmiany lektora, a jak przychodzi co do czego, 
to pracownicy wciąż boją się odezwać 
po angielsku.

Język angielski jest w świecie biznesu nieodzowny – tego nie trzeba 
udowadniać nikomu. W dobie coraz większej świadomości znacze-

nia działań employer brandingowych rynek szkoleniowy przeżywa 
oblężenie – firmy masowo szkolą pracowników, a szkolenia językowe 
stają się absolutnie podstawową pozycją na liście świadczeń pracow-
niczych. Żadna szanująca się firma nie zignoruje potrzeby rozwoju 
językowego swoich pracowników, wiedząc, że inwestycja w naukę 
języków przekłada się bezpośrednio na sukces firmy. Dlaczego więc ta 
inwestycja często okazuje się nietrafiona? Powodów jest wiele.

Sylwia Stachowicz 

M etodyczka języka angielskiego w szkole językowej online 
Tutlo, koordynatorka firmowych szkoleń językowych, doświad-
czona lektorka języka angielskiego. We współpracy z Działami 
HR koordynowała przebieg projektów szkoleniowych w 
zakresie nauczania języków obcych w wielu wiodących firmach, 
zarówno pod kątem organizacyjnym, jak i merytorycznym. 

Angielski w firmie.
Uczyć czy nauczyć?

TROJE TO JUŻ TŁOK
Ograniczony budżet szkoleniowy prowadzi zwykle do optymalizacji 
kosztów i rezygnacji z zajęć indywidualnych na rzecz nauczania języ-
ków w grupach. O ile wymiar społeczno-integracyjny jest niezwykle 
ważny w nauce języków, o tyle nie można zapominać o najważniej-
szym aspekcie nauki – jej efektywności. Zakładając, że w grupie uczy 
się 5 osób, a lekcja trwa 90 minut, to każdy z uczniów ma w najlepszym 
przypadku ok. 15 minut w trakcie lekcji wyłącznie dla siebie. Uwagą 
lektora musi dzielić się z 4 innymi osobami.

Połączenie pracowników w grupy to kolejne wyzwanie, które stoi 
przed Działem HR i szkołą językową. Zmiennych jest tak wiele – poziom 
językowy, dział, w którym pracują uczestnicy, ich preferencje terminów, 
potrzeby językowe, mocne i słabsze strony – że powstała grupa stanowi 
często dziwaczny twór niesprzyjający efektywnej nauce. Lektor zmu-
szony jest wyrównywać różnice poziomowe i sprostać oczekiwaniom 
wszystkich uczestników. Nasze 15 minut uwagi drastycznie się kurczy…

SZYTE BEZ MIARY
Bardzo szybko po rozpoczęciu kursu pojawia się problem dotyczący pro-
gramu nauczania. Choć podręczników jest na rynku mnóstwo, a wiele 
z nich to naprawdę dobre publikacje, trudno mówić o spersonalizowa-
nym kursie językowym dla pracowników, kiedy podążają oni za wytyczo-
nym przez autorów podręczników szlakiem, na który nie mają wpływu. 

Naczelną odpowiedzią szkół językowych na potrzebę personalizacji 
kursu językowego jest nauczanie poprzez tzw. „kserówki” na bieżąco 
przygotowywane przez lektora. Metoda ta budzi jednak szereg wąt-
pliwości w kwestii jakości takiego szkolenia – kto sprawuje nadzór nad 
dobieranymi treściami, jak oceniać postęp oraz, co nie mniej istotne, na 
ile taka forma jest dopuszczalna w kontekście obowiązującego prawa 
w zakresie własności intelektualnej? Spersonalizowane kursy są zazwy-
czaj droższe ze względu na potrzebę indywidualnego podejścia do 
ucznia oraz zapewnienia wysokiej jakości materiałów pochodzących 
z legalnego źródła, dostosowanych do potrzeb i możliwości uczestnika 
szkolenia, dlatego też większość firm decyduje się na klasyczne podej-
ście i nauczanie podręcznikowe.
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SKĄD SIĘ BIERZE BARIERA JĘZYKOWA?
Nie ma żadnych wątpliwości, że to mówienie w języku angielskim jest 
najistotniejszą umiejętnością w świecie biznesu. Mówimy tu i teraz, li-
czą się refleks i komunikacja. Nie mamy słowników, tłumaczy, ani pod-
ręczników pod ręką. Oczywiście możemy uciekać w maile, czy wręcz 
fizycznie przed anglojęzycznym rozmówcą, ale nasza firma z pewno-
ścią na takiej taktyce nie zyska.

Na stacjonarnych kursach językowych wciąż w sposób tradycyjny 
naucza się 4 podstawowych umiejętności – czytania, słuchania, pisa-
nia, mówienia. Jeśli wrócimy więc do naszych 15 minut indywidual-
nego czasu każdego słuchacza na zajęciach i podzielimy go przez 4, 
okaże się, że przeciętny uczestnik kursu grupowego ma do dyspozycji 
3,75 minuty na mówienie. Nic dziwnego, że po takim szkoleniu pra-
cownicy wciąż boją się odezwać na spotkaniach czy odbierać telefon, 
kiedy widzą międzynarodowy numer kierunkowy.

PRZEPRASZAM, CZY MOŻEMY WOLNIEJ?
Wyzwania organizacyjne związane z wdrożeniem w firmie projektu 
nauczania języków obcych często przesłaniają kwestię najważniejszą 
– postęp. To on powinien być celem nauki i to jego wymaga praco-
dawca.

Trzeba być świadomym tego, że postęp w nauce języka jest z na-
tury powolny (np. aby opanować poziom B1 średnio należy uczyć się 
dwa razy w tygodniu po 90 minut przez okres dwóch lat), a często spo-
walniają go dodatkowo czynniki opisane powyżej. Tym trudniej więc 
mówić o postępie w sytuacji, gdy pracownik ze względu na podróże 
służbowe opuścił trzy lekcje z rzędu, w tym czasie jego grupa zrealizo-
wała materiał, a on nie ma możliwości nadrobienia go, bo grupa jest już 
o trzy lekcje dalej. W takich sytuacjach pracownicy często zniechęcają 
się, tracą motywację i zaczynają odpuszczać naukę.

NA BEZRYBIU...
Wiele projektów szkoleniowych obejmuje nie tylko siedzibę główną, 
ale także mniejsze oddziały zamiejscowe firmy, co oznacza, że w każ-
dej z takich lokalizacji szkoła językowa musi mieć lektorów. Rekrutacja 
kompetentnych lektorów może nastręczyć trudności i być długotrwa-
ła, a zorganizowanie zajęć z native speakerem jest w małej miejscowo-
ści często po prostu niewykonalne z powodu braku kadry na miejscu. 
W praktyce oznacza to, że potrzeby uczniów często muszą ustąpić 

realnym możliwościom szkoły językowej, co w sposób oczywisty ne-
gatywnie wpływa na motywację i postępy.

KOSZT CZY INWESTYCJA
Przez długi czas szkolenie pracowników z języka angielskiego było 
przez pracodawcę postrzegane przez pryzmat kosztu a nie inwestycji, 
a kursy językowe oferowane jako dodatkowe świadczenie czy nagro-
da za dobre wyniki. 

Pracodawcy często zdają sobie sprawę, że ich pracownicy muszą 
w pracy używać języka obcego, ale zajęcia językowe w firmie wciąż 
postrzegają jako bonus. Wiele razy obserwowałam sytuacje, w których 
pracownik rezygnował z nauki języka angielskiego, ponieważ trakto-
wał ją jako coś dodatkowego, co z różnych względów przestało mu 
odpowiadać, a pracodawca, świadomy tego, że język jest pracowniko-
wi potrzebny, nie wiedział jak go zmotywować do kontynuacji nauki. 

CO NOWEGO?
Od pewnego czasu w firmach można zaobserwować zmiany w podej-
ściu do nauki języka obcego pracowników. Coraz więcej pracodawców 
dostrzega wady tradycyjnych rozwiązań i szuka alternatywnej drogi. 
Coraz częściej firmy zauważają, że język angielski jest narzędziem nie-
zbędnym do pracy oraz warunkiem absolutnym sukcesu firmy, a nie 
dodatkowym benefitem dla pracownika. Widzą rosnący trend mobil-
ności pracowników i potrzebę elastyczności, dlatego też poszukują 
partnerów biznesowych, którzy będą w stanie tym potrzebom spro-
stać. Takim rozwiązaniem jest z pewnością Tutlo, czyli szkoła języko-
wa online, w której uczniowie mogę się łączyć na lekcje indywidualne 
z native speakerami kiedy tylko mają na to czas i sprzyjające warunki, 
gdziekolwiek są. Jest to szczególnie ważne w przypadku pracowni-
ków działu sprzedaży (nawiązujących relacje z klientami), pracowni-
ków o dużej mobilności i tych, którzy są rozsiani po Polsce albo pra-
cują z domu (jak np. programiści). Lekcje są w pełni dostosowane do 
potrzeb i możliwości danego ucznia, a główny nacisk kładzie się na 
mówienie. Uczeń „zanurza się” w języku obcym, dzięki czemu nie ma 
możliwości ucieczki w język polski, a postęp przychodzi szybko. Cała 
uwaga lektora skupia się na osobie uczącej się, a materiał jest każdora-
zowo dobierany pod konkretnego ucznia z bazy materiałów stworzo-
nych przez zespół metodyków. Wydaje się, że w dobie elastyczności, 
mobilności i rynku pracownika tylko takie podejście ma tak naprawdę 
szansę na powodzenie. 

Angielski w firmie.
Uczyć czy nauczyć?
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administracji • komunikacji w zawodzie prawnika • negocjacji, 
mediacji oraz innych alternatywnych metod rozwiązywania 

sporów • pomocy humanitarnej • pośrednictwa obrotu i zarzą-
dzania nieruchomościami • prawa medycznego i bioetyki • prawa 
międzynarodowego i służby zagranicznej • prawa podatkowego • 
prawa pracy • prawa spółek • prawa ubezpieczeniowego • prawa 
Unii Europejskiej • prawa własności intelektualnej • problematyki 
zorganizowanej przestępczości i terroryzmu  • rzeczoznawstwa 
majątkowego • rachunkowości i rewizji finansowej • zagadnień 

legislacyjnych • zamówień publicznych • zapobiegania  
przestępczości gospodarczej, skarbowej i przeciwko mieniu

administracji • komunikacji w zawodzie prawnika • negocjacji, 
mediacji oraz innych alternatywnych metod rozwiązywania 

sporów • pomocy humanitarnej • pośrednictwa obrotu i zarzą-
dzania nieruchomościami • prawa medycznego i bioetyki • prawa 
międzynarodowego i służby zagranicznej • prawa podatkowego • 
prawa pracy • prawa spółek • prawa ubezpieczeniowego • prawa 
Unii Europejskiej • prawa własności intelektualnej • problematyki 
zorganizowanej przestępczości i terroryzmu  • rzeczoznawstwa 
majątkowego • rachunkowości i rewizji finansowej • zagadnień 

legislacyjnych • zamówień publicznych • zapobiegania  
przestępczości gospodarczej, skarbowej i przeciwko mieniu

WIĘCEJ INFORMACJI I ZAPISY  
WWW.PODYPLOMOWE.WPIA.UW.EDU.PL

NA STUDIA PODYPLOMOWE Z ZAKRESU:

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI  
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZAPRASZA 

NOWOŚĆ!
SPECJALISTYCZNE KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE 

• NOWOCZESNE FORMY ZATRUDNIENIA 
• WPROWADZENIE DO PRAWA SPORTOWEGO 
• PRAWO KANONICZNE
• ROZPORZĄDZENIE OGÓLNE O OCHRONIE  

DANYCH OSOBOWYCH 2016/679 (RODO)
• PRAWNE UWARUNKOWANIA ROZSTRZYGANIA SPRAW  

STUDENTÓW I DOKTORANTÓW W SZKOLE WYŻSZEJ

WIĘCEJ INFORMACJI I ZAPISY  
WWW.KURSY.WPIA.UW.EDU.PL
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 Języki obce      w pracy

Jak wynika z danych Pracuj.pl, pracodawcy coraz częściej 
poszukują osób ze znajomością co najmniej jednego języka obcego. 

Wymóg ten pojawia się w ogłoszeniach z każdego obszaru, co oznacza, że nie ma 
obecnie kategorii, w której znajomość języka nie miałaby znaczenia dla pracodawców. 

Istnieją takie kategorie, w których ponad 80% ofert pracy zawiera taki wymóg.
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CZY ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA OBCEGO 
JEST WYMOGIEM KONIECZNYM?
Największe zapotrzebowanie na pracowników znających inny, oprócz 
rodzimego, język odnotowuje się w kategorii Zakupy – tam zaledwie 
13% wszystkich ofert pracy nie zawierało wymogu znajomości ję-
zyka obcego. Na drugim miejscu ex aequo znalazły się kategoria IT 
– Administracja oraz Public Relations.

Bardzo dużą wagę do języków obcych, przywiązuje się w sek-
torze IT. W kategorii IT Administracji, największe zapotrzebowa-
nie na pracowników ze znajomością języka obcego występuje 
w obszarze Zarządzanie usługami – tam wymóg pojawia się aż 
w 90% ofert. Z kolei biorąc pod lupę programistów, niemal 90% 
ofert ze specjalizacji architektura oraz zarządzanie projektem zawiera 
informację o konieczności znajomości języka innego niż rodzimy.

Podobnie jest w kategorii Doradztwo/Konsulting, w której 90% 
ofert pracy z sektora prawo/podatki zawiera wymóg znajomości co 
najmniej jednego języka obcego. Co ciekawe, pracodawcy z tej kate-
gorii w większości wymagają od kandydatów do pracy znajomości ję-
zyka obcego, wyjątkiem są ogłoszenia pochodzące z sektora publicz-
nego – tam aż 66% ofert pracy nie zawiera oczekiwania związanego ze 
znajomością języków obcych.

Czy istnieją kategorie, w których język obcy nie jest istotny dla pra-
codawcy? Jak wynika z analizy Pracuj.pl, istnieją takie kategorie, w któ-
rych wymóg znajomości języka obcego nie jest tak oczywisty. Część 
z nich może być pewnym zaskoczeniem.

W kategorii Zdrowie/Uroda/Rekreacja, aż 96% ofert pracy skierowa-
nych do pracowników aptek nie zawierało wymogu znajomości języka. 
W przypadku pracowników z sektora Sprzedaży/obsługi klienta, języki 
obce są praktycznie nie wymagane od zatrudnionych w sieciach han-
dlowych oraz osób pracujących w finansach/bankowości/ubezpiecze-
niach. W tej kategorii, język obcy jest wymagany najczęściej wobec 
osób zajmujących się turystyką oraz inżynierią. Co ciekawe, w przy-
padku inżynierii bardzo duże znaczenie ma znajomość języka niemiec-
kiego. Pracodawcy oczekują jego znajomości w co piątym ogłoszeniu 
z tej profesji.

Ciekawe dane pochodzą także z kategorii call center, w której prawie 
połowa osób, która jest odpowiedzialna za przyjmowanie połączeń 
powinna znać inny niż rodzimy język, ale już w niemal 74% ofert skiero-
wanych do pracowników odpowiedzialnych za połączenia wychodzą-
ce, tego wymogu nie ma.

W jakich kategoriach pracodawcy najczęściej 
oczekkują znajomości języka obcego?
Procentowa liczba ofert pracy z wymogiem znajomości języka obcego.

  87%  Zakupy

  83%   IT Administracja

  83%   Public Relations

  82%   IT Rozwój oprogramowania

  82%   Doradztwo/konsulting

  79%   Marketing

  79%   Badania i rozwój

  78%   Budownictwo i nieruchomości

  78%   Finanse i ekonomia

Źródło: dane serwisu Pracuj.pl

W jakich kategoriach pracodawcy opublikowali 
najmniej ofert z wymogiem znajomości 
języka obcego?
Procentowa liczba ofert pracy bez wymogu znajomości języka obcego.

  75%  Zdrowie/Uroda/Rekreacja

  65%   Sprzedaż/obsługa klienta

  63%   Sektor publiczny

  63%   Call Center

  60%   Budownictwo

  58%   Nieruchomości

  57%   Produkcja

Źródło: dane serwisu Pracuj.pl
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GDZIE DECYDUJE NIE TYLKO ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA, 
ALE TAKŻE JEGO POZIOM? 
Jak wskazują dane Pracuj.pl, wielu pracodawców oczekuje konkretne-
go poziomu znajomości języka – istnieją takie kategorie, w których 
pracownik musi wykazać się przynajmniej średniozaawansowanym 
stopniem znajomości języka obcego. Są to przede wszystkim pracow-
nicy z obszarów: doradztwo/konsulting (specjalizują się w biznesie 
i strategii – prawie 70%), IT/Telekomunikacja (63%) czy Finanse/Podatki 
(60%). Także w kategorii Public Relations oraz IT – Rozwój oprogramo-
wania ze specjalnością zarządzanie projektem czy IT – Administracja 
w sferze zarządzania usługami ponad połowa ofert zawiera wymóg 
znajomości języka obcego na wyższym niż podstawowy poziomie. 
Kolejną kategorią, w której znajomość języka angielskiego na pozio-
mie co najmniej średniozaawansowanym jest dla pracodawców waż-
na, jest lotnictwo. W tym przypadku, wymóg większej niż podstawo-
wa znajomości języka obcego pojawia się w 56,5% ofert.

„Nie zawsze i nie w każdej specjalizacji należy spełniać warunek 
biegłej znajomości języka obcego. Często znajomość na poziomie ko-
munikatywnym jest wystarczająca – szczególnie, gdy nasze obowiązki 
nie są związane bezpośrednio z językiem, a wręcz używamy go okazjo-
nalnie. Mimo, że znajomość angielskiego czy niemieckiego jest często 
przepustką do znalezienia dobrej pracy, w CV zawsze warto opisywać 
stan faktyczny naszej wiedzy. Jeśli w ogłoszeniu wymagają biegłej zna-
jomości języka, a my porozumiewamy się na poziomie komunikatyw-
nym – nie koloryzujmy, ponieważ pracodawca sprawdzi to już podczas 
rozmowy telefonicznej lub spotkania rekrutacyjnego” – Konstancja 
Zyzik, Talent Acquisition Manager w Grupie Pracuj.

Najmniejsze zapotrzebowanie na pracowników ze znajomością ję-
zyka obcego na poziomie minimum średniozaawansowanym odno-
towuje się w kategorii obsługa klienta – kasjerzy oraz praca fizyczna 
– pracownicy magazynowi oraz pracownicy budowlani. We wszyst-
kich przypadkach liczba ogłoszeń była nie większa niż 1%. 

JEŚLI DUET JĘZYKÓW, TO JAKI NAJLEPIEJ 
SPRAWDZA SIĘ NA RYNKU PRACY?
Część pracodawców oczekuje znajomości więcej niż jednego języka 
obcego. Jak wskazują dane Pracuj.pl, najczęściej poszukiwaną kom-
binacją języków jest znajomość angielskiego i niemieckiego, na dru-
gim miejscu znajduje się kombinacja angielski i francuski, a na trzecim 
– francuski i niemiecki.

W pewnych kategoriach, znajomość dwóch języków obcych jest 
wymagana w większym stopniu – jak na przykład w spedycji czy zaku-
pach. W przypadku tych kategorii, pracownicy w dużej mierze mają na 

Kombinacja języków – angielski i niemiecki
Odsetek ofert pracy z kombinacja języka angielskiego i niemieckiego.

  24%  Transport/Spedycja

  17,4%   Doradztwo/Konsulting

  16,4%   Kontrola jakości

  15,5%   Zakupy

  13,2%   Finanse/Ekonomia

  12,8%   Obsługa klienta

  12,2%   Łańcuch dostaw

  11,7%   Administracja biurowa

Źródło: dane serwisu Pracuj.pl

Kategorie, w których pojawia się wymóg 
znajomości języka angielskiego co najmniej 
na poziomie średniozaawansowanym
Odsetek ofert pracy z wymogiem języka angielskiego na poziomie co najmniej średniozaawansowanym.

  60%  Doradztwo/Konsulting

  56,6%   Public Relations

  48,3%   Zakupy

  46%   Finanse/Ekonomia

  46%   Marketing

  40%   Badania i rozwój

  39%   HR/Zasoby ludzkie

  38%   Administracja biurowa

Źródło: dane serwisu Pracuj.pl
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co dzień do czynienia z kontrahentami z zagranicy, a znajomość więk-
szej liczby języków obcych zwiększa komfort ich pracy.

Co ciekawe, w danych Pracuj.pl zaobserwować można także kon-
kretne specjalności w których znajomość co najmniej dwóch języków 
obcych staje się atutem. Dotyczy to przede wszystkim konsultantów 
do spraw wdrożeń ERP, inżynierów sprzedaży czy specjalistów hote-
larstwa i turystyki.

W JAKICH REGIONACH NAJBARDZIEJ LICZY SIĘ 
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH?
Czy region ma wpływ na to, czy pracodawcy oczekują od potencjal-
nego kandydata znajomości języka? Czy istnieją regiony, w których 
oczekuję się nie tylko języka angielskiego? Dane Pracuj.pl pozwalają 
odnaleźć pewne prawidłowości.

Jak wskazuje analiza Pracuj.pl, pracodawcy poszukują specjalistów 
ze znajomością języków obcych we wszystkich województwach. 
W części z nich, wymóg taki pojawia się w ponad 60% ofert, w innych 
w zaledwie 1/3 ogłoszeń. Językiem najczęściej poszukiwanym przez 
pracodawców ze wszystkich województw jest język angielski – w przy-
padku kategorii, w których język ten jest szczególnie wymagany – po-
jawił się on w ponad 80% ofert pracy. Potwierdzają to również badania 
firmy Kantar TNS Znajomość języków obcych, które wskazują, że język 
ten jest najbardziej powszechnym w Polsce językiem obcym. Według 
badania CBOS, zna go ponad 80% uczniów i studentów oraz ok. 70% 

osób z wyższym wykształceniem i mieszkańców największych miast. 
W wielu województwach pracodawcy oczekują znajomości tego ję-
zyka na wyższym, niż podstawowy poziomie – co trzecie ogłoszenie 
z województwa małopolskiego oraz mazowieckiego zawiera wymóg 
znajomości języka angielskiego na poziomie minimum średnio-za-
awansowanym. Taki wymóg zawiera również co czwarte ogłoszenie 
z województwa dolnośląskiego oraz co piąte z województwa łódzkie-
go oraz pomorskiego.

Na drugi miejscu pod względem zapotrzebowania pracodawców 
uplasował się język niemiecki. Znając ten język warto szukać pracy 
zwłaszcza w województwie małopolskim, w którym w jednej na dwa-
dzieścia ofert pracy, pracodawcy oczekują znajomości tego języka na po-
ziomie minimum średniozaawansowanym. W Małopolsce obserwuje się 
również największy odsetek ogłoszeń, w których pracodawcy poszukują 
osób ze znajomością języka francuskiego, hiszpańskiego oraz włoskiego.

Analiza zapotrzebowania na kombinację języków w poszczegól-
nych regionach, wskazuje, że największe zapotrzebowanie na drugi 
język pojawia się w regionach, które mają wieloletnią tradycję współ-
pracy z naszymi sąsiadami zza zachodniej granicy. Są to województwa: 
dolnośląskie (13,8%), opolskie (13,2%) oraz wielkopolskie (12,2%).

Województwo małopolskie jest z kolei liderem pod względem licz-
by ogłoszeń w których pojawia się wymóg znajomości dwóch języków 
na poziomie co najmniej średniozaawansowanym (7,2%, najbardziej 
powszechna kombinacja angielski-niemiecki). To prawie dwa razy wię-
cej, niż w województwie mazowieckim (4%).

CZY ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH PRZEKŁADA SIĘ 
NA WYSOKOŚĆ ZAROBKÓW?
Znajomość języka obcego wpływa pozytywnie na wysokość pensji 
w każdym obszarze zawodowym. W niektórych obszarach, pracowni-
cy, którzy biegle posługują się językiem obcym, mogą liczyć nawet na 
35% większe zarobki, w porównaniu z pracownikami ze słabszą zna-
jomością języka. Doskonale obrazuje to sytuacja Architektów IT czy 
pracowników zajmującym się szeroko rozumianym bezpieczeństwem 
IT, gdzie wynagrodzenie może być wyższe nawet o jedną trzecią.

Specjaliści ds. sprzedaży współpracujący z kluczowymi klientami 
w sferze IT/Telekomunikacja, swobodnie posługujący się językiem 
obcym, mogą liczyć przeciętnie na około 27% większe zarobki, w po-
równaniu z pracownikami ze słabszą znajomością języka. Analogicznie, 
w przypadku Key Account Managerów z sektora Motoryzacja/
Transport, przeciętna różnica w zarobkach wynosi 20%. Również praw-
nik po aplikacji czy księgowa mogą zarobić prawie 25% więcej, umie-
jętnie posługując się językiem obcym.

„Ciekawe wnioski otrzymujemy z analizy wynagrodzeń kierowców. 
W tej grupie zawodowej, osoby używające w pracy języka obcego, za-
rabiają przeciętnie aż o 36% więcej niż ci, którzy języka nie używają. 
Wynika to z faktu, że w tym sektorze, języka obcego używają głównie 
kierowcy wykonujący pracę w transporcie międzynarodowym, która 
jest znaczenie lepiej płatna niż praca wykonywana na 
terenie Polski” – Artur Kobyliński, ekspert ds. wy-
nagrodzeń w Grupie Pracuj. 

 Zakupy (87%), IT Administracja (83%) oraz Public Relations 
(83%) to kategorie, w których język obcy jest najbardziej po-
żądany. Język obcy nie jest wymagany głównie w kategoriach 
Zdrowie/uroda/rekreacja (75%), Sprzedaż/Obsługa klienta (65%) 
oraz sektor publiczny (63%). 

 Transport/spedycja oraz doradztwo/konsulting, w których 
znajomość kombinacji języka angielskiego i niemieckiego jest 
największym atutem. Jak wskazuje analiza Pracuj.pl, pracodaw-
cy poszukują pracowników ze znajomością języków obcych we 
wszystkich województwach. 

 Największe zapotrzebowanie pochodzi z województw mazo-
wieckiego (63%), małopolskiego (62%) oraz dolnośląskiego (55%). 

 Językiem najczęściej poszukiwanym przez pracodawców ze 
wszystkich województw jest język angielski, na drugi miejscu 
uplasował się język niemiecki. 

 Największe zapotrzebowanie na drugi język pojawia się w re-
gionach, które mają wieloletnią tradycję współpracy z naszymi 
sąsiadami zza zachodniej granicy. Są to województwa: dolno-
śląskie (13,8%), opolskie (13,2%) oraz wielkopolskie (12,2%). 

 Język angielski na poziomie minimum średniozaawanso-
wanym wymagany jest najczęściej w województwach mało-
polskim, mazowieckim, dolnośląskim, łódzkim i pomorskim, 
w kategoriach: Doradztwo/Konsulting (60%), Public Relations 
(56,6%) oraz Zakupy (48,3%). 

 Najczęściej poszukiwaną przez pracodawców kombinacją 
języków jest połączenie znajomości języka angielskiego z języ-
kiem niemieckim. Takie oczekiwanie zgłaszają najczęściej pra-
codawcy z województwa dolnośląskiego, opolskiego, małopol-
skiego oraz wielkopolskiego.

 Znajomość języków obcych wpływa na wysokość pensji 
– w niektórych kategoriach, pracownicy ze znajomością języka 
na poziomie minimum średniozaawansowanym mogą liczyć 
średnio nawet na około 25% większe zarobki, niż osoby posłu-
gujące się językiem obcym na niskim poziomie.
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Młode talenty szukają pracy na 

Czy będą mieć szansę poznać 
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Kilka tysięcy 
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