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Czytelniczko i czytelniku,
zeszłoroczna edycja Kompendium HR została niejako zawłaszczona przez pandemię, 
nie było bowiem obszaru w human resources, który nie mierzył się z efektem najpierw szoku 
wywołanego zmianą, a potem tzw. nowej normalności. Spotykamy się jednak ponownie 
na łamach periodyku odmieniającego HR przez wszystkie przypadki okrągły rok później 
i ponad półtora roku od przymusowej rewolucji na rynku pracy. Czy ta ostatnia faktycznie 
wprowadziła zmiany na stałe? Jakie rezultaty przyniosło zachwianie status quo w zarządzaniu 
zasobami ludzkimi? Jak odnalazły i odnajdują się w już nie tak nowej rzeczywistości organizacje 
i ich „niewzruszone centra”, czyli działy HR? Czy pandemia odmieniła na dłużej potrzeby 
pracowników i kandydatów szukających pracy?

Odpowiedzi na powyższe i wiele innych pytań są ukryte na prawie 200 stronach Kompendium 
HR 2021. Ponownie pochylamy się nad kondycją pracowników działów personalnych w firmach 
małych i dużych i sprawdzamy ich metaforyczny puls. Szukamy sposobów na optymalizację 
i digitalizację procesów w organizacjach, ale tak, by po drodze nie zniknęli z widoku ludzie. 
Tropimy po-pandemiczne (a może bardziej śród-pandemiczne) innowacje w rozwoju 
i zmieniające się motywacje i potrzeby zatrudnionych i tych szukających zatrudnienia. 
Rzucamy nowe światło na sens w pracy, przedefiniowanie znaczenia relacji i emocji w firmowej 
(i nie tylko) codzienności i patrzymy w przyszłość. Szacujemy też, czy trendy będące obecnie 
na tzw. HR-owym topie zagoszczą w rzeczywistości na dłużej, czy czeka nas powrót do 
przeszłości, a może kolejna fala pozostających na razie niewiadomą zmian? I jak w tym 
wszystkim – i czy – pomaga rynkowi pracy technologia? 

Po trochę już znanych ścieżkach naznaczonych HR-ewolucją podążamy w znamienitym 
towarzystwie kilkudziesięciu dzielących się swoimi refleksjami, wiedzą i pomysłami ekspertek 
i ekspertów.

Zapraszam do lektury i po dawkę inspiracji,

Iga Pazio
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Od czasu wspomnianej wyżej potężnej fali zmian, która nie oszczędzi-
ła praktycznie nikogo (choć niekoniecznie zmiany okazały się takimi 
na gorsze), minął już ponad rok. I choć otoczenie VUCA nadal kładzie 
się mniejszym lub większym cieniem na rynku pracy, to jednak można 
stwierdzić, że pierwszy kurz opadł. Nieodpuszczająca tak łatwo 
pandemia stała się znanym wrogiem, a zarówno pracodawcy, jak pra-
cownicy – często w bólach – nauczyli się skutecznie funkcjonować 
w (już nie) nowej normalności.

• Jak zatem wygląda szczegółowe „sprawdzam!” w przypadku  
HR-owców? 

• Czy są obszary, gdzie zmiany odcisnęły swoje piętno 
na codzienności pracowników branży human resources? 

• A może „ciężar gatunkowy” ostatnich kilkunastu miesięcy, obfitujący 
szczególnie na początku w trudne momenty i niepopularne decyzje, 
wpłynął na satysfakcję i zadowolenie z pracy w działach HR?

Zapraszam do wejścia w świat branżowej 
codzienności działów HR od kuchni. 
W tegorocznej, już 8. odsłonie badania 
„HR-owca portret własny” ponownie 
wypowiedziało się kilkuset praktyków, 
na co dzień odpowiedzialnych za pozy-
skiwanie, utrzymanie i rozwój kadr  
w organizacjach. 

RESPONDENCI BADANIA  
„HR-OWCA PORTRET 
WŁASNY” 2021

DOŚWIADCZENIE
Zdecydowana większość ankie-
towanych to osoby o dużym lub 
przynajmniej kilkuletnim stażu pracy 
w obszarze human resources. 

Równowaga i ludzie.  
W spokojnym rytmie HR-owych zmian 
Powiedzieć, że pracownicy obszaru związanego z human resources  
pozostali niewzruszonym centrum w dobie tsunami, jakie zaserwowała rynkowi 
pracy i organizacjom pandemia, to może za dużo. Faktem jednak jest, że zarówno wyniki 
zeszłorocznego badania „HR-owca portret własny”, jak i jego tegorocznej edycji1 jasno 
wskazują: stabilizacja i równowaga to domeny tych, którzy stoją na straży ludzi w firmach, 
czasem przedkładając mocno ich dobro ponad swoje potrzeby.

Jaki jest Pani / Pana staż pracy  
w stanowiskach związanych z obszarem HR?

Powyżej 10 lat
 48%

Powyżej 5 do 10 lat
 21%

Powyżej 3 do 5 lat
 15%

Powyżej 1 roku do 3 lat
 11%

Do 1 roku
 3%

POZIOM STANOWISKA
Najwięcej ankietowanych pracuje na stanowiskach specjalistycznych, ale 
równie silne przedstawicielstwo ma też grupa menedżerów i kierowników.

Jaki jest poziom stanowiska Pani / Pana w firmie, w której pracuje?

Specjalista
 41% 

Menedżer / kierownik
 36% 

Dyrektor
 12% 

Ekspert
 8% 

Asystent
 3% 

LICZEBNOŚĆ DZIAŁU HR
Ponad 60% ankietowanych pracuje w niewielkich działach liczących 
maksymalnie 5 osób.

Ile osób liczy dział, w którym Pani / Pan pracuje?

Do 5 osób
 65%

6-10 osób
 20%

11-25 osób
 9%

Więcej niż 25 osób
 5%

Raport z badania  

„HR-owca portret  

własny 2021”

Iga Pazio

Redaktor naczelna Kompendium HR i serwisu wyzwaniaHR.pracuj.pl. 
Autorka cyklicznego badania „HR-owca portret własny”, programów 
merytorycznych konferencji Wyzwania HR i innych inicjatyw branżo-
wych. Entuzjastka dzielenia się wiedzą, branży HR i data driven content. 
B2B Marketing Communications Manager, w Grupie Pracuj od 2010 roku.
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WIELKOŚĆ FIRMY
HR-owcy biorący udział w badaniu pracują w większości w firmach 
dużych i średnich.

Ilu pracowników liczy firma, w której Pani / Pan pracuje?

50-249
 36%

250-499
 17%

Ponad 1000
 16%

11-49
 15%

500-999
 14%

0-10
 1%

  89% 
kobieta

  10% 
mężczyzna

  1% 
nie chcę odpowiadać

Płeć

  43% 
powyżej 30 do 40 lat

  12% 
powyżej 50 lat

  34% 
powyżej 40 do 50 lat

  11% 
20 do 30 lat

Wiek

  66% 
humanistyczny

  8% 
inny

  23% 
ścisły

  3% 
przyrodniczy

Profil wykształcenia

  45% 
wyższe podyplomowe

  9% 
wyższe licencjackie

  9% 
doktorat, MBA

  38% 
wyższe magisterskie

  3% 
średnie

Poziom wykształcenia

CZĘŚĆ I:  
ZADANIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI I WYZWANIA

CZŁOWIEK HRENESANSU
Biorąc pod uwagę, że gros ankietowanych pracuje w ledwie kilkuoso-
bowych działach, a zdarza się, że całkowicie samodzielnie odpowiada 
za „tematy HR-owe” w macierzystej firmie, zestaw obowiązków prze-
ciętnego pracownika HR może zaskakiwać osoby spoza branżowego 
obszaru zarządzania zasobami ludzkimi. Czasem mnogość obszarów 
do zaopiekowania budzi zdziwienie nawet u samych pracowników HR 
(choć pewnie głównie u tych dopiero poznających branżowe arkana). 
Sukcesywnie wydłuża się również lista specjalizacji i ścieżek2, jakimi 
można podążyć na drodze zawodowej w human resources.
Rozkład sił w codziennych zadaniach jest od wielu lat stabilny. Zmiany 
zachodzą w nim powoli, a tandem rekrutacja & selekcja aplikacji ma 
się dobrze i nie chce oddać pola pozostałym obszarom. Najbardziej 
zauważalne zmiany – w odniesieniu do zeszłorocznego badania 
i raportu3 – dotyczą odległych od siebie merytorycznie obszarów 
kadrowo-płacowego i employer / employee brandingu. Opiekowanie 
się tym pierwszym – często nadal nazywanym „twardym HR-em” 
– deklaruje ponad połowa ankietowanych, podczas gdy w 2020 roku 
tylko 37% wskazało kadry i płace jako swój obszar. Inaczej ma się sytu-
acja odpowiedzialności za wizerunek pracodawcy, którą deklaruje już 
tylko 61% osób biorących udział w badaniu (vs 72% w ubiegłym roku).

Proszę wskazać obszary, którymi zajmuje się Pani / Pan 
w pracy (proszę wskazać wszystkie pasujące odpowiedzi)

Rekrutacja
 90%

Selekcja aplikacji
 76%

Komunikacja wewnętrzna
 73%

Rozwój pracowników (szkolenia, programy rozwojowe)
 69%

Motywowanie pracowników i programy benefitowe
 61%

Employer / employee branding
 61%

Oceny pracownicze
 54%

Organizacja wydarzeń  
(integracje firmowe, eventy specjalne, akcje wewnętrzne)

 52%

Kadry i płace
 51%

Analityka i raportowanie efektywności procesów HR
 47%

Coaching lub / i mentoring
 29%

Inne
 8%

Jaki jest Pani / Pana staż pracy  
w stanowiskach związanych z obszarem HR?

Powyżej 10 lat
 48%

Powyżej 5 do 10 lat
 21%

Powyżej 3 do 5 lat
 15%

Powyżej 1 roku do 3 lat
 11%

Do 1 roku
 3%

POZIOM STANOWISKA
Najwięcej ankietowanych pracuje na stanowiskach specjalistycznych, ale 
równie silne przedstawicielstwo ma też grupa menedżerów i kierowników.

Jaki jest poziom stanowiska Pani / Pana w firmie, w której pracuje?

Specjalista
 41% 

Menedżer / kierownik
 36% 

Dyrektor
 12% 

Ekspert
 8% 

Asystent
 3% 

LICZEBNOŚĆ DZIAŁU HR
Ponad 60% ankietowanych pracuje w niewielkich działach liczących 
maksymalnie 5 osób.

Ile osób liczy dział, w którym Pani / Pan pracuje?

Do 5 osób
 65%

6-10 osób
 20%

11-25 osób
 9%

Więcej niż 25 osób
 5%
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NA PRZETARTYCH ŚCIEŻKACH WYZWAŃ
Obserwując odpowiedzi HR-owców na pytanie dot. wyzwań, jakie 
stawia przed nimi praca, nie sposób oprzeć się wrażeniu, że szlaki 
są już tutaj mocno przetarte, a ścieżki znane. W tym roku bowiem 
ponownie najwięcej zachodu pracownicy działów human resources 
mają z komunikacją wewnętrzną, tworzeniem angażującego środo-
wiska pracy, utrzymywaniem motywacji pracowników i kluczowych 
talentów oraz pozyskaniem jakościowych aplikacji w procesach 
rekrutacyjnych. 
Również w pozostałych wskazywanych obszarach sytuacja – versus 
choćby wyniki zeszłorocznego badania – nie zmieniła się znacząco.

Co jest dla Pani / Pana największym wyzwaniem w codziennej 
pracy? (proszę wskazać wszystkie pasujące odpowiedzi)

Skuteczna komunikacja wewnętrzna
 44%

Tworzenie angażującego środowiska pracy
 39%

Pozyskanie dużej liczby jakościowych aplikacji
 39%

Utrzymanie kluczowych talentów w organizacji
 37%

Motywowanie pracowników
 37%

Negocjacje i współpraca z zarządem
 28%

Pozyskiwanie kandydatów na stanowiska inżynierskie
 23%

Negocjacje i współpraca z biznesem / klientem wewnętrznym
 22%

Pozyskiwanie kandydatów na stanowiska fizyczne
 22%

Pozyskiwanie kandydatów pasywnych
 20%

Strategia employer brandingu
 20%

Pozyskiwanie kandydatów z pokolenia Y i Z
 19%

Stworzenie ogłoszenia, które  
przyciągnie najlepszych kandydatów

 17%

Rozwiązywanie umów  
o pracę / outplacement

 8%

Inne
 4%

WAŻNE, ALE CZY NIEPILNE?
Czas (a raczej jego brak) i (czasem zbyt) wysokie zdywersyfikowanie 
(dużej liczby) zadań to stali towarzysze HR-owca w trakcie jego zawo-
dowej podróży. Stąd nie zawsze, choć są chęci i potrzeby, pracownicy 
działów zarządzania zasobami ludzkimi znajdują wystarczającą 
przestrzeń na to, co z ich punktu widzenia jest kluczowe. 
I tak w ćwiartkę macierzy Eisenhowera, którą zwykło się nazywać 
„ważne, niepilne”, wpada kilka obszarów, choć tylko jeden z nich od 
lat okupuje nie do końca zaszczytne, pierwsze miejsce. To rozwój 
własny, poszerzanie wiedzy czy doszkalanie się jest tym, na czym  
HR-owcy niezmiennie chcieliby się bardziej skupić. 
To, co może zastanawiać i przykuwać uwagę, to fakt, że choć 
budowanie silnej pozycji działu i HR-owa strategia jest wysoko w prio-
rytetach, to jednak dodatkowy czas na budowanie i rozwijanie relacji 
z zarządem byłby pożądany tylko przez 20% ankietowanych.

To rozwój własny, poszerzanie wiedzy  
czy doszkalanie się jest tym, na czym 
HR-owcy niezmiennie chcieliby się 
bardziej skupić.

CZĘŚĆ II:  
HR-OWE MOTYWACJE I SATYSFAKCJA Z PRACY

HR? JESTEM NA TAK
Chociaż ostatnie półtora roku to szlak znaczony pandemią, lockdow-
nami, zmianami w funkcjonowaniu organizacji, HR-owcy pozostają 
grupą zawodową o wysokim wskaźniku satysfakcji z wykonywanego 
zawodu. Stan ten utrzymuje się od wielu lat, a warto wspomnieć, że 
„HR-owca portret własny” to badanie o ośmioletniej już historii. 
Nie straszne – z punktu widzenia zadowolenia z pracy – okazały 
się pracownikom działów human resources rewolucyjne zmiany 
w organizacji pracy często firm o wielotysięcznym zatrudnieniu, bycie 
„organem wykonawczym” trudnych decyzji o redukcji zatrudnienia, 
realizowanie projektów z bogatej palety HR-owych zadań, rekrutacje 
online’owe i w modelu hybrydowym czy konieczność redefinicji 
oferty pracodawcy od strony benefitów i innych form doceniania pra-
cowników. Mimo pandemicznego tsunami tylko 3% ankietowanych 
poszukuje pracy o innym charakterze, argumentując to często wypa-
leniem zawodowym czy niewielkimi możliwościami dalszego rozwoju 
w aktualnej firmie. Dla prawie 90% respondentów HR „to jest to”, a co 
składa się na poczucie bycia we właściwym miejscu i satysfakcję oraz 
zadowolenie z pracy, najlepiej wyłuskać bezpośrednio z wypowiedzi 
samych HR-owców:

  GŁOS HR: „Praca daje mi satysfakcję osobistą. Moje działania są 
zauważane i doceniane przez ludzi, z którymi pracuję. Czuję się 
potrzebna. HR nadaje ludzki wymiar pracy”.

  GŁOS HR: „Lubię pracować z ludźmi, jestem psychologiem 
organizacji, ludzie to moja pasja”.

  GŁOS HR: „Pracuję w dużej korporacji 
i w dużym mieście. Firma, w której pracuję, to 
firma, gdzie procesy HR-owe – w tym 
rekrutacyjny – ciągle są ważne i doceniane. 
Widzę także potencjał na rynku pracy 
związany z ofertami pracy w HR, dlatego 
czuję się bezpiecznie w tym zawodzie. 
Sprawia mi on także ogromną satysfakcję 
osobistą, z której nie chciałabym 
rezygnować”.
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Czy praca daje Pani / Panu satysfakcję,  
czy rozważa Pani / Pan możliwość zmiany branży?

Jestem zadowolony/a z wykonywanego zawodu
 88%

Tak, myślę o przebranżowieniu
 8%

Aktywnie szukam pracy w innym charakterze
 3%

Jestem w trakcie przebranżawiania
 1%

RÓŻNORODNE MOTYWACJE
Pozytywnie zmotywowany HR-owiec to z dużą dozą prawdopodo-
bieństwa taki, który w swoim miejscu pracy znajdzie: zróżnicowane 
zadania, dopasowany do siebie zespół i dobrą atmosferą na co dzień, 
odpowiadające wymaganiom wynagrodzenie, poczucie stabilizacji 
oraz wpływu na rozwój firmy, a także docenienie ze strony współpra-
cowników. I choć motywatorów wskazanych przez pracowników HR 
jest więcej, to właśnie te powyżej również od wielu lat pozostają tymi 
najbardziej istotnymi.
W tym motywacyjnym „rozdaniu” straciła jedynie partnerska relacja 
z biznesem – o ile jeszcze w 2020 roku aż 60% respondentów wska-
zało ją jako ważny czynnik motywujący, o tyle w 2021 roku tylko 48% 
udzieliło takiej odpowiedzi.

Co najbardziej motywuje Panią / Pana do pracy?  
(proszę wskazać wszystkie pasujące odpowiedzi)

Różnorodność zadań
 72%

Współpracownicy i atmosfera pracy
 71%

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

 68%

Docenienie ze strony pracowników i / lub kadry zarządzającej
 62%

Wynagrodzenie
 54%

Stabilne środowisko pracy
 51%

Partnerska relacja z biznesem
 48%

Możliwość rozwoju (finansowane przez pracodawcę szkolenia,  
uczestnictwo w konferencjach, spotkaniach branżowych)

 45%

Inspirowanie i wspieranie rozwoju innych
 44%

Możliwość spotkania nowych ludzi
 43%

Brak presji i stresu
 20%

Analityczne podejście do procesów HR
 16%

Docenienie ze strony branży HR  
(konkursy, rankingi, budowanie marki własnej)

 9%

Stały zakres obowiązków
 8%

Coś innego
 2%

CZĘŚĆ III:  
KOMPETENCJE HR-OWCA I JEGO ROZWÓJ

SKUTECZNY HR-OWIEC, CZYLI JAKI?
Pracownicy działów zarządzania zasobami ludzkimi, w zależności 
od specjalizacji branżowej jaką obrali na początku albo w trakcie 
swojej zawodowej drogi, odpowiadają za rozwój i kompetencje 
kadry organizacji. Wspierają zarówno rozwój zawodowy i osobisty 
tak menedżerów, jak i pracowników. Prowadzą procesy rozwojowe 
długofalowe, ale też projektują ad-hocowe działania i rozwiązania 
adekwatnie do sytuacji zmieniającej się na rynku pracy. Innymi słowy, 
stoją na straży zbioru kompetencji niezbędnych do prawidłowego 
i efektywnego funkcjonowania firmy. Czy w pogoni za codziennością 
organizacji, pośród mrowia zadań pamiętają jednak o rozwoju wła-
snym? Czy trzymają rękę na branżowym pulsie, jeśli chodzi o swoje 
własne kompetencje? 
Jakie umiejętności powinien mieć skuteczny HR-owiec? To pyta-
nie zadajemy w badaniu “HR-owca portret własny” od wielu lat 
i niezmiennie pracownicy branży zarządzania zasobami ludzkimi 
odpowiadają, że to dobra organizacja pracy własnej oraz priorytety-
zowanie zadań są w ich przypadku kluczowe. Na 2 miejscu plasuje się 
wiedza, ale co ciekawe nie jest to wiedza branżowa z obszaru ZZL, ani 
też wiedza dotycząca obszaru działalności organizacji. Najważniejsza 
z punktu widzenia samych HR-owców jest wiedza dotycząca prawa 
pracy i zmian, jakie w nim zachodzą. 

Co ciekawe, mimo tego, 
że pandemia dała się 

całemu rynkowi pracy 
mocno we znaki, a firmy 
koncentrowały się bardzo 

na efektywności działań 
(również kosztowej), 
to jednak ponownie 
analityka i wsparcie HR-
procesów technologiami 
nie znalazły się wśród 
kluczowych dla pracow-
ników działów human 
resources kompetencji 
i umiejętności. 
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Jak ocenia Pani / Pan swoje kompetencje komunikacyjne w ob-
szarze skutecznej komunikacji z kandydatami, współpracowni-
kami, przełożonymi?

Bardzo dobrze – nie mam problemów komunikacją  
i ciągle rozwijam swoje kompetencje

 49%

Dobrze – ale wiem, że ten obszar wymaga poprawy
 45%

Przeciętnie – wiem, że to ważny obszar,  
ale brakuje czasu na rozwój tej kompetencji

 5%

Źle – wiem, że mam dużo do zrobienia w tym obszarze
 1%

Nie mam zdania
 0%

Z punktu widzenia praktyków HR analityka procesów nie jest 
kluczową kompetencją wpływającą na skuteczność pracy w human 
resources. Ocena własna tej kompetencji wypada też nieco gorzej, niż 
ma to miejsce w przypadku kompetencji komunikacyjnych. Znacznie 
większa część pracowników działów zarządzania zasobami ludzkimi 
widzi pewne braki w swoich kompetencjach analitycznych.

Jak ocenia Pani / Pan swoje kompetencje analityczne?

Dobrze – ale wiem, że ten obszar wymaga poprawy
 51%

Przeciętnie – wiem, że to ważny obszar, ale brakuje czasu  
na rozwój tej kompetencji

 26%

Bardzo dobrze – ciągle również rozwijam swoje umiejętności  
w tym obszarze

 21%

Źle – wiem, że mam dużo do zrobienia w tym obszarze
 2%

Nie mam zdania
 0%

HR–OWE ŚCIEŻKI DOSKONALENIA 
Pandemiczna rzeczywistość przedefiniowała sposoby wzbogacania 
wiedzy i rozwijania swoich kompetencji zawodowych. I choć można 

było spodziewać się, że w przypadku branży HR online’owe moż-
liwości rozwoju będą wiodły prym, to jednak ponownie na pierw-
szym miejscu – pod kątem preferowanego sposobu wzbogacania 
swojej wiedzy – zaleźli się ludzie, czyli inni praktycy i eksperci 
branżowi. Na kolejnych wysokich pozycjach wskazywane są krót-
kie webinary, nadal również dobrze mają się szkolenia zawodowe, 
jak również konferencje branżowe czy lektura branżowych serwi-

sów. Zdecydowanie mniejszym powodzeniem cieszą się studia 
podyplomowe / MBA i szkolenia z obszarów innych, niż HR.
Konferencje branżowe i szkolenia są jednymi z najbardziej 
preferowanych działań rozwojowych przez pracowników 

działów human resources, jednak niekoniecznie oznacza 
to, że biorą oni w tych wydarzeniach udział tak często, jak 

być może chcieliby lub potrzebowaliby. W przypadku 
konferencji branżowych aż 18% ankietowanych 

w tegorocznym badaniu „HR-owca portret własny“ 
wskazało, że nie bierze w nich udziału wcale. To 
duży wzrost, ponieważ nawet w 2020 roku, czyli 
momencie, kiedy pandemia najbardziej dawała 
nam się we znaki, brak udziału deklarowało za-
ledwie 9% ankietowanych. Nieco lepiej sytuacja 

wygląda w przypadku szkoleń. Procent ankieto-
wanych wskazujący na brak udziału to 7% (w 2020 

roku było to odpowiednio 4% ankietowanych).

Jakie umiejętności i / lub wiedza są potrzebne HR-owcom w Pani 
/ Pana firmie, by być skutecznym w swojej pracy? (proszę wskazać 
wszystkie pasujące odpowiedzi)

Dobra organizacja pracy, priorytetyzowanie
 70%

Wiedza z obszaru prawa pracy i zmian w prawie
 66%

Skuteczna komunikacja i nawiązywanie relacji z biznesem  
(klientem wewnętrznym)

 62%

Wiedza branżowa z obszaru human resources
 59%

Zarządzanie potencjałem pracowników
 56%

Wiedza branżowa z obszaru, w którym działa organizacja
 52%

Analityka procesów HR-owych
 49%

Znajomość i wykorzystywanie nowoczesnych technologii
 41%

Zarządzanie projektami
 37%

Inne
 2%

KOMUNIKATYWNI, ALE CZY ANALITYCZNI?
Jako istotną z punktu widzenia skuteczności HR-owca ankieto-
wani wskazują skuteczną komunikację z klientem wewnętrznym. 
Pracownicy działów ZZL różnych specjalizacji nieustannie bowiem 
komunikują się z wieloma grupami odbiorców: pracownikami, mene-
dżerami, zarządem i kandydatami. Dobrze rozwinięte kompetencje 
tego obszaru mają zatem szczególną wagę w przypadku pracy 
w dziale human resources. Jak jednak sami 
HR-owcy oceniają faktycznie te swoje 
kompetencje? Zdecydowana więk-
szość uważa, że mają je wysoce 
rozwinięte. 
Nieco inaczej wygląda  
jednak sytuacja w przypad-
ku kompetencji  
analitycznych.  
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Jak ocenia Pani / Pan swoje kompetencje komunikacyjne w ob-
szarze skutecznej komunikacji z kandydatami, współpracowni-
kami, przełożonymi?

Bardzo dobrze – nie mam problemów komunikacją  
i ciągle rozwijam swoje kompetencje

 49%

Dobrze – ale wiem, że ten obszar wymaga poprawy
 45%

Przeciętnie – wiem, że to ważny obszar,  
ale brakuje czasu na rozwój tej kompetencji

 5%

Źle – wiem, że mam dużo do zrobienia w tym obszarze
 1%

Nie mam zdania
 0%

Z punktu widzenia praktyków HR analityka procesów nie jest 
kluczową kompetencją wpływającą na skuteczność pracy w human 
resources. Ocena własna tej kompetencji wypada też nieco gorzej, niż 
ma to miejsce w przypadku kompetencji komunikacyjnych. Znacznie 
większa część pracowników działów zarządzania zasobami ludzkimi 
widzi pewne braki w swoich kompetencjach analitycznych.

Jak ocenia Pani / Pan swoje kompetencje analityczne?

Dobrze – ale wiem, że ten obszar wymaga poprawy
 51%

Przeciętnie – wiem, że to ważny obszar, ale brakuje czasu  
na rozwój tej kompetencji

 26%

Bardzo dobrze – ciągle również rozwijam swoje umiejętności  
w tym obszarze

 21%

Źle – wiem, że mam dużo do zrobienia w tym obszarze
 2%

Nie mam zdania
 0%

HR–OWE ŚCIEŻKI DOSKONALENIA 
Pandemiczna rzeczywistość przedefiniowała sposoby wzbogacania 
wiedzy i rozwijania swoich kompetencji zawodowych. I choć można 

było spodziewać się, że w przypadku branży HR online’owe moż-
liwości rozwoju będą wiodły prym, to jednak ponownie na pierw-
szym miejscu – pod kątem preferowanego sposobu wzbogacania 
swojej wiedzy – zaleźli się ludzie, czyli inni praktycy i eksperci 
branżowi. Na kolejnych wysokich pozycjach wskazywane są krót-
kie webinary, nadal również dobrze mają się szkolenia zawodowe, 
jak również konferencje branżowe czy lektura branżowych serwi-

sów. Zdecydowanie mniejszym powodzeniem cieszą się studia 
podyplomowe / MBA i szkolenia z obszarów innych, niż HR.
Konferencje branżowe i szkolenia są jednymi z najbardziej 
preferowanych działań rozwojowych przez pracowników 

działów human resources, jednak niekoniecznie oznacza 
to, że biorą oni w tych wydarzeniach udział tak często, jak 

być może chcieliby lub potrzebowaliby. W przypadku 
konferencji branżowych aż 18% ankietowanych 

w tegorocznym badaniu „HR-owca portret własny“ 
wskazało, że nie bierze w nich udziału wcale. To 
duży wzrost, ponieważ nawet w 2020 roku, czyli 
momencie, kiedy pandemia najbardziej dawała 
nam się we znaki, brak udziału deklarowało za-
ledwie 9% ankietowanych. Nieco lepiej sytuacja 

wygląda w przypadku szkoleń. Procent ankieto-
wanych wskazujący na brak udziału to 7% (w 2020 

roku było to odpowiednio 4% ankietowanych).

Jaki sposób zdobywania lub udoskonalania kompetencji  
w obszarze HR jest Pani / Pana zdaniem najskuteczniejszy?  
(proszę wskazać wszystkie pasujące odpowiedzi)

Korzystanie z doświadczeń bardziej doświadczonych HR-owców 
(mentoring)

 75%

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

 59%

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

 56%

Konferencje branżowe i tematyczne
 49%

Lektura serwisów branżowych
 43%

Lektura prasy branżowej
 38%

Śledzenie branżowych social mediów
 35%

Szkolenia indywidualne (dot. hobby lub zainteresowań)
 27%

Szkolenia biznesowe (np. marketingowe, sprzedażowe)
 25%

Newslettery / emailingi branżowe
 23%

Studia (I lub II stopnia, doktoranckie lub podyplomowe)
 23%

MBA / kwalifikacje zawodowe (np. ACCA, ESF)
 20%

CZĘŚĆ IV:  
HR-OWIEC W ORGANIZACJI

WIELOZADANIOWY ZESPÓŁ
Działy personalne, choć jeszcze kilka lat temu można było spotkać 
opinie, że skupiają się na rekrutacji i integracjach pracowniczych, 
odpowiadają jednak za bogaty wachlarz działań: 
• od pozyskiwania pracowników, przez ich rozwój, utrzymanie 

w firmie, po szukanie nowych możliwości przyciągania najbardziej 
nieuchwytnych ekspertów na rynku; 

• wdrażają systemy – tak kadrowe, jak i te wspierające „miękki” HR 
i komunikację wewnętrzną w organizacji – i pomagają pracowni-
kom przystosować się do nowych narzędzi; 

• mediują, mentorują, zapewniają możliwości rozwojowe pracownikom; 
• testują nowe rozwiązania i narzędzia; 
• wspierają menedżerów w zarządzaniu, ale i rozwijaniu kompetencji 

przywódczych; 
• ich domeną są też benefity pracownicze i takie ich dopasowywanie, 

aby wpisywały się w potrzeby zatrudnionych i spełniały swoją rolę; 
• budują strategie personalne organizacji;
• sprawdzają się jako HR-owi marketingowcy, rozwijając umiejętności 

employer brandingowe i dbając o markę i wizerunek firmy jako 
pracodawcy i właściwą, dobrej jakości komunikację z kandydatami; 

• wymyślają i organizują eventy firmowe, czasem na naprawdę wielką 
skalę, jeśli trzeba zebrać w jednym miejscu pokaźną liczbę pracowników. 

LUDZKIE SERCE ORGANIZACJI
Ta HR-owa wielozadaniowość i multidyscyplinarność przyszła organi-
zacjom w sukurs szczególnie w okresie pandemicznej rewolucji, czy-
niąc tę ostatnią poniekąd HR-ewolucją. Choć oczywiście rola HR jako 
serca firmy wcześniej nie była kwestionowana, to jednak jej znaczenie 
zostało wzmocnione właśnie w kryzysie. To działy personalne, często 
przecież składające się z ledwie kilku osób nawet w dużych przedsię-
biorstwach, wzięły na swoje barki ochronę zdrowia i bezpieczeństwa 
pracowników, udrożnienie i transparentną komunikację z pracownika-
mi, wsparcie psychicznej kondycji zatrudnionych, przeprojektowanie 
i wdrożenie modelu pracy z offline na online lub hybrydowo, zmianę 
– często o 180 stopni – planów rozwojowych, kończąc na zmianie 
oferty benefitowej. Uwypuklenie znaczenia roli HR znalazło swoje od-
zwierciedlenie w głosach płynących z rynku, co potwierdzają badania, 
jak choćby to opublikowane przez Deloitte4.

Choć oczywiście rola HR jako serca 
firmy wcześniej nie była kwestionowana, 
to jednak jej znaczenie zostało 
wzmocnione właśnie w kryzysie. 

ROLA HR W PERSPEKTYWIE WŁASNEJ
Rynek i otoczenie odnotowały nie tyle wzrost znaczenia roli działów 
personalnych w firmach (bo ta zawsze była istotna, choć nie zawsze 
HR grzał się w cieple metaforycznych reflektorów), co znaczące 
podkreślenie tej roli. W niektórych przypadkach była to wręcz przy-
spieszony kurs tego, jak wiele obszarów kluczowym dla sprawnego 
funkcjonowania organizacji ma swoje źródło właśnie w HR.
Jak jednak sami pracownicy działów zarządzania zasobami ludzkimi 
– lub osoby samodzielnie odpowiadające za obszar HR w firmach 
– postrzegają swoją rolę na przestrzeni ostatnich lat, ale i w przyszłości? 
Ponad połowa ankietowanych wskazuje na wzrost znaczenia HR 
w strukturach organizacji w ostatnich latach, a jednocześnie 30% twier-
dzi, że sytuacja nie uległa zmianie. Znacznie optymistyczniej specjaliści 
ds. human resources spoglądają w przyszłość – aż 81% twierdzi, że 
mniej lub bardziej, ale rola działów personalnych jeszcze wzrośnie.
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Znacznie optymistyczniej specjaliści 
ds. human resources spoglądają 
w przyszłość – aż 81% twierdzi, 
że mniej lub bardziej, ale rola działów 
personalnych jeszcze wzrośnie.

Wyniki te komentuje Paulina Basta.

Jak w ciągu ostatnich kilku lat wg Pani / Pana zmieniła się rola HR 
w organizacji?

Rola HR znacząco się zwiększyła
 55%

Rola HR w zasadzie się nie zmieniła
 30%

Nie wiem / trudno powiedzieć
 11%

Rola HR znacząco spadła
 4%

Jak wg Pani / Pana zmieni się rola HR w organizacjach przyszłości?

Rola HR w organizacjach znacząco wzrośnie
 46%

Rola HR nieznacznie wzrośnie
 35%

Rola HR pozostanie bez większych zmian
 16%

Rola HR nieznacznie spadnie
 2%

Rola HR znacząco spadnie
 1%

OKIEM EKSPERTA
 
PAULINA BASTA

Autorka popularnego bloga o tematyce HR-owej (paulinabasta. com). 
Jest praktykiem HR największych firm świata, wyznawczynią zdrowe-
go rozsądku, uczciwości i dobrych manier w biznesie. Ostatnio rozpo-
częła swój kolejny projekt – tym razem słyszymy jej głos w podcaście 
Basta (znajdziecie ją na Spotify).

Przyznam, że patrzę na zmiany zachodzące na rynku pracy przez 
nieco inną soczewkę. Zasadniczo mało mnie interesuje (dość 
powszechny w Polsce) dyskurs pt. „HR powinien być w zarządzie, 
zyskiwać na znaczeniu, siedzieć przy „stole”. Myślenie w tej kwestii 
mam dość proste, acz wcale nieprostackie. Jak mądry HR [= nauczony, 
doświadczony, ogarnięty (również) w finansach], to i przy stole, i w za-
rządzie, i na każdym trudnym spotkaniu zasiądzie. Bez niepotrzebnej 
inżynierii. A jeśli mniej mądry, to… w nieskończoność będzie stał 
w kolejce pod drzwiami wszystkich istotnych spotkań. 
Na przyszłość też patrzę nieliniowo. Obok badania wzrostu lub spad-
ku znaczenia roli HR, chyba czas się również zastanowić nad jakością 
tych zmian. Przed nami tematy, których jeszcze nigdy nie było, bez 
skryptu, rozkładu działania czy procedury. Zagadnienia, o których dziś 
wciąż mówimy, nucąc pieśń przyszłości, już dawno stały się rzeczywi-
stością. Tu i teraz. Podczas, gdy my prawimy o wpływie robotów na 
pracę ludzi, czując się prawie jak na panelu sci-fi, świat jest już o sto 
kroków dalej, budując modele opodatkowania pracy tychże robotów.

Zagadnienia, o których dziś wciąż 
mówimy, nucąc pieśń przyszłości, 
już dawno stały się rzeczywistością. 
Tu i teraz. Podczas, gdy my prawimy 
o wpływie robotów na pracę ludzi, czując 
się prawie jak na panelu sci-fi, świat jest 
już o sto kroków dalej, budując modele 
opodatkowania pracy tychże robotów.

Przyszłość naszego zawodu jest absolutnie fascynująca. Oby 
tylko starczyło nam przestrzeni intelektualnej na pojęcie 
tego, z czym przyjdzie nam się mierzyć. Interesujmy się 
wszystkim, co dzieje się dookoła i trzymajmy głowy na 
oścież otwarte. Reszta już będzie tylko dobrą konsekwencją.

HR BRANDING
Powiększanie strefy wpływów i podkreślanie znaczenia HR 

to tylko jedna strona medalu – równie jednak ważna, zgodnie 
z nowoczesnym podejściem do budowania transparentnych kultur 
organizacyjnych opartych na dialogu, jest „prasa”, jaką cieszy się dany 
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dział w oczach pracowników. W przypadku działu opiekującego się na 
wielu polach dobrostanem kadry znaczenie wewnętrznego wizerun-
ku pracowników i całego działu HR ma szczególny ciężar.

Ponad połowa ankietowanych 
w tegorocznym badaniu „HR-owca portret 
własny” deklaruje, że wg nich HR ma 
dobry wizerunek w firmie, co przekłada 
się na umiarkowane zaufanie i sympatię 
ze strony innych osób. 

Ponad połowa ankietowanych w tegorocznym badaniu „HR-owca 
portret własny” deklaruje, że wg nich HR ma dobry wizerunek 
w firmie, co przekłada się na umiarkowane zaufanie i sympatię ze 
strony innych osób. Bardzo dobrą prasę w strukturach, czyli wysoki 
poziom tak zaufania, jak sympatii wskazuje tylko 20% biorących udział 
w ankiecie.

Jaki jest wg Pani / Pana wizerunek działu HR / pracowników zaj-
mujących się HR w organizacji wśród pozostałych pracowników?

Dobry – cieszymy się umiarkowanym zaufaniem i sympatią 
w organizacji. Nasza rola jest dość ważna z punktu widzenia 
pracowników

 51%

Bardzo dobry – cieszymy się wysokim zaufaniem i sympatią  
w organizacji. Nasza rola uznawana jest za ważną i potrzebną

 20%

Średni – nie mamy szczególnego wizerunku jako HR w organizacji
 18%

Nie wiem / żadne z powyższych
 8%

Nie najlepszy – mamy pewne kłopoty wynikające z postrzegania roli 
HR w organizacji i / lub budowaniem zaufania wśród pracowników

 3%

KOMUNIKACYJNE SPRZĘŻENIE ZWROTNE
Własna perspektywa tego, jak jest się odbieranym, a realny głos 
odbiorców, to dwie różne rzeczy. Zatem w pogoni za zadaniami, 
w powodzi multitaskingu, ale mając na uwadze przepływ informacji 
w firmie, działy HR i ich pracownicy pamiętają o tym, aby otrzymać 
informację zwrotną o jakości współpracy właśnie z działem personal-
nym? 55% ankietowanych wskazuje, że owszem, dzieje się tak, jednak 
nieregularnie. Ponad 30% pracowników działów personalnych nie 
prosi o feedback wcale.

Ponad 30% pracowników działów 
personalnych nie prosi  
o feedback wcale.

Jeszcze mniej optymistycznie prezentuje się przeprowadza-
nie przez działy HR regularnych badań zaangażowania czy 
nastrojów pracowników. Aż 38% HR-owców wskazuje, że 
badania tego typu nie są w ogóle przeprowadzane w ich 
organizacji, argumentując to brakiem zgody i potrzeby ze 
strony zarządu, ale też niską świadomością wartości, jaka 
może płynąć dla firmy z trzymania ręki na pulsie.
Wyniki komentuje Marta Pawlak-Dobrzańska.

Czy w Pani / Pana organizacji dział HR prosi menedżerów i / lub 
pracowników o udzielenie informacji zwrotnej nt. jakości współ-
pracy z działem human resources?

Tak, ale nieregularnie
 55%

Nie
 32%

Tak, cyklicznie
 13%

Czy w Pani / Pana organizacji, dział HR stosuje narzędzia mające 
na celu cykliczne badanie poziomu zaangażowania, nastrojów, 
motywacji pracowników (np. badanie Najlepsi Pracodawcy, 
pulse-checki)?

Nie, dlaczego?
 38%

Tak, ale nieregularnie
 37%

Tak, cyklicznie
 25%

OKIEM EKSPERTA
 
MARTA PAWLAK-DOBRZAŃSKA

Założyciel, strateg i analityk HR w Great Digital. Wspiera firmy w zwięk-
szaniu efektywności HR m.in. poprzez realizację badań candidate 
i employee experience oraz wdrożenia nowych technologii w HR. 
O innowacyjnym podejściu do HR pisze na blogu Great Digital i wielu 
pismach branżowych.

Tylko w co 10 firmie dział HR prosi cyklicznie managerów i pracow-
ników o ocenę jakości swojej pracy, tylko w 25% firm prowadzone 
są regularne badania pracowników. To bardzo mało. Najczęściej 
wskazywaną przyczyną nierealizowania żadnych badań pracowników, 
a także niepytania współpracowników o feedback nt. działalności HR 
jest… brak potrzeb po stronie 
zarządu lub samego 
zespołu HR.

KOMPENDIUM HR 2021 KARIERA W HR 17



Postaram się zatem dostarczyć kilku argumentów „za”:
1. Realizacja ww. badań wymaga odwagi, gotowości do usłyszenia 

feedbacku, a następnie świadomej pracy z nim. Owszem. Czyż nie 
takim zespołem HR chcecie być? Dojrzałym, potrafiącym przyjąć 
rzetelną ocenę prowadzonych działań? Nawet jeśli nie robią tego 
inne zespoły w firmie?

2. Skąd wiecie, jak Wam idzie, jeśli nie realizujecie badań? Zadowoleni 
managerowie i pracownicy sami dają znać? Świetnie! A co z tymi, 
którzy być może nie są zadowoleni? Czy oni na pewno mają 
bezpieczną (anonimową) przestrzeń do podzielenia się swoimi 
przemyśleniami? Przeprowadzenie badania jest właśnie daniem 
takiej przestrzeni.

3. Obawiacie się wyników takiego badania? Niepotrzebnie, macie 
szansę usłyszeć o działaniach, które już teraz są oceniane pozytyw-
nie. Dowiecie się zatem, jakie działania warto utrzymywać, bo są 
doceniane. 

4. Macie mnóstwo pomysłów na nowe działania, ale brakuje czasu 
i budżetu, aby je wszystkie zrealizować? Sprawdzenie potrzeb pra-
cowników dostarczy Wam argumentów (oraz danych!), a decyzje 
okażą się łatwiejsze do podjęcia.

STREFY WPŁYWÓW
Działy HR modelują i wpływają – bezpośrednio lub pośrednio – na 
wiele aspektów funkcjonowania organizacji. Ich rozumiana pozytywnie 
brawura i odwaga w działaniu może generować wiatr w żagle pracow-
ników i odwrotnie, reaktywność i bardziej czekanie na bodźce, niż ich 
tworzenie, może kłaść się cieniem na rozwoju całej firmy. Świadczy to 
ponownie o teoretycznie niezachwianej, mocnej pozycji struktur HR 
w firmach. Naturalnym przedłużeniem tego stanu rzeczy powinna być 
obecność osoby stojącej na czele działu zarządzania zasobami ludzkimi 
w zarządzie. Czy tak wygląda to w praktyce? Niekoniecznie. Aż 47% 
HR-owców deklaruje, że szef lub szefowa ich działu nie jest członkiem 
zarządu lub nie uczestniczy zawsze w posiedzeniach tego ostatniego.

Aż 47% HR-owców deklaruje, że szef 
lub szefowa ich działu nie jest członkiem 
lub członkinią zarządu lub nie uczestniczy 
zawsze w posiedzeniach tego ostatniego.

Jednocześnie sami pracownicy działów personalnych widzą swój real-
ny wpływ na działanie firmy, szczególnie w przypadku zawiadywania 
płynną komunikacją czy projektowania transparentnych kryteriów 
wynagradzania czy ścieżek rozwojowych.

W jaki sposób HR w Pani / Pana organizacji wpływa na jej kulturę?

HR dba o jakość relacji i przepływ informacji między pracownikami
 46%

HR tworzy procedury i normy, które kształtują kulturę 
w mojej organizacji

 44%

HR komunikuje procedury i normy ustalone przez zarząd / centralę
 44%

HR pilnuje przejrzystości i równości kryteriów wynagradzania, 
rozwoju osobistego i awansu w mojej firmie

 41%

HR podejmuje własne inicjatywy związane z budowaniem  
angażującego środowiska pracy

 39%

HR stoi na straży i dba o wyznawane przez firmową 
społeczność wartości

 22%

ŚCIEŻKI PRZYSZŁOŚCI
Trendy HR, które jeszcze w 2019 roku wydawały się być w powijakach 
lub „pieśnią przyszłości” (jak choćby zdalny tryb pracy całych orga-
nizacji), w wyniku pandemicznych przemian… już tu są; co więcej, 
okazało się, że w wielu przypadkach przestawienie się na nowe, w do-
datku nieoczekiwane tory wcale nie było tam wielkim wyzwaniem.
Wg HR-owców ankietowanych w tegorocznym badaniu „HR-owca 
portret własny”3 najbardziej kluczowe trendy znaczące szlaki rozwojo-
we działów personalnych to praca zdalna i hybrydowa, automatyza-
cja procesów oraz zarządzanie umiejętnościami pracowników (ich 
mapowanie i projektowy tryb).
Te i inne trendy wskazane przez pracowników działów zarządzania 
zasobami ludzkimi komentuje Paweł Leks.

Jakie trendy w HR będą Pani / Pana zdaniem kształtowały 
politykę personalną w organizacjach w przyszłości?  
(proszę wskazać maksymalnie 3 najważniejsze)

Praca zdalna i hybrydowa
 65%

Automatyzacja procesów HR
 49%

Zarządzanie umiejętnościami w organizacji (mapowanie talentów 
i praca projektowa)

 44%

Elastyczne formy zatrudniania i wzrost znaczenia kontraktorów
 37%

Zmiana polityki benefitowej wobec potrzeb pracowników
 33%

Zmiana roli menedżerów i liderów w organizacji
 32%

Pogłębiona optymalizacja kosztów i procesów
 29%

OKIEM EKSPERTA
 
PAWEŁ LEKS

Współtwórca i partner zarządzający Pracuj Ventures. Zaangażowany 
przedsiębiorca i inwestor z ponad 20-letnim stażem. Partner 
i współzałożyciel funduszu Hedgehog Fund, inwestor w Market One 
Capital oraz członek rady nadzorczej w Coders Lab. Współzałożyciel 
Grupy Pracuj, w której odpowiadał za innowacje i rozwój produktu 
początkowo jako Product Development Director, a obecnie pełni rolę 
Management Board Strategy Advisor.

PRACA ZDALNA I HYBRYDOWA. Pierwsza obserwacja, jaka mi się 
nasuwa po zapoznaniu się z wynikami badania, to fakt, że HR działa 
bardzo operacyjnie lub inaczej, skupia się na krótkoterminowych 
celach. Większość tematów, które pojawiają się na listach trendów 
w HR, to tematy wskazywane od kilku lat przez większość ekspertów 
jako te, które będą stanowiły istotne wyzwania strategiczne dla firm 
w ciągu najbliższych lat. 
Zazwyczaj jednak jest tak, że dopiero istotne zdarzenia rynkowe 
powodują, że firmy zaczynają się nimi zajmować. Przykładowo 
o wyzwaniach pracy zdalnej czy powiązanych z tym pośrednio 
elastycznych formach zatrudniania mówi się od wielu lat. Do tej 
pory było to jednak traktowane jako zjawisko, które nas w Polsce nie 
dotyczy. Rozmawiając z firmami, często słyszałem, że takie wyzwania 
mają głównie w USA, a my mamy własne uwarunkowania i co innego 
stanowi dla rodzimej branży bieżący, istotny problem. Nagle jednak, 
w bardzo krótkim czasie pojawił się katalizator, który odwrócił świat 
do góry nogami i okazało się, że praca zdalna nie tylko jest możliwa, 
ale również konieczna, że elastyczne formy zatrudnienia mogą wystę-
pować również w Polsce i trzeba sobie z tym poradzić. 
Przy czym warto podkreślić, że wspomniana praca zdalna i hybrydo-
wa to nie są jednorazowe wyzwania, z którym przyjdzie nam „sobie 
poradzić” w trybie dokonanym. Nie możemy ich zamknąć w formie 
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projektu, który ma swój początek i koniec, a potem oczekiwać, że 
wszystko będzie działało idealnie. Ten aspekt ma przynajmniej kilka 
wymiarów, z których opracowanie zasad pracy i edukacja pracow-
ników wydają się najprostsze do przeprowadzenia. Ma to jednak 
również bardzo istotny wpływ na kulturę organizacyjną, która nie 
kształtuje się w kilka miesięcy, ale przez lata.
AUTOMATYZACJA. Bardzo cieszy mnie pojawienie się tak wysoko 
pozycji związanej z automatyzacją. Od lat uważam, że HR jest jednym 
z najsłabiej zinformatyzowanych obszarów działania firmy i automa-
tyzacja wcześniej czy później musi zagościć również tutaj. Jest jednak 
spora przestrzeń pomiędzy deklaratywnością, a realnym zajmowa-
niem się tym problemem, a w szczególności z trafną identyfikacją 
obszarów, które tej automatyzacji wymagają. 
Technologia w obecnej chwili oferuje nam bardzo wiele, jednak 
zmiany związane z cyfryzacją i automatyzacją procesów HR muszą 
odbywać się w sposób metodyczny i przemyślany, często zaczynając 
nie od tych aspektów, które przynoszą największą korzyść firmie czy 
działowi HR, ale od tych, które wpływają najbardziej na satysfakcję 
pracowników. Warto o tym pamiętać. 
LIDERZY, ZMIANA I ANALITYKA. Osobiście za największe i naj-
trudniejsze wyzwanie wskazane w trendach uważam „zmianę roli 
menedżerów i liderów w orga-
nizacji”. Jest to obszar, który 
może przynieść najbardziej 
wymierne efekty długofa-
lowe, ale jednoczesnie jest 
niezwykle trudny z bardzo 
prostej przyczyny. My 
jako ludzie nie lubimy się 
zmieniać. Menedżerowie 
i liderzy często są przeko-
nani o swojej skuteczności, 
bo inaczej nie byliby na tych 
stanowiskach, więc ich 
skłonność do zmiany 
jest jeszcze 

mniejsza niż populacji. A zmiany są konieczne, bo znacząca większość 
obszarów wymagających poprawy jest skoncentrowana właśnie na 
menedżerach i ich rolach. 
Największym nieobecnym na liście trendów jest analityka danych. 
Aby skutecznie zarządzać zmianami, trzeba być do tego dobrze przy-
gotowanym. Trzeba potrafić mierzyć i ważyć otaczające nas środo-
wisko pracy i to w bardzo wielu wymiarach. Przeprowadzanie zmian 
na intuicję jest obarczone wysokim ryzykiem popełniania błędów. 
Nie przypuszczam, aby obszar ten został pominięty, ponieważ firmy 
nie mają z tym problemu. Wręcz przeciwnie, znając wiele organizacji 
wiem, że systematyczne zbieranie i aktualizacja danych o pracow-
nikach oraz procesach HR jest ogromnym problemem. Jednak brak 
odpowiednich danych, nie pozwala trafnie i szybko identyfikować 
problemów czy modyfikować metod działania w celu optymalizacji 
wyników. 
HR byłby wielokrotnie bardziej skuteczny, gdyby działał w oparciu 
o wysokiej jakości dane.

CZĘŚĆ V:  
HR-OWIEC W PANDEMII

PANDEMICZNE STATUS QUO
W branżowej komunikacji przez ostatnie półtora roku królowała pew-

na grupa nowych słów-kluczy. I tak, jak we wcześniej-
szych okresach na ustach wszystkich był employer 

branding czy potem candidate experience, tak 
ostatnich kilka miesięcy upłynęło pod znakiem 
odmienianych przez wszystkie przypadki 
wyrażeń i słów: pandemia, lockdown, korona-
wirus, nowa normalność, zdalny i hybrydowy. 
Zestaw ten destabilizował rynek pracy, ale 
i stabilizował, bo choć pandemiczne tsunami 
poturbowało wszystkich, to mobilizacja 
i szybkość dostosowywania się do nowych 
realiów przywracały organizacje na dobre 
tory. Niezależnie od tego, w której fazie (i na-
tężeniu obostrzeń) był akurat lockdown oraz 

jak zatrważające bądź budujące dane 
płynęły z rynku, zmianom towarzyszył 

ludzki lęk. Ten najbardziej oczywisty, 
czyli przed zmianą, ale też przed 
nieznanym, nowym i innym. HR-
owcy w organizacjach, sami targani 
wątpliwościami, stali dodatkowo 
na straży i przyjmowali emocje 
pracowników ich macierzystych 
firm. A te – bywały trudne, tak 
jak i decyzje o redukcjach, które 
zapadały z dnia na dzień w wielu 
firmach. 

OKIEM HR: 
SYTUACJA NA RYNKU  

I W MIEJSCU PRACY
Jak jednak – z perspektywy kilkunastu 

miesięcy – HR-owcy oceniają zmiany na 
rynku pracy? Aż 45% z nich wskazuje, że 
sytuacja jest tylko nieco gorsza, niż wcze-
śniej, a 20% – że sytuacja nie uległa zmia-
nie. 13% ankietowanych pracowników 
działów ZZL zauważa nawet poprawę 
sytuacji rynkowej; 8% z nich nie ma zda-
nia na ten temat. Tylko 12% responden-
tów badania „HR-owca portret własny” 

deklaruje, że sytuacja na rynku pracy 
uległa znaczącemu pogorszeniu. 
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Tylko 12% respondentów badania 
„HR-owca portret własny” deklaruje, 
że sytuacja na rynku pracy uległa 
znaczącemu pogorszeniu. 

Szczęśliwie, dla ponad połowy ankietowanych pracowników działów 
personalnych nie zmieniła się sytuacja w ich własnym miejscu pracy. 
Pogorszenie sytuacji wewnętrznej, w różnym stopniu, notuje jednak 
28% przedstawicieli branży HR.

Jak w związku z pandemią ocenia Pani / Pan sytuację w swoim 
miejscu pracy?

Sytuacja się nie zmienia
 52%

Sytuacja jest nieco gorsza niż wcześniej
 22%

Sytuacja jest nieco lepsza niż wcześniej
 11%

Sytuacja jest dużo gorsza niż wcześniej
 6%

Sytuacja jest dużo lepsza niż wcześniej
 4%

Nie mam zdania
 4%

OBAWY I EMOCJE
Obawy związane z pandemią potraktowały egalitarnie wszystkie 
branże. Dlatego również HR-owcy, których zadaniem często było tono-
wanie emocji pracowników zatrudnionych ich firmach, mieli swoje 
obawy i przeżywali emocje wywołane pandemią. Dla ponad połowy 
z nich to przede wszystkim sytuacja globalna i niepewność, jaką niosła, 
a także wizja choroby swojej własnej lub kogoś z bliskich były najczęst-
szymi obawami, z jakimi mierzyli się w ciągu ostatnich miesięcy. Co 
ciekawe, tylko niespełna 1/3 ankietowanych w tegorocznym badaniu 
obawiała się w pandemii zmniejszenia wynagrodzenia, utraty pracy 
czy ogólnie zmian, jakie mogły jeszcze zajść w ich organizacjach. 

Czego w swoim życiu zawodowym obawiał(a) się Pani / Pan 
w związku z pandemią?

Niepewności wywołanej sytuacją globalną
 61%

Choroby swojej lub bliskich osób zw. z koniecznością wykonywania  
obowiązków zawodowych

 55%
Zmniejszenie wynagrodzenia / utraty części benefitów

 29%
Utraty pracy

 28%
Zmian zachodzących w organizacji

 23%
Inne 

 4%

NOWE WYZWANIA HR
Wspomniana wcześniej nowa normalność dokooptowała do stałego 
zestawu wyzwań praktyków human resources kilka nowych obszarów. 
Ponad połowa z nich mierzyła się ze spadkiem własnej motywacji, wy-
wołanym presją, stresem, nadmiarem zadań. Również organizacja pracy 
zdalnej (własnej, ale i tej dla pracowników) i godzenie tej nowej sytuacji 
z sytuacją domową dały się HR-owcom we znaki. Co warte podkreślenia, 
to, o czym mówiło się najwięcej, czyli przyspieszona digitalizacja czy cię-
cia etatów przeprowadzane rękami HR, wcale nie stało się największym 
wyzwaniem dla działów zarządzania zasobami ludzkimi.
Wyniki komentuje Urszula Zając-Pałdyna.

Co było dla Pani / Pana wyzwaniem w codziennej pracy w trakcie 
pandemii? (proszę wskazać wszystkie pasujące odpowiedzi)

Spadek motywacji i zaangażowania wywołany stresem, obawami 
i przeciążeniem

 50%

Konieczność pogodzenia pracy z innymi obowiązkami i rolami życiowymi
 41%

Organizacja pracy zdalnej dla siebie i / lub pracowników
 39%

Komunikacja z zespołem i / lub pracownikami
 38%

Zarządzanie rozproszonym zespołem / praca w rozproszonym zespole
 32%

Praca stacjonarna (konieczność dojeżdżania i pracy w miejscu pracy)
 17%

Poznanie nowych narzędzi i technologii
 17%

Konieczność redukcji etatów / liczby miejsc pracy
 17%

Terminowe wywiązywanie się z zadań
 12%

Inne
 4%
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 OKIEM EKSPERTA
 
URSZULA ZAJĄC-PAŁDYNA

Prawnik z wykształcenia, HR-owiec z krwi i kości. Ekspertka z zakresu 
employer brandingu, rekrutacji oraz tematyki transparentności wyna-
grodzeń. Na co dzień właścicielka butikowej agencji doradztwa let’s 
HR oraz autorka bloga HR na obcasach.

Kiedy wybuchła pandemia, bardzo dużo mówiliśmy o niepewno-
ści, zmienności, niejednoznaczności ogólnej sytuacji. Z większą 
uwagą przyglądaliśmy się koncepcjom świata VUCA, czy też teorii 
„czarnego łabędzia” jako czegoś, co trudno przewidzieć. I kiedy tak 
wielu z nas zastanawiało się, co przyniesie przyszłość, HR-owcy zaka-
sywali rękawy i adaptowali dotychczasowe reguły i zasady do nowej 
rzeczywistości. 
Osoby odpowiedzialne w firmach za kapitał ludzki organizowały 
naprędce pracę zdalną, modele hybrydowe, systemy rozliczania 
czasu pracy i wiele innych. Nie dziwi więc wynik badania pokazujący 
spadek motywacji i zaangażowania HR-owców wywołany przeciąże-
niem oraz stresem. Wzięliśmy na siebie ogrom zadań, bo w krótkim 
czasie trzeba było przeorganizować życie wielu firm w Polsce i na 
świecie. Dbaliśmy o odpowiednią komunikację, poznawaliśmy 
i wdrażaliśmy nowe narzędzia, aby menedżerowie oraz pracownicy 
nie mieli problemu z porozumiewaniem się oraz zarządzaniem 
zadaniami. Przeprowadzaliśmy redukcje etatów oraz obniżki pensji. 
A przy tym, z uwagi na to, że HR kobietą stoi, łączyłyśmy te zadania 
z obowiązkami domowymi oraz rodzicielskimi. Myślę, że dla wielu 
z nas czas pandemii to czas wzmożonej pracy i po cichu liczymy 
na to, że trochę odpoczniemy .

I kiedy tak wielu z nas zastanawiało się,  
co przyniesie przyszłość,  
HR- owcy zakasywali rękawy  
i adaptowali dotychczasowe reguły  
i zasady do nowej rzeczywistości. 

ZMIANY, ZMIANY
Wymuszona i przyspieszona, pandemiczna transformacja i przemo-
delowanie istniejących ususów dotknęły znacząco obszar zadań 
działów personalnych. Z dnia na dzień okazało się, że tradycyjne 
spotkania rekrutacyjne odchodzą do tymczasowego lamusa, nowo 
zatrudnieni pracownicy… są w swoich domach, a stare sposoby na 
prowadzenie komunikacji wewnętrznej wymagają natychmiastowe-
go upgrade’u do wersji online. Nie dziwi więc, że wielu HR-owców 
wskazało właśnie na rekrutację, rozwój i onboarding oraz komunikację 
w firmie jako te obszary, które najmocniej uległy przymusowym 
(co nie znaczy: złym) przemianom. W sukurs tym ostatnim przyszły 
pracownikom działów personalnych technologie.
Wyniki komentuje Tomasz Chaciński.

Jakie obszary codziennych działań, za które Pani / Pan odpowiada 
uległy największym zmianom w Pani / Pana organizacji?  
(proszę wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi)

Rekrutacja pracowników
 55%

Szkolenia i rozwój pracowników
 48%

Onboarding pracowników
 38%

Komunikacja wewnętrzna
 38%

Polityka benefitowa
 18%

Employer branding
 14%

System wynagrodzeń (kadry i płace)
 13%

System oceny i feedbacku dla pracowników
 13%

Inne (jakie?)
 1%

Które z Pani / Pana codziennych zadań w wyniku pandemii zostały 
najmocniej wsparte nowoczesnymi narzędziami / technologiami? 
(proszę wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi)

Rekrutacja pracowników
 52%

Komunikacja wewnętrzna
 42%

Szkolenia i rozwój pracowników
 39%

Onboarding pracowników
 23%

Selekcja i wybór CV
 21%

Przygotowywanie ofert pracy
 10%

Inne
 6%

OKIEM EKSPERTA
 
TOMASZ CHACIŃSKI

Założyciel i pomysłodawca Worksmile. Absolwent psychologii 
biznesu Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej 
w Warszawie oraz studiów podyplomowych na kierunku psychologia 
sportu na Uniwersytecie SWPS. Od ponad 11 lat zajmuje się współpra-
cą z działami HR.

Wynik powyższej ankiety nie jest dla mnie zaskoczeniem. Sytuacja zwią-
zana z pandemią COVID-19 wymusiła wprowadzenie zdalnego trybu 
pracy w organizacjach. Te organizacje, których sytuacja finansowa nie 
pogorszyła się, musiały zachować ciągłość procesów i rozwoju biznesu. 
Co za tym idzie, dalszego rekrutowania pracowników do firmy czy ich 
onboardingu. Pracując zdalnie i korzystając z analogowych metod było-
by to po prostu nieskuteczne. Firmy były zmuszone sięgnąć po produkty 
cyfrowe, które zdigitalizowały sposoby pozyskania i analizy CV, rekrutacji 
oraz wyboru kandydatów na przyszłych pracowników. Wykorzystanie 
takich systemów pozwoliło rekruterom i menedżerom wykonywać swo-
ją pracę w sposób skalowalny, czyli bardziej efektywny, jednocześnie 
zapewniając stały kontakt i dając szybki dostęp do informacji.
Pozostając w temacie przekazu informacji, pod dużym znakiem 
zapytania została postawiona komunikacja wewnątrzfirmowa, z którą 
problem był już najczęściej również wtedy, gdy pracowaliśmy na co 
dzień w biurach. Pracownicy firm z dnia na dzień zostali zmuszeni 

Co ciekawe, tylko niespełna 1/3 
ankietowanych w tegorocznym  
badaniu obawiała się w pandemii 
zmniejszenia wynagrodzenia,  
utraty pracy czy ogólnie zmian,  
jakie mogły jeszcze zajść 
w ich organizacjach. 
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do zmiany trybu pracy przez co zostali niejako odcięci od informacji. 
Ich poziom niepewności i stresu wzrósł. Problem nie leżał (i nie leży) 
oczywiście tylko po stronie odbiorców komunikatów, ale również 
działów odpowiedzialnych za komunikację, które potrzebowały 
dobrych, mobilnych i działających narzędzi, pomagających skutecz-
nie dotrzeć z komunikatem do pracowników, ale również budować 
zintegrowaną społeczność firmową, nawet gdy pracowników nie ma 
w biurze. Dlatego coraz więcej pracodawców sięgnęło po mobilne 
narzędzia komunikacyjne i społecznościowe, jak np. Worksmile, aby 
podtrzymać spajające organizację relacje i więzi, a także pozostać 
w bieżącym i bliskim kontakcie.

COŚ POZYTYWNEGO
Wspominana już nowa normalność, mająca swoje źródło w ogólno-
światowej pandemii i kryzysie, spadła na wszystkich nieoczekiwanie 
i postawiła organizacje pod ścianą, nakazując niejako zmiany, na które 
nie wszyscy byli gotowi. To ostatnie nie oznacza jednak, że zmiany 
te zaowocowały negatywnymi skutkami. Owszem, wdrożenie ich, 
zmiana mentalnych nawyków, otwarcie się na inne podejścia wiązały 
się z trudnościami. Ankietowani w tegorocznym badaniu HR-owcy 
zauważają jednak jak najbardziej te obszary, które pandemia – para-
doksalnie – pomogła odczarować. Króluje tutaj oczywiście możliwość 
pracy zdalnej (tak z domu, jak skądkolwiek), czy coś, co jeszcze 
niedawno gros pracodawców traktowało jak wyjątkowy benefit lub 
opcję dostępną tylko dla niektórych pracowników.
Czy jednak sami HR-owcy zechcą pracować zdalnie po pandemii? 
Niekoniecznie. 66% pracowników HR chciałoby pracować mimo wszyst-
ko w modelu hybrydowym, a prawie 1/3 wrócić do biura na dobre.

Jak w perspektywie wieloletnich praktyków human resources 
prezentuje się sylwetka HR-owca po bitwie? W jakiej jest 
kondycji i jakie kluczowe lekcje z pandemii odrobiła branża 
human resources? 
Zapraszam do lektury refleksji Agnieszki Bieniak, Tiny Sobocińskiej i dr 
Marii Mycielskiej.

OKIEM EKSPERTA
 
AGNIESZKA BIENIAK 

Dyrektor HR w Grupie Pracuj. Od kilkunastu lat tworzy i rozwija działy 
HR w firmach o różnych kulturach organizacyjnych. Jest także trene-
rem, mentorem i coachem. Wcześniej pracowała na stanowiskach 
Dyrektora HR w spółkach z branż: finansowo – technologicznej, 
mediowej, technologicznej i retailowej.

HR-OWIEC PO BITWIE
Gdy rozmawiam z HR-owcami z innych organizacji, wyczuwam 
ogromne przeciążenie wynikające ze zwiększenia obowiązków, 
zadań i ról, które przyszło im wypełniać. Pandemia wywołała nie 
tylko znaczne przyspieszenie procesów digitalizacji, ale także szerzej 
– zmian strategicznych na poziomie całych organizacji. To również 
przekładało się na działy HR i oznaczało z jednej strony więcej pracy 
pod dużą presją czasu, z drugiej wielokrotnie pracę w składzie zre-
dukowanym na skutek decyzji podejmowanych w trakcie pandemii. 
W ramach szeroko rozumianego zarządzania kapitałem ludzkim 
w organizacji, HR-owcy w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy musieli 
przedefiniować politykę rekrutacyjną, onboardingową, wynagrodzeń 
i benefitów, a także rozwoju, komunikacji i kultury organizacyjnej. To 
filary HR i jednocześnie obszary niezwykle dynamicznych zmian. Mam 
poczucie, że tematów i zadań, którymi na co dzień zajmuje się HR jest 
bardzo, bardzo wiele. Przy czym czasem faktycznie są one związane 
ze sferą zarządzania kapitałem ludzkim, ale czasem dotyczą np. jesz-
cze mocniejszego wspierania menedżerów czy procesów zarządzania 
zmianą. Warto też pamiętać, że HR pracuje z ludźmi. Profil specjalisty 
z tego departamentu to zwiększona empatia, inteligencja emocjo-
nalna i bliski kontakt z innymi. W dobie wielu kryzysów i lęków 
wywołanych pandemią te zasoby również uległy wyczerpaniu 
i stąd wspomniane przeciążenie. Dlatego kluczowe jest dziś nie 

tylko dbanie o dobrostan i odbudowanie równowagi wśród pracow-
ników, ale również wśród HR-owców. Złapanie koniecznego oddechu, 
zbalansowanie życia prywatnego i zawodowego jest dziś bardzo 
potrzebne. HR-owcom polecam także przyjrzenie się własnym celom 
i priorytetom, zadbanie o emocje i rozwój, bo wspierając wszystkich 
dookoła trzeba mieć na to zasoby. 
Z drugiej strony to, co warto zaznaczyć to fakt, że nigdy wcześniej 
rola działów HR nie była tak widoczna w organizacji i tak bardzo 
strategiczna. Z perspektywy kompetencji mocno wybrzmiały 3 
obszary: zarzadzanie zmianą, komunikacja oraz analityka danych. 
Mam poczucie, że wiele działów HR dotychczas „radziło” sobie bez 
profesjonalnych narzędzi, a czasami osób z odpowiednimi kompe-
tencjami. Jednak, gdy przyszła pandemia i trzeba było podejmować 
szybkie decyzje bazujące na najnowszych danych i informacjach 
także o kapitale ludzkim okazało się, że ten wręcz symboliczny „Excel” 
już nie wystarcza. Nie podzielam opinii wielu ekspertów, że to HR-
owcy są oporni na wdrażanie innowacji i nowoczesnych technologii. 
Z moich obserwacji wynika, że jak najbardziej są za automatyzacją po-
wtarzalnych i żmudnych działań, tylko... do tej pory biznes uznawał, że 
skoro HR „jakoś sobie radzi”, to widać nie ma potrzeby inwestowania 
w nowe rozwiązania i systemy. Pandemia to zweryfikowała i pokazała 
osobom z biznesu jak ważne są kompetencje dotyczące komunikacji, 
zarządzania zmianą czy analizy danych, a także wsparcie ich odpo-
wiednimi systemami i zautomatyzowanymi procesami. Mają one 
bowiem bezpośredni wpływ na efektywność biznesu i zaangażowa-
nie pracowników. Cieszę się, że w wielu przypadkach biznes zobaczył, 
że analityka w HR jest tak samo ważna, jak we wszystkich innych 
obszarach w organizacji. 

OKIEM EKSPERTA
 
TINA SOBOCIŃSKA 

Liderka transformacji HR, digital HR champion, pasjonatka Workplace 
of the future. Doświadczony lider zespołów HR (do 100+ pracowni-
ków). 20 lat doświadczenia zawodowego w międzynarodowych fir-
mach: PwC, DHL Parcel, Schneider Electric, Sanofi Aventis w roli lidera 
HR i lidera biznesu – na stanowiskach Dyrektor HR, Członek Zarządu, 
Global HR Business Partner, EMEA HR Shared Services Director.

HR-OWIEC PO BITWIE
Kondycja polskiego HR. 
Kryzys pandemii pokazał nam 
jak ważne są inwestycje 
w Kapitał Ludzki – w techno-
logie, dobre programy HR, 
pracę zdalną, umiejętności 
zwinnego adaptowania 
się do zmieniającej się 
szybko rzeczywistości, 
transformacje kultury 
i przywództwo oparte na 
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1 Badanie „HR-owca portret własny” zostało przeprowadzone przez Pracuj.pl techniką 
CAWI, polegającą na samodzielnym wypełnieniu ankiety internetowej przez responden-
tów (N=357) w dniach 27.04-11.05.2021 r.

2 https://wyzwaniahr.pracuj.pl/publications/na-hr-owych-sciezkach-kariery/ 

3 https://wyzwaniahr.pracuj.pl/publications/stabilny-jak-hr-owiec-raport-z-badania-hr-
owca-portret-wlasny-2020/ 

4 https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/human-capital/articles/raport-trendy-hr-2021.html 

zaufaniu, delegowaniu, odpowiedzialności za wyniki na poziomie 
zespołów i indywidualnych pracowników. Tam, gdzie z udziałem HR 
udało się budować takie podstawy przed pandemią, było znacznie ła-
twiej wejść w tryb pracy 100% online i odnaleźć się w zupełnie nowej 
rzeczywistości, która spadła na nas wszystkich w ciągu kilku tygodni.
W wielu firmach cała oferta HR przeniosła się do świata wirtualnego, 
od działań EB i rekrutacyjnych po rozstania z pracownikami. O ile 
pierwsze miesiące pandemii to był okres „wybaczania wszelkich 
niedoskonałości” procesów online, o tyle teraz jest czas na konstruk-
tywne wnioski i usprawnienia tak, aby digital employee experience 
działało jeszcze lepiej w modelu pracy hybrydowej, który nas czeka. 
Jeśli ktoś miał wcześniej wątpliwości, czy digital HR jest potrzebny? 
Ubiegły roku dosadnie pokazał wagę inwestycji w technologie i kom-
petencje technologiczne.

Wpływ na biznes. Zespoły HR w 2020 roku miały niesamowite pole 
do działania i ogromny wpływ na biznes. Uważam, że w wielu firmach 
HR zyskał mocną pozycję zaufanego partnera biznesowego, swoją 
empatią i skutecznością działań gwarantując odpowiednie reakcje 
i programy. Praca hybrydowa wymaga wypracowania w każdej firmie 
specyficznego modelu z uwzględnieniem potrzeb klientów, dojrzało-
ści liderów, ale także oczekiwań pracowników. 
W wielu firmach HR doskonale wypełnił swoją rolę, wchodząc w tryb 
sztabów kryzysowych, proponując rozwiązania, dostosowując je 
do zmieniającej się dynamiki pandemii, wytycznych rządowych, ale 
też wsłuchując się w pytania, obawy, oczekiwania pracowników. Co 
ważne i nie powinno nam umknąć: HR działał jednocześnie na kilku 
frontach. Musiał po pierwsze przedefiniować ofertę i procesy HR 
dopasowując je do nowej formuły online w ekstremalnie krótkim 
czasie, po drugie zadbać bezpieczeństwo pracowników w obliczu 
pandemii, po trzecie zaadresować ich nowe oczekiwania i potrzeby 
np. w zakresie zdrowia i utrzymania dobrej kondycji psychicznej. Tutaj 
rola HR okazała się bezcenna. 
Podobnie jak w projektach rearanżacji biur, które spełniać muszą dziś 
już zgoła odmienne funkcje niż to miało miejsce przed pandemią. 
Współpraca HR, real-estate, zakupów i projektantów przestrzeni to 
duża szansa na angażujące, atrakcyjne i ekologiczne biura na kolejne 
lata.

Kondycja HR-owca. Rok 2021 to zdecydowanie rok HR. Dlaczego? 
Mamy już nieocenione doświadczenie i nowe wyzwania: związane 
z pracą hybrydową, zapewnieniem pracownikom poczucia bezpie-
czeństwa przy powrotach do biur, utrwaleniu tych dobrych praktyk, 
które sprawdziły się (np. regularna komunikacja CEO, zarządów na 
temat wyników firmy i głównych programów wewnętrznych), ale 
też udoskonalenie oferty HR online. Rok HR jest związany również ze 
spojrzeniem w przyszłość – trendy, strategie, transformacja kultury 
i przywództwa, zmiana samego HR w agile HR i odpowiedź na zmie-
niające się oczekiwania pracowników – pod wpływem pandemii, ale 
też pokolenia Z wchodzącego na rynek pracy.

Jednocześnie rok pandemii był okresem niesamowicie wymagającym 
dla samych HR-owców. Doprowadził zespoły HR do dużego przecią-
żenia pracą i stawianymi oczekiwaniami. Czego nam potrzeba więcej? 
Odwagi do podejmowania niepopularnych decyzji, dalszej transfor-
macji HR, czasu na patrzenie w przyszłość, perspektywy zrozumienia 
biznesu, bo nie zawsze jesteśmy przy głównym stole i mamy 
dogłębną wiedzę o tym, co się zmienia w firmie i jej otoczeniu. HR jest 
dla mnie motorem napędowym w firmie, a ‚na stole’ leży bardzo dużo 
potrzeb. Ważne, żeby wybrać właściwe priorytety i zadbać o kondycję 

i tzw. „mindset” HR-owców, żeby mieli energię 
i właściwie wykorzystywali swój potencjał 
w firmie.

OKIEM EKSPERTA
 
DR MARIA MYCIELSKA 

Od niemal 20 lat specjalizuje się obszarze zarządzania kapitałem ludz-
kim. Korzysta z własnego doświadczenia menedżerskiego zdobytego 
w Polsce i w Wielkiej Brytanii, Prowadziła projekty doradcze w 16 
krajach na świecie. Autorka szeregu publikacji, wśród nich ostatnio 
wydana książka dotycząca zarzadzania kulturą organizacyjną w Polsce.

HR-OWIEC PO BITWIE
Ponad rok pandemii to ogromna lekcja dla działów HR. Większość 
z nich dopiero teraz zaczyna układać nową rzeczywistość. Rola HR 
w organizacji stała się jeszcze bardziej nieodzowna, niż to miało miej-
sce kiedykolwiek wcześniej. Podstawową lekcją dla HR jest silniejsze 
zrozumienie roli świadomego budowania kultury organizacyjnej jako 
sposobu koordynacji zachowań pracowników, w sytuacji nieoczeki-
wanych zmian. Dyrektorzy HR stali się odpowiedzialni za budowanie 
całej kultury firmy a nie tylko doraźne działania w tym obszarze. Dzięki 
temu ich rola staje się strategiczna. Nadal wyzwaniem bywa przeko-
nanie zarządów, że kultura powinna być częścią strategii. 
Pierwszy raz w historii firmy zmuszone były zmienić model pracy. To 
właśnie HR stał się odpowiedzialny za nowe wyzwania związane z tą 
zmianą, nie tylko te związane z brakiem regulacji, ale przede wszyst-
kim te wynikające z reakcji pracowników, poczucia wypalenia, braku 
równowagi między życiem osobistym i zawodowym. Równocześnie 
wiele funkcji przeszło do świata wirtualnego, np. rekrutacja czy wdro-
żenie nowego pracownika. 
Organizacje już wiedzą, że praca zdalna nie tylko nie zniknie po pande-
mii, ale pozostanie z nami w postaci różnych wersji hybrydowych. Praca 
z domu pokazała, że tradycyjne metody zarządzania się nie sprawdzają. 
Pojawia się pytanie: w jaki sposób projektować programy rozwojowe 
przywództwa? Podczas pracy stacjonarnej pewne braki kompetencji 
liderów nie były tak wielką przeszkodą dla ich efektywności, jak to 
ma miejsce obecnie. Pojawiła się potrzeba przedefiniowania wielu 
systemów np. oceny pracowniczej, systemów motywacyjnych, a także 
zadbania o poczucie bezpieczeństwa pracowników i dobrostan. 
Wzrosła świadomość i rozumienie znaczenia ludzi w organizacji dla 
zdolności firm do radzenia sobie z niepewnością i zmianą zewnętrzną. 
Równocześnie otwierają się nowe perspektywy np. elastyczność pracy 
online i zatrudnianie osób niezależnie od miejsca zamieszkania, a to 
wiąże się z nowymi wyzwaniami np. budowania poczucia przynależ-
ności, identyfikacji z firmą, zaangażowania. Podsumowując pandemia 
postawiła nowe wyzwania, ale też otworzyła nowe możliwości 
i wzmocniła znaczenie roli HR. Jest to wyjątkowa okazja dla branży, aby 
zająć i utrzymać odpowiednie miejsce w biznesie.

(NAD)LUDZKIE SERCA FIRM W SOCZEWCE
Co czeka nas za kolejny rok? Czy branżowa rzeczywistość nadal będzie 
podążać tropem spokojnych, ale zmian? I jak będzie prezentować się 
portret HR-owca A.D. 2022? Wszystkie dotychczasowe edycje badania 
„HR-owca portret własny” – a było ich już osiem – wskazują, że pracow-
nicy obszaru zarządzania zasobami ludzkimi tworzą stabilny branżowy 
krajobraz. Dbają o ludzką stronę organizacji w czasach dobrobytu, ale 
i kryzysu. Ich satysfakcji z pracy i motywacji nie straszne są rynkowe 
zawieruchy, a kiedy trzeba – wychodzą na pierwszą linię frontu.
Dziękuję za wspólne „oglądanie” portretu polskiego pracownika HR 
i podróż przez wyzwania, obawy, potrzeby i (już prawie) post-pande-
miczną kondycję. Do zobaczenia w branżowym lustrze za rok. 
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rozwiązań mogą okazać się równie istotne, co sama znajomość dzie-
dziny jaką jest rekrutacja pracowników. 
Jak twierdzi Magdalena Gromaszek, Starszy specjalista ds. szkoleń 
w Sephora Polska: „HR będzie w dalszym ciągu umacniał swoją rolę part-
nera biznesu. W każdym obszarze – rekrutacji, obsługi kadrowo-płacowej, 
rozwoju czy szkoleń – czekają nas nowe wyzwania i potrzeba dalszych 
zmian, a także dostosowania do nowych warunków. Zespoły HR powinny 
przede wszystkim pozostać elastyczne, a osoby w nich pracujące 
multizadaniowe. Zależnie od tych nowych okoliczności jako HR musimy 
doradzać i znajdować najlepsze możliwe rozwiązania”. 

ANALITYK DANYCH
O tym, jak istotne jest zbieranie i analiza danych rekrutacyjnych mówi 
się nie od dziś. W wielu firmach nie ma już miejsca na kontynuowa-
nie kosztochłonnych i nieefektywnych działań. Zgodnie z Raportem 
„Efektywność Rekrutacji” opracowanym przez eRecruiter, wskaźniki 
najczęściej raportowane przez prowadzących rekrutację to liczba 
aplikacji (64%), czas rekrutacji (57%) i liczba kandydatów z konkretnych 
źródeł (54%). Nie do pominięcia jest też badanie satysfakcji kandy-
datów. Rekruterzy mają do dyspozycji narzędzia, takie jak system 
ATS, z pomocą których mogą zbierać te i inne niezbędne statystyki. 
Okazuje się jednak, że samo monitorowanie tych wskaźników nie 
wystarczy. Coraz istotniejsze staje się umiejętne wnioskowanie na 
podstawie danych i określanie ich wpływu na prowadzenie biznesu. 

Pierwszym krokiem do dużych zmian było wprowadzenie przepisów 
RODO w 2018 roku. Kolejny krok na drodze dalszej transformacji wy-
musiła pandemia. Wszystko dlatego, że nigdy wcześniej technologia, 
a w ślad za nią kwestie personalne nie miały tak ogromnego znacze-
nia dla zachowania ciągłości i rozwoju biznesu.
Międzynarodowa organizacja The Cognizant Center for Future of 
Work and Future Workplace określiła, jak będzie wyglądała przyszłość 
HR i stworzyła listę aż 21 stanowisk HR przyszłości. Ta liczba pokazuje, 
jak wiele kompetencji będzie leżało w rękach działów personalnych.  
W większych organizacjach, gdzie zespoły HR liczą nawet kilku-
dziesięciu osób, kluczowe umiejętności mogą zostać rozdzielone 
pomiędzy kilku specjalistów. W mniej licznych zespołach te same 
kompetencje muszą być łączone w ramach jednej roli. W przyszłości, 
również tej najbliższej, to wszechstronność może być wyznaczni-
kiem skuteczności. 

PARTNER BIZNESU
Rola rekrutera jako partnera biznesu jest i będzie podstawową funkcją 
HR w organizacjach. W dynamicznie zmieniającym się środowisku 
biznesowym przeobrażeniom ulegają kompetencje, jakich potrzebują 
w swoich zespołach menedżerowie. W identyfikowaniu i sygnalizo-
waniu tych potrzeb będzie miał swoją rolę HR. Nowe potrzeby to 
również nowe wyzwania: jak znaleźć odpowiednich pracowników, 
w jaki sposób zaprojektować nowy proces, by był efektywny i przyja-
zny, jakich metod i narzędzi użyć do rekrutacji i selekcji kandydatów. 
Odpowiednie wsparcie biznesu, myślenie strategiczne, umiejętność 
rozwiązywania problemów, ale też odwaga do testowania nowych 

Katarzyna Trzaska

Ekspert eRecruiter, od 2013 roku związana z marką eRecruiter, gdzie 
odpowiada za działania w obszarze digital marketing. Od początku 
zaangażowana jest w przygotowanie oraz opracowanie cyklicznego 
badania Candidate Experience oraz w działania Koalicji na rzecz 
Przyjaznej Rekrutacji. Od 2020 roku odpowiada również za budowanie 
strategii marketingowej i pozycjonowanie marki eRecruiter.

Kompetencje  
rekrutera przyszłości. 
Jak jednocześnie dbać o dobro organizacji 
i doświadczenia kandydatów?
Rola HR i rekrutacji w organizacjach od kilku lat przechodziła transformację. 
Skuteczny HR-owiec był specjalistą od spraw kadrowych, personalnych czy działań 
rozwojowych, ale stawał się też partnerem dla biznesu i uczestnikiem procesu podejmowania 
strategicznych decyzji biznesowych. Jakie kompetencje są i będą kluczowe dla rekrutera 
w „nowej normalności”?

Zgodnie z Raportem „Efektywność 
Rekrutacji” opracowanym przez eRecruiter, 
wskaźniki najczęściej raportowane przez 
prowadzących rekrutację to liczba aplikacji 
(64%), czas rekrutacji (57%) i liczba 
kandydatów z konkretnych źródeł (54%). 
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Jeśli nie będzie przestrzeni na powołanie w zespole HR dedykowanej 
rola analityka danych, konieczne będzie rozwinięcie tych umiejętno-
ści w ramach już istniejących zasobów. Wszystko dlatego, że analiza 
danych oraz wnioski z niej płynące są podstawą poprawy wydajności 
pracowników na wielu poziomach organizacji, a także dążenia do 
osiągania lepszych wyników całej firmy. Możemy przewidywać, że te 
firmy, które wprowadzają już do swoich zespołów tego typu umiejęt-
ności, będą zyskiwać poważną przewagę konkurencyjną.

jakość procesów, szybciej i skuteczniej przyciągać najlepsze talenty, 
a tym samym dostarczać nowe doświadczenia w procesach rekruta-
cyjnych. Zapewne systemy nie tylko będą potrafiły same dopasować 
kandydatów do konkretnych stanowisk, ale i umówić ich na spotkania, 
a dzięki temu rekruterzy będą mogli skupić się jeszcze bardziej na 
budowaniu candidate experience w dalszych etapach rekrutacji”.
Jednocześnie stajemy w obliczu mnogości narzędzi codziennej pracy, 
powodujących przeciążenie informacyjne, a także trudności z zbiera-
niu danych. Już teraz wiemy, że zapewnienie skutecznej i efektywnej 
współpracy zespołowej, w tym także współpracy na linii HR - biznes 
wymagać będzie integracji narzędzi w ramach przyjaznych i intuicyj-
nych ekosystemów. W tej sytuacji rekruter musi być innowatorem 
poszukującym właściwych rozwiązań, ambasadorem zmiany, a także 
przewodnikiem po meandrach technologii, czy to dla kandydatów 
w rekrutacji, czy to dla menedżerów zaangażowanych w proces za-
trudniania pracowników. Z wewnętrznego badania eRecruiter wynika, 
że aż 70% firm korzysta z narzędzi do prowadzenia spotkań online. 
Integracja systemu z narzędziami takimi jak MS Teams czy Google 
Meet jest dla nich dużym ułatwieniem, gdyż są to często aplikacje zna-
ne i wykorzystywane zarówno przez kandydatów, jak i menedżerów.

MARKETER, SPRZEDAWCA, OPIEKUN
Obecnie najistotniejszym aspektem szeroko pojętych działań marke-
tingowych jest troska o dostarczenie odbiorcy najwyższej możliwej 
satysfakcji przy jednoczesnym dbaniu o interes biznesowy firmy. W re-
krutacji to nic innego jak dbałość o wrażenia kandydata i zadowolenie 
wszystkich stron procesów rekrutacji. Odpowiednia prezentacja oferty, 
dobór języka, który przemówi do właściwych odbiorców, dbałość o wi-
zerunek firmy i spójność ofert z kulturą organizacyjną, to umiejętności, 
które będą zyskiwać na znaczeniu. Zadaniem rekrutera jest sprzedaż 
oferty, ale niezwykle istotną rolę odgrywa tu także szczerość i auten-
tyczność wobec kandydata. Sztampowe oferty pracy, długie procesy 
rekrutacyjne, brak komunikacji w procesie rekrutacji to już przeszłość. 
W przyszłości sukces rekrutacyjny będzie opierał się na zwinności, szyb-
kości, komunikacji i otwartości zarówno wobec kandydata, jak i biznesu. 

SPRAWDŹ, CZY TY I TWÓJ ZESPÓŁ  
JESTEŚCIE GOTOWI NA ZMIANY!
• Czy posiadasz narzędzia zapewniające wzajemne zrozumienie 

potrzeb i niezakłócony przepływ informacji między HR 
i biznesem?

• Czy wiesz, jakie są kluczowe wskaźniki efektywności rekrutacji 
w Twojej firmie i masz narzędzia, by je właściwie mierzyć?

• Czy dane kandydatów są odpowiednio zabezpieczone, 
a pracownicy wiedzą, jak minimalizować ryzyko zagrożeń 
bezpieczeństwa?

• Czy jesteś na bieżąco z nowymi rozwiązaniami podnoszącymi 
efektywność rekrutacji i wrażenia kandydatów i wiesz, które 
z nich znajdą zastosowanie w Twojej firmie?

• Czy znasz potrzeby i oczekiwania kandydatów, potrafisz 
określić ich persony, aby precyzyjnie dobierać kanały i język 
komunikacji w procesie rekrutacji?

Wydarzenia ostatnich lat przewartościowały rolę HR-u w organi-
zacjach, zaznaczyły jej strategiczne znaczenie, ale też pokazały, że 
trzeba być bardzo elastycznym, by szybko adaptować się do nowych 
warunków. Zespoły rekrutacyjne coraz częściej stają przed konieczno-
ścią uzupełniania puli posiadanych kompetencji, o takie umiejętności 
jak analiza danych, wdrażanie do organizacji nowych rozwiązań, pro-
jektowanie procesów, marketingowe podejście do rekrutacji, czy kwe-
stie związane z bezpieczeństwem danych w przestrzeni wirtualnej. 
Z drugiej strony nieuniknione jest i będzie wdrażanie nowoczesnych 
i efektywnych narzędzi automatyzujących pracę, usprawniających 
komunikację, które zamknięte w przyjaznych ekosystemach rekruta-
cyjnych, będą dostarczać pozytywnych wrażeń wszystkim osobom 
zaangażowanym w proces rekrutacji. 

SPECJALISTA DS. BEZPIECZEŃSTWA 
INFORMACJI I DANYCH
W świecie, gdzie informacje przesyłane są w większości drogą elek-
troniczną, a dane stały się walutą, ich bezpieczeństwo jest najwyższą 
wartością. Rekrutacja dotyka wrażliwych danych niemal na każdym 
kroku. Obowiązkiem HR-u jest zatem zadbanie o najwyższe bezpie-
czeństwo i zachowanie poufności informacji. Z pomocą przychodzą 
nowoczesne systemy, które stoją na straży bezpieczeństwa. Nie zwal-
nia to jednak pracowników od posiadania i zgłębiania wiedzy z tego 
zakresu, a także z odpowiedniego doboru zaufanych partnerów biz-
nesowych. Wszelkie naruszenia w zakresie danych osobowych wiążą 
się obecnie z ogromnym ryzykiem finansowym dla przedsiębiorstw, 
a liczba zagrożeń w przestrzeni wirtualnej będzie rosnąć. Rekruter 
staje się wiec mężem zaufania, w rękach którego leży identyfikowanie 
wrażliwych obszarów, zadbanie o posiadanie odpowiednich kompe-
tencji, tworzenie jasnych i czytelnych procedur – nie tylko dla HR, ale 
i całej organizacji.

INNOWATOR I PRZEWODNIK 
PO TECHNOLOGIACH
Praca i rekrutacja zdalna przybrały niespotykaną dotąd skalę. To, co 
na początku stanowiło wyzwanie, jak zapewnienie ciągłości pracy 
i bieżącej komunikacji w rozproszonej strukturze pracowników, teraz 
dzięki technologii nie jest już niczym niezwykłym. Pojawiają się 
jednak nowe wyzwania, jak np. zmieniające się potrzeby i oczekiwania 
wszystkich stron procesu rekrutacji, potrzeba szybkiego i precy-
zyjnego pozyskiwania talentów, wyszukiwanie osób o unikalnych 
zestawach kompetencji. To często wymaga zastosowania kolejnych 
nowoczesnych rozwiązań, jak chatboty, voiceboty, testy kompetencji. 
Narastająca liczba zadań determinuje stosowanie coraz szerszej au-
tomatyzacji pracy, która odciąży HR od wykonywania powtarzalnych 
i czasochłonnych czynności, przy jednoczesnym zachowaniu odpo-
wiedniego poziomu wrażeń po stronie kandydatów.
Taki trend przewiduje Dominika Sepiół, Specjalista ds. rekrutacji 
w FarmaProm: „Na rynku pojawia się coraz więcej rozwiązań, które 
opierają się na narzędziach cyfrowych. Dzięki wykorzystaniu sztucz-
nej inteligencji, jeszcze bardziej zautomatyzowanego oprogramowa-
nia rekrutacyjnego oraz analizie danych, będziemy w stanie poprawić 
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Początki branży rekrutacyjnej, czyli wyspecjalizowanych firm szuka-
jących na zlecenie pracowników, sięgają połowy lat 90. ubiegłego 
wieku. Jak opowiadali mi starsi koledzy i koleżanki – to była wolna 
amerykanka, czas dynamicznych zmian i przemian. Nie było ustawy 
o pracy tymczasowej, przepisy dopiero powstawały, a oni uczyli się 
nowej profesji i nowego biznesu. Ewolucja branży 
rekrutacyjnej, do której dołączyłam w 2003 roku, 
działa się na moich oczach i z moim udziałem. 
Obserwowałam czasy kryzysu i czasy rozkwitu. 
Uważnie przyglądam się zmianom w branży, 
które cały czas zachodzą. 

JAKIE BYŁY POCZĄTKI 
BRANŻY REKRUTACYJNEJ?
Początkowo biznes rekrutacyjny był otwarty dla 
wszystkich i ci, którzy umieli sprzedać także i tę 
usługę – zarabiali. W Polsce powstawały oddziały 

Joanna Wanatowicz

Business Director Grafton Recruitment, pracuje w branży 
rekrutacyjnej od 2003 roku, w 2008 dołączyła do Grafton 
Recruitment w Katowicach, była szefem tego oddziału, 
a od 2018 roku jest szefem Grafton Recruitment Polska. 

 Rekruter.  
Zawód, który przeszedł rewolucję
Branża rekrutacyjna, czyli szukanie najlepszych pracowników dla pracodawców, 
przeszła ogromną zmianę w ciągu ostatnich dwóch dekad. Jakie dziś wyzwania 
stoją przed potrzebującymi ludzi do pracy firmami i poszukującymi dla nich pracowników 
specjalistami?

zagranicznych firm rekrutacyjnych, które szukały pracowników do 
biur i przedstawicielstw zagranicznych firm. Grafton szybko zyskał 
miano rekrutującego specjalistów ze znajomością języków obcych. 
Szukaliśmy ludzi do nowych zakładów, bo w Polsce pojawiało się 
wtedy wiele inwestycji zagranicznych. 
Czas i rynek zweryfikowały wiele agencji. Rekrutacja to nie jest branża 
dla wszystkich. Wymaga bardzo wysokiego poziomu intelektualnego, 
potrzebne są umiejętności syntetyczne i analityczne – łączenia wielu 

informacji, wyciągania wniosków, a jednocześnie bardzo wyso-
kiej kultury osobistej i ogromnej wiedzy ogólnej. 
Często powtarzam młodym rekruterom, że jeśli nie są ciekawi 
ludzi, nie umieją rozmawiać, nie są cierpliwi – nie odnajdą się 
w tym zawodzie. Jest takie powiedzenie u nas w Graftonie: 

Czasy „wszyscy chcą u nas pracować” 
się skończyły. Firmy muszą to przyjąć 
do wiadomości.
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„one MBA everyday”. Po kilku rozmowach z kandydatami na stano-
wiska specjalistów i zlecającymi rekrutację – zwykle szefami firm, 
członkami zarządów czy przedstawicielami działów HR – można 
się tyle dowiedzieć i nauczyć, że powiedzenie o jednym dyplomie 
dziennie nie jest przesadą. 

DOPASOWANIE CZŁOWIEKA DO STANOWISKA
Gdy rozwijaliśmy nasz rekrutacyjny biznes, to musieliśmy być kre-
atywni i skuteczni. Kiedy np. zagraniczne firmy szukały „inżynierów 
jakości”, to w Polsce jeszcze nie było takiego zawodu, osób z takimi 
kompetencjami. Trzeba było się zastanowić i tak naprawdę wymyślić: 
kto i z jakimi umiejętnościami by pasował na to stanowisko. Szukało 
się bardziej osoby niż kogoś, kto spełniał wymagania – bo nikt ich nie 
spełniał. Chodziło o to, żeby w miarę szybko mógł się nauczyć i zacząć 
pracę np. w oddziale międzynarodowej firmy produkcyjnej. 
Z początków mojej pracy rekrutera pamiętam takie zdarzenie: dałam 
ogłoszenie rekrutacyjne w jednym z dzienników. W tamtych czasach 
ogłoszenia prasowe były dosyć drogie – nie było jeszcze portali 
internetowych – zamówiłam więc ogłoszenie, w którym wymieniłam 
10 stanowisk, na które szukałam pracowników. Gdy po ukazaniu 
się ogłoszenia jechałam do pracy, zobaczyłam morze ludzi na ulicy 
niedaleko naszego biura. Pomyślałam, że coś się stało i poszłam do 
pracy. Okazało się, że oni wszyscy stali, by złożyć dokumenty na te 
stanowiska, które wymieniałam w ogłoszeniu. Tydzień zajęło mi tylko 
uporządkowanie otrzymanych CV. 

KRYZYS? TYLKO WSPÓLNIE
Dziś nasza rola jest inna, ale równie ciekawa – staliśmy się doradcami 
i klienta, i kandydata. Dobre agencje rekrutacyjne w branży prze-
kształciły się w agencje konsultingowe – które wiedzą, nie tylko kogo 
i na jakie stanowiska zatrudnić, ale też podpowiedzą – jaki potencjał 
ma dana osoba, jak zarządzać np. młodym czy nowo budowanym 
zespołem, jak na co dzień być dobrym i skutecznym szefem, a także 
jak rozwijać zawodową karierę. 
Klienci oczekują, że dobierzemy dla nich właściwych ludzi, na dodatek 
dopasowanych do właściwych szefów, którzy spowodują, że ich 
biznesy rozwiną skrzydła. To już nie jest prosta rekrutacja. Tylko ten, 
kto tak rozumie dziś rolę agencji rekrutacyjnej i ma doświadczenie, 
może pokazać klientów, z którymi współpracował, będzie miał szansę 
na sukces w branży.
W trudnych momentach, jak COVID-19 czy kryzys ekonomiczny 

2008 roku, ważne jest, by być zespołem i się nie poddawać. 
Gdy przyszła pandemia, zastosowałam tę samą taktykę, którą 
wprowadziłam podczas kryzysu ekonomicznego sprzed dekady 

– współpracy i wzajemnej pomocy. Pracowaliśmy wspólnie 
– mimo podziału na regiony – by utrzymać i klientów, i pracę. 
Podzieliłam rekrutacje między ludzi tak, by wszyscy mieli 
zajęcie. Strategię tworzyliśmy krótkookresowo, z tygodnia 

na tydzień. Zmienialiśmy plan, gdy uznaliśmy, że nie działa 
i trzymaliśmy się tego, co przynosi efekty. Zakasaliśmy 
rękawy, pokazaliśmy sobie, że możemy na siebie liczyć i po 
prostu ciężko pracowaliśmy. 

INTERNET WSZYSTKO CI POWIE
Gdybym miała stwierdzić, co jest największą zmianą w rekrutacji, 
która dokonała się przez ostatnie 25 lat – to jest to powszechny do-
stęp do informacji: o firmie, o jej szefach, o ludziach, o kandydatach. 
Wszystko jest dziś w Internecie, nie ma problemu z dowiedzeniem 
się: Jak się w danej firmie pracuje? Kto jest szefem działu, do którego 
złożyłam podanie? Etc.
To bardzo ułatwia proces rekrutacji: wiele rzeczy wiadomo od razu, 
nie trzeba ich wyszukiwać, dowiadywać się. 
Najszybciej ewolucja na rynku pracy nastąpiła w przypadku kandy-
datów: błyskawicznie się nauczyli: jak poprawnie napisać CV, jak pre-
zentować się na rozmowie o pracę, a także jak podawać oczekiwania 
wobec firmy i pracodawcy, a nawet bezpośredniego szefa. Dziś już 
nie jest rzadkością, że to my przekonujemy kandydata do zmiany pra-
cy i musimy mieć w ręku argumenty – nie tylko finansowe. Kandydaci 
mają dziś własne oczekiwania i przez to uczą rekruterów oraz zmie-
niają też podejście firm. Drugim elementem rynku pracy, który dosyć 
szybko adaptuje się do zmian, są małe firmy. Najgorzej idzie dużym 
organizacjom, korporacjom. Zdarza nam się tłumaczyć, że czasy 
„wszyscy chcą u nas pracować” się skończyły. Dziś trzeba mieć inną 
ofertę i czym innym przyciągnąć kandydata. Widzę, że wiele osób 
wciąż się dziwi, gdy mówimy im, że to, co oferują w ogłoszeniach 
czy na stronie internetowej – musi potem znaleźć odzwierciedlenie 
w rzeczywistości. 

PRZYSZŁOŚĆ? TO JUŻ DZIŚ: 
GLOBALNA KONKURENCJA
Wyzwanie dzisiejszego globalnego rynku pracy jest takie, że jesteśmy 
tylko jednym z rynków, na którym można rekrutować specjalistów, 
a oni mogą pracować z Polski, ze swojego domu, na rzecz firm na 
drugim końcu świata. To oznacza, że zmniejsza się liczba dostępnych 
specjalistów. To ogromne wyzwanie, jak przekonać naszych rodaków 
do pracy w firmach ulokowanych w Polsce, jeśli mogą zarabiać za 
granicą. 
Dla agencji rekrutacyjnej jako uczestnika rynku pracy, wyzwaniem 
jest zaopiekowanie się wszystkimi klientami i obsłużenie ich zapytań 
do nas kierowanych. Mamy ogrom pracy, nie narzekamy na to, ale 
chcemy zapewnić wszystkim wysoką jakość usług i nie przegapić 
nikogo. Dlatego staramy się być blisko klientów i kandydatów w tym 
zmieniającym się stale świecie rekrutacji. 

Jak i czym przekonać specjalistów 
do pracy w firmach ulokowanych 
w Polsce, jeśli mogą zarabiać za granicą? 
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„Navigare necesse est”, czyli nawigowanie jest koniecznością – i to 
niezależnie od tego, czy mówimy o kursie morskiego jachtu czy 
kursie strategicznym firmy. Zanurzmy się na chwilę w historię jachtu 
„Tradycja”, wypływającego w swój kolejny rejs. 
Rejs ważny, bo jego celem był legendarny port Sukces, w którym 
każdy z członków załogi mógł spełnić swoje życzenie. Dodatkowo 
spełnione miało też być jedno wspólne życzenie całej załogi. Ten rejs 
miał być wyjątkowy. I zaczął się też wyjątkowo... pechowo. Na skutek 
zbiegu okoliczności całą załogę skompletowano w ostatniej chwili. 
Kapitan nie znał swoich ludzi, nie potrafił też jasno powiedzieć im 
o swoich oczekiwaniach. Między oficerami wyczuwało się niechęć 
i brak zaufania. Główny mechanik myślał tylko o swoich maszynach 
i ciągle narzekał na braki w narzędziach. Bosman pierwszy raz w życiu 
pełnił swoją funkcję i nie potrafił się w niej odnaleźć. Na kucharza 
narzekali wszyscy. Nawigator w połowie rejsu zorientował się, że 
ma nieaktualne mapy i informacje. Nikt nie traktował go poważnie 
– załoga twierdziła, że wymyśla i denerwowała się, że wchodzi im pod 
nogi. Ostatecznie kapitan postanowił płynąć po swojemu. Jak można 
się było spodziewać, wkrótce jacht utknął na mieliźnie. Wysiłki załogi, 
podejmowane w celu uwolnienia jachtu nie przyniosły efektu, coraz 
więcej było za to kłótni i niesnasek. 
Do załogi jednak uśmiechnęło się szczęście. Na ratunek przybył im 
holownik „Nesse”, który nie tylko ściągnął ich z mielizny, ale również 
dostarczył im aktualne mapy i narzędzia. Ratownicy spędzili kilka 
efektywnych godzin z załogą, niektórych stawiając do pionu, innych 
podnosząc na duchu.
Sytuacja jachtu i sytuacja w przedsiębiorstwie są do siebie podobne. 
Ich celem jest sukces, a o tym, czy ten cel zostanie osiągnięty, decydu-
je załoga. Liczy się nie tylko „twarda” wiedza i doświadczenie każdego 
członka załogi, ale przede wszystkim – jakość relacji międzyludzkich, 
czyli to, jak ludzie ze sobą współdziałają. Przy pracy nad nimi przydat-
na jest pomoc doświadczonego nawigatora.

Anna Wodyńska

Dyrektor Zarządzający NESSE, trener, coach-praktyk. Od 12 lat 
współtworzy NESSE. Ma za sobą ponad: 2500 dni szkoleniowych, 
1500  godzin coachingu i doradztwa. Specjalizacja: szkolenia podnoszące 
efektywność wyższej kadry managerskiej. Autorka Akademii  
Leadera nagrodzonej za innowacyjność tytułem Merit Award.  
Od 25 lat pasjonatka wspinaczki sportowej, to dla niej więcej niż tylko 
sport – to ludzie i przekraczanie granic własnych możliwości.

HR a nawigowanie 
biznesem
Postrzeganie roli HR w organizacji uległo w ciągu ostatnich kilku lat dużym zmianom. 
Dynamiczne przemiany, charakterystyczne dla świata VUCA, a także zagrożenia związane 
z pandemią sprawiły, że rola działu HR stała się przedmiotem refleksji i intensywnych 
dyskusji. Jak się dostosować? Jak być wsparciem dla managerów i dla pracowników? 
Jak ich przeprowadzić przez – nierzadko burzliwe – wody biznesu?      

KIM HR MOŻE SIĘ STAĆ? 
Już od kilku lat nie jest tajemnicą, że HR to coś więcej niż kadry 
i płace oraz administracja. To już nie jest human resources, to human 

relations. Aby HR skutecznie wypełniał swoją 
misję nawigowania organizacji po zróżnico-

wanych akwenach biznesu, warto, aby na-
uczył się wypełniania szeregu ról 
oraz sprawnego przełączania się 
między tymi rolami. Przyjrzyjmy 

im się bliżej:

1. HR JAKO RZECZNIK. Rzecznik jest czujny, wrażliwy na subtelne 
sygnały. Skuteczność jego działań zależy od tego, jak szybko 
zauważy zejście z wybranego kursu czy niepokój załogi, 
a także czy umiejętnie zakomunikuje to wszystkim 
zainteresowanym. 

2. HR JAKO EKSPERT. Ekspert to rola, 
w której mieści się wiedza nie tylko 
o procesach HR, ale też o branży 
w jakiej się działa. Tu ważna jest 
umiejętność diagnozy sytuacji 
oraz zaufanie, że dana oso-
ba będzie wiedziała, jakie 
adekwatne rozwiązania 
zaproponować. Ekspert nie 
zamęcza członków załogi 
zbędną teorią i szczegółami. 
Dostarcza rozwiązania w punkt. 

3. HR JAKO PARTNER STRATEGICZNY. 
Strateg przewiduje, stawia pytania zmuszające 
do myślenia, patrzy szeroko na zagadnienie i wie, 
jak spożytkować zasoby oraz łapać pojawiające się 
okazje. Strateg ma też dobry plan, jak zdiagnozować i wyko-
rzystać nowy potencjał oraz zyskać przewagę konkurencyjną. W HR tą 
przewagą są ludzie i to, co wnoszą do organizacji. Wreszcie strateg ma 
szacunek wśród załogi i jego głos jest uważnie słuchany.

4. HR JAKO ANALITYK LICZĄCY WYMIERNE EFEKTY. 
Nawigowanie to punkty odniesienia, to ciągłe weryfikowanie, czy 
jesteśmy na dobrym kursie. Do skutecznego nawigowania nie-

na burzliwym rynku
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zbędne są obiektywne wskaźniki rezultatów pracy HR i ich powią-
zanie z efektami biznesowymi. Obiektywne, twarde dane pomogą 
w samodoskonaleniu działu HR, a także w budowaniu wśród załogi 
świadomości znaczenia czynnika ludzkiego w dążeniu do sukcesu.

5. HR JAKO AGENT ZMIANY. Ta rola wymaga od HR wykazania 
się proaktywnością w podejmowaniu działań pozwalających 
wyprzedzić konkurencję lub wdrożyć prewencyjne mechanizmy 
chroniące załogę i firmę przed ryzykiem. Jest to rola, z którą 
związane są wielkie wyzwania stojące przed HR. Wielkie, bo praca 
nad przyzwyczajeniami, nawykami, znanymi schematami wiąże się 
z silnymi emocjami. 

Pełnienie powyższych ról to droga do zostania dobrym partnerem 
managerów. Jest to wyzwanie wykraczające poza wiedzę o proce-
sach i narzędziach zarządzania zasobami ludzkimi.

JAK BUDOWAĆ ODPOWIEDNIĄ ROLĘ HR OPARTĄ 
NA PARTNERSTWIE? 
Od wielu osób pracujących w różnych organizacjach i branżach 
słyszymy, że HR jest jednym z najmniej popularnych działów w firmie, 
i to zarówno od kadry zarządzającej, jak i szeregowych pracowni-
ków. Najczęściej słychać narzekania na niezrozumiałe wymagania 
i dokładanie bezcelowej (z punktu widzenia narzekających) pracy. 
To ważny głos. Pokazuje, iż brak poczucia, że z pracy działu HR płynie 
wartość dla pracownika prowadzi do marginalizowania funkcji osób 
pełniących role HR-owe w firmie. 
Od 12 lat pracujemy z managerami i HR w przedsiębiorstwach 
i obserwujemy jego rosnące znaczenie. Na samym początku naszego 
rejsu na rynku szkoleń i doradztwa, HR uczył się głównie narzędzi, 
uczył się procesów HR-owych, czyli: jak dobrze rekrutować, jak dobrze 
oceniać, jak skutecznie zarządzać wynagrodzeniami i benefitami. To 

był elementarz, abecadło, 
które nadal jest nie-

zbędne i cenne. 
W podejściu 
i narzędziach 
wciąż dużo 
się zmienia, 

konieczna jest 
ciągła aktualizacja 

wiedzy i umiejętności 
o nowości i trendy. Jednak ten 

poziom kompetencji biznesowi już 
nie wystarcza.

Przekonanie biznesu o słuszności swojego podejścia wymaga użycia 
języka biznesu – liczb, twardych danych. HR komunikował nam 
potrzebę zgłębienia tematu analityki HR i controllingu personalnego. 
Głębszą potrzebą był głód realnego partnerstwa z biznesem, przejścia 
z roli wykonawczej i reaktywnej do roli strategicznej i proaktywnej. 
Nie jest to tylko jednostronna potrzeba – również biznesowi coraz 
trudniej obejść się bez wsparcia w postaci nawigacji po kapitale 
ludzkim. Zbliżenie się do biznesu i osiągnięcie realnego partnerstwa 
to jedno z wyzwań stojących przed HR.
Kolejną z obserwowanych przez nas tendencji jest rozszerzenie 
obszarów rozwoju pracowników HR o kompetencje wspierające 
w wypełnianiu 5 kluczowych ról. Oprócz fundamentu w postaci na 
bieżąco aktualizowanej, twardej wiedzy o procesach i narzędziach HR, 
warto zadbać o rozwój innych umiejętności i cech, takich jak:
1. Uważność, kompetencje diagnostyczne, mistrz komunikacji 

wewnątrzorganizacyjnej oraz komunikacji nieantagonizującej 
– przydatne dla HR jako rzecznika.

2. Wiedza branżowa, znajomość procesów w firmie, uczenie innych, 
mentoring, łączenie wiedzy z różnych obszarów – to droga do 
HR eksperta.

3. Myślenie strategiczne, techniki analizy strategicznej, zarządzanie 
projektem, planowanie, kreatywność i innowacyjność – niezbędne 
dla HR jako stratega.

4. Myślenie biznesowe, wyliczanie wartości dostarczanej klientom 
zewnętrznym i wewnętrznym – „must have” dla HR analityka.

5. Przywództwo do potęgi „n”, autorytet, komunikacja, prezentacje 
publiczne, coaching, budowanie poczucia bezpieczeństwa ludzi 
w zmianie – cechy HR agenta zmian.

Jakie więc działania można podjąć, aby wzmocnić pozycję HR 
w firmie i sprawić, by stał się partnerem dla biznesu? Warto zacząć od 
samoświadomości i chęci doskonalenia kompetencji, prowadzą-
cych do pełnienia opisanych wyżej ról w zgodzie z sobą i swoimi 
wartościami. Pomocne w drodze do owej samoświadomości mogą 
być m.in. odpowiednio dobrane szkolenia i indywidualne programy 
rozwojowe, wspierające w stawaniu się partnerem. 
Nawigacja prowadzi przez zrozumienie, kim jest partner – to ktoś, na kim 
można polegać; to osoba, która Cię wzmocni, gdy opadniesz z sił; ktoś, 
kto pozwoli Ci zachować twarz i godność, nawet gdy popełnisz błąd; 
ktoś, kto da Ci przestrzeń do poradzenia sobie samemu; ktoś, kto da Ci 
informację zwrotną o lukach kompetencyjnych i silnych stronach; będzie 
z Tobą; będzie lojalny; będzie w pogotowiu; da Ci kuksańca i pomoże 
wyjść ze strefy komfortu. Czy takiego partnera i nawigatora potrzebuje 
biznes, by radzić sobie z naturą ludzką w organizacji? Wierzymy, że tak. 
Życzymy każdemu działającemu w human relations, by znalazł swoją dro-
gę do dobrego partnerstwa. 

na burzliwym rynku
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Wczoraj rekruter, dzisiaj ekspert od wideorekrutacji i voicebotów. Kiedyś 
specjalista ds. personalnych, a teraz projektant szkoleń online znający 
się na wdrożeniach e-learningu. Menedżer HR? Zarządza różnymi dzia-
łaniami, ale ta paleta wciąż się rozrasta, choćby o takie obszary jak data 
science w HR czy zwinne metodyki zarządzania typu agile. Awans na 
stanowisko HR Business Partnera? Będziesz współpracować z biznesem, 
ale przydadzą Ci się też umiejętności psychologa, by zająć się tematem 
wellbeingu i zdrowia psychicznego w organizacji. Oprócz tradycyjnych 
ról i zadań dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi pojawiają się 
bowiem nowe specjalizacje. I nie chodzi o to, że wybór stanowisk jest 
szeroki i w razie potrzeby można je zmieniać czy przebranżowić się np. 
z HR twardego na miękki – i odwrotnie. 
Dziś każde stanowisko HR-owe to połączenie kompetencji z bardzo 
różnych dziedzin. W dużym stopniu wynika to z oczekiwań rynko-
wych i niezwykle dynamicznej rzeczywistości, za którą należy nadą-
żyć – niezależnie od tego, czy zajmujesz się employer brandingiem, 
kadrami i płacami, rekrutacją czy obszarem L&D. Obserwuj zatem 
zmiany, które zaszły na przestrzeni ostatnich lat i zastanów się, w jaki 
sposób przełożą się one na Twoje projekty, obowiązki, ale również 
nowe możliwości rozwojowe. 

TECHNOLOGICZNY WYMIAR REKRUTACJI
Obecnie rekruter staje się również ekspertem od takich tematów jak 
zdalne procesy rekrutacyjne oraz voiceboty i chatboty w rekrutacji. 
Już nie tylko musi się wykazać kompetencjami zawodowymi i do-
skonałą znajomością branży, w której pozyskuje talenty (np. sektora 
IT). Powinien mieć smykałkę marketingowca znającego się na social 
sellingu i dobrze poruszać się po technologicznych ekosystemach, 
które wciąż rosną w siłę. Umiejętność korzystania z różnych narzędzi 

HR 
Rozwój to drugie imię HR-owca. Zwłaszcza teraz, gdy stanowisko to staje się coraz 
bardziej strategiczne, a jedna zmiana w organizacji goni kolejną. Wielowymiarowe 
kompetencje i interdyscyplinarność są szczególnie pożądane. A możliwości rozwoju 
i okazji do zgłębiania wiedzy nie brakuje – dostarcza ich samo życie i post-pandemiczna 
rzeczywistość podrzucając case’y i insighty, których próżno szukać w podręcznikach. 
W efekcie pojawiają się nowe i mniej oczywiste specjalizacje tworzące przestrzeń 
do rozwoju HR-owca. 

Coraz częściej pojawiające się ostatnio 
sformułowania reskilling i upskilling 
nie omijają branży HR, a można by rzec, 
że dotyczą jej w sposób szczególny. 
Ci, którzy odpowiadają za zarządzanie 
kapitałem ludzkim, będą bowiem 
potrzebowali w pierwszej kolejności 
przestawić się na nowe tory kreślone 
przez zmieniające się realia rynkowe, 
ekonomiczne i społeczne. 

i rozwiązań technologicznych zaczyna coraz bardziej wpływać na 
efektywność pracy rekrutera. 

ONBOARDING I ROZWÓJ ONLINE
Z pracą zdalną już chyba wszyscy zdążyli się oswoić, co nie oznacza, 
że wszystko zawsze przebiega gładko i sprawnie. Zarówno stuprocen-
towa praca w trybie home office, jak i model hybrydowy wymagają 
poukładania złożonych procesów i zaadresowania licznych potrzeb. 
Wiele organizacji – niezależnie od sytuacji epidemiologicznej – stawia 
na onboarding w wersji online, a to z kolei wymaga zaangażowania 
działu HR w inny niż do tej pory sposób. Potrzebne są także osoby, 
które dobrze się czują w roli projektantów webinarów, podcastów 
i szkoleń online, a także instruktorów w zakresie e-learningu. To duże 
pole do rozwoju dla HR-owców do tej pory odpowiedzialnych za 
obszar szkoleniowo-rozwojowy. 
Wciąż ważne jest także zapewnianie wsparcia menedżerom, którzy 
już co prawda mają za sobą pierwsze doświadczenia w zarządzaniu 
zespołami wirtualnymi i rozproszonymi, ale borykają się z coraz 
nowszymi wyzwaniami. Przydadzą się zatem kompetencje i wiedza 

holistyczny  
rozwój =

Iga Pazio

Redaktor naczelna Kompendium HR i serwisu wyzwaniaHR.pracuj.pl. 
Autorka cyklicznego badania „HR-owca portret własny”, programów 
merytorycznych konferencji Wyzwania HR i innych inicjatyw branżo-
wych. Entuzjastka dzielenia się wiedzą, branży HR i data driven content. 
B2B Marketing Communications Manager, w Grupie Pracuj od 2010 roku.
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z zakresu automotywacji i motywowania, delegowaniem zadań 
i integrowaniem zespołów online. E-mobilność staje się coraz bardziej 
zauważalnym trendem na międzynarodowym rynku, co oznacza, że 
HR-owcy powinni pogłębiać wiedzę i kompetencje zarówno w zakre-
sie przepisów prawa pracy, jak i aspektów typowo miękkich. 

AUTOMATYZACJA I DATA DRIVEN HR
Uczenie maszynowe, sztuczna inteligencja, data science – te z pozoru 
odległe dziedziny w rzeczywistości przeplatają się z tym, co dotyczy 
pracowników działów HR, rekrutacji i rynku pracy. Analityka w HR, 
zgodnie już nie tylko z prognozami, ale wręcz bardzo aktualnymi 
potrzebami, będzie odgrywać coraz większą rolę i rzutować na różne 
działania biznesowe i wewnątrzorganizacyjne. Dobrze, żeby HR-owcy 
i menedżerowie z dużym stażem mieli to na uwadze, ale też młodzi 
początkujący specjaliści ds. HR warto, by doskonalili się i mieli 
wsparcie w tym ciągle świeżym i wywołującym 
wiele pytań temacie. 

sprawdzają się szczególnie wtedy, gdy odbiorcą jest najmłodsze 
pokolenie. HR-owcy z zacięciem marketingowo-społecznym mogą 
rozwijać swoją specjalizację bazując właśnie na digital marketingu 
i szukając nowych, nieszablonowych koncepcji dotarcia do pokolenia 
Z. A jeśli chodzi o tematykę CSR, na znaczeniu coraz bardziej zyskują 
wątki ekologiczne, dotyczące zmian klimatycznych i ochrony środo-
wiska – przyda się zatem organizacji ktoś, kto będzie czuwał nad tym 
zagadnieniem. 

STANOWISKA PRZYSZŁOŚCI
Jak będzie wyglądać praca HR-owca za kilkanaście lat? A jakie 
możliwości rozwoju pojawiły się już teraz, m.in. na skutek pandemii? 
Harvard Business Review zacytował w swojej publikacji ciekawy 
raport autorstwa firmy Cognizant.com1 dotyczący pracy przyszłości 

w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Znalazło 
się w nim aż 21 propozycji stanowisk, które będą 
mieć znaczenie z punktu widzenia zarówno 
strategii organizacji, jak i potrzeb 
pracowniczych.  

1 Źródło: https://www.cognizant.com/whitepapers/21-hr-jobs-of-the-future-codex5450.pdf

HOLISTYCZNE  
PODEJŚCIE DO PRACOWNIKA
Pandemia pokazała, jak ważne jest szerokie spojrzenie na różne sytu-
acje. Organizacje przekonały się, że dobre samopoczucie i motywacja 
pracowników to podstawa, jeśli chce się myśleć o wdrażaniu zmian, 
efektywnych działaniach, współpracy i dobrej atmosferze. Nic więc 
dziwnego, że tak dużo mówi się obecnie o holistycznym podejściu do 
pracowników i wspieraniu ich zdrowia – nie tylko fizycznego, ale rów-
nież mentalnego. To z kolei otwiera drzwi do działań dla HR-owców 
jako partnerów różnych programów rozwojowych, projektantów 
oferty benefitowej, trenerów specjalizujących się w wellbeingu, life 
coachów i ekspertów w dziedzinie psychologii wypalenia zawodo-
wego. Już teraz można spotkać stanowiska typu Wellbeing Manager, 
Chief Happiness Officer czy Head of Employee Experience. 

CSR I EB W WERSJI DIGITAL
Działania z zakresu employer brandingu i CSR coraz częściej reali-
zowane są w przestrzeni online. Zróżnicowane kanały komunikacji 

Dla przykładu: Work from 
Home Facilitator to ktoś, 

kto będzie zapewniać wsparcie 
pracownikom zdalnym, a The Future 

of Work Leader czy VR Immersion Counselor będą 
czuwać nad kwestiami związanymi z transformacją 
cyfrową. W raporcie uwzględniono również takie stano-

wiska jak HR Data Detective, Chatbot and Human Facilitator, Human 
Network Analyst, Climate Change Response Leader, Gig Economy 
Manager, Workplace Enviroment Architect, Director of Wellbeing oraz 
Distraction Prevention Coach. 
Coraz częściej pojawiające się ostatnio sformułowania reskilling 
i upskilling nie omijają branży HR, a można by rzec, że dotyczą jej 
w sposób szczególny. Ci, którzy odpowiadają za zarządzanie kapita-
łem ludzkim, będą bowiem potrzebowali w pierwszej kolejności prze-
stawić się na nowe tory kreślone przez zmieniające się realia rynkowe, 
ekonomiczne i społeczne. Obok własnej, wąskiej specjalizacji warto 
zachować szeroki ogląd sytuacji – być może już jutro pojawi się okazja 
do rozwoju na zupełnie nowym stanowisku. 
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Był rok 2013. Zespół marketingu Pracuj.pl przygotowywał się 
do organizacji dużego wydarzenia skierowanego do klientów. 
Ewa Wolska, Dyrektor ds. CEM i Marketingu B2B, odpowiadająca 
wówczas za to zadanie, zaczęła się zastanawiać: a może tym razem 
zrobić to inaczej? Tak narodził się pomysł ustanowienia święta bran-
żowego. Ogólnopolskiego Dnia Pracowników HR, w skrócie HR Day. 
Od idei do realizacji biegła jednak kilkuetapowa droga.

CEL NADRZĘDNY: DOCENIĆ
Założenie było więc takie: chcemy, żeby HR-owcy mieli swoje święto, 
docenić ich, pokazać, że są dla nas ważni jako klienci i partnerzy 
procesów rekrutacyjnych, ale też odgrywają ogromną rolę w organi-
zacjach i na rynku pracy. Od ich postawy, kompetencji i podejmowa-
nych działań zależą strategie i wizje biznesowe, przyszłość kandyda-
tów i rozwój pracowników. HR Day to zatem święto każdego HR-owca, 
niezależnie od tego, czy jest ekspertem, czy zajmuje stanowisko 
juniorskie, czy specjalizuje się w HR twardym, czy miękkim. To dzień, 
który integruje społeczność i z którego płynie przekaz do wszystkich 
i każdego z osobna: jesteś ważny i potrzebny.

HR DAY W… WIKIPEDII
Jaki dzień wybrać na HR-owe święto? Chwilę zajęły zespołowe burze 
mózgów, a w efekcie pojawił się pomysł, by pójść wzorem krajów an-
glosaskich, w których takie wydarzenie było już obchodzone. Do tego 
międzynarodowego nurtu Pracuj.pl też chciał dopisać ogólnopolski 
rozdział. Padła zatem decyzja, by data polskiego HR Day przypadała 
20 czerwca. Co ważne, trafiła ona również do Wikipedii, gdzie można 
przeczytać, że to nieformalne święto branżowe obchodzone jest  
m.in. w Stanach Zjednoczonych, Polsce, Rosji i na Ukrainie.  
Jeśli chcesz zapoznać się z wpisem, znajdziesz go tu:  
https://pl.wikipedia.org/wiki/HR-day.

HR Day  
od święta i na co dzień
Zaczęło się bardzo spontanicznie. Najpierw – jak to często bywa – było pytanie: 
co zrobić inaczej niż zwykle? Jak docenić, uhonorować i jednocześnie spotkać się 
oraz świętować? Potem przyszedł czas na dyskusje i... przebłysk idei. Powstały zręby 
koncepcji, która w toku współpracy różnych osób ewoluowała, nabierała kształtów 
i stopniowo się rozrastała. 

IDEALNY MOMENT NA ZMIANY
Pierwszy HR Day odbył się 2013 roku, przyniósł wiele dobrych wspo-
mnień i utwierdził nas w przekonaniu, że to właściwy kierunek. Jak się 
okazało, święto idealnie wpisało się w aktualną sytuację branżową.  
Był to bowiem czas, kiedy branża HR przechodziła transformację 
i zmieniał się jej społeczno-biznesowy odbiór. Zaczęto bowiem 
postrzegać HR już nie tylko w kategoriach funkcji kadrowo-płacowych 
czy administracyjnych, ale również jako obszar miękki, w którym 
istotną rolę odgrywają rekrutacja, employer branding czy szkolenia 
i rozwój. HR Day doskonale więc wspierał budowanie świadomości 
na ten temat i tworzył przestrzeń do wzajemnego poznawania się, 
inspirowania oraz wymiany wiedzy i doświadczeń.

AUTOPORTRET HR
To z okazji pierwszej edycji HR Day został przygotowany raport 
„HR-owca portret własny” w pierwotnej odsłonie, w którym HR-owcy 
podzielili się swoimi spostrzeżeniami i odpowiedzieli na pytania doty-
czące m.in. obowiązków, rozwoju i największych wyzwań. Od tamtej 
pory kontynuowana jest ta tradycja, a coroczne badania i płynące 
z nich wnioski przynoszą w formie raportu świeże i aktualne spojrze-
nie na pracę HR-owców z różnych środowisk. 
Dzisiaj HR Day cały czas jest okazją przede wszystkim do wspólnego 
świętowania, ale też swego rodzaju „stopklatką”, która wielu zapraco-
wanym pracownikom HR umożliwia docenienie swojego własnego 
wkładu i zaangażowania w rozwój ludzi i firm. Jako że dzień ten na 
stałe wpisał się w kalendarz, obchodzony jest również wewnątrz firm, 
gdzie współpracownicy składają życzenia swoim koleżankom i kole-
gom z działów HR. I to jest chyba jeden z największych sukcesów tego 
przedsięwzięcia. Fakt, że „rozlało się” ono na wiele miast i na rozmaite 
organizacje – od małych firm po korporacje, gdzie nawyk okazywania 
wdzięczności procentuje z każdym rokiem.
Zarówno ubiegłoroczne, jak i tegoroczne obchody HR Day przebiegały 
w innych okolicznościach niż zwykle. Pandemicznych, niepewnych, 
wręcz rewolucyjnych. To nie był łatwy czas, podobnie jak teraz post-
-pandemiczna rzeczywistość nie szczędzi nowych trudności i wyzwań. 
Tym bardziej warto się zatrzymać, rozejrzeć dookoła, docenić trud 
i wysiłek włożone w wielomiesięczną pracę. HR Day niech będzie okazją 
do refleksji i uważności, ale też rozmów i po prostu swobodnego, natu-
ralnego „bycia razem”. HR-owcu, już teraz życzymy Ci, aby klimat HR Day 
towarzyszył Ci nie tylko od święta, ale też po prostu każdego dnia! 

Iga Pazio

Redaktor naczelna Kompendium HR i serwisu wyzwaniaHR.pracuj.pl. 
Autorka cyklicznego badania „HR-owca portret własny”, programów 
merytorycznych konferencji Wyzwania HR i innych inicjatyw branżo-
wych. Entuzjastka dzielenia się wiedzą, branży HR i data driven content. 
B2B Marketing Communications Manager, w Grupie Pracuj od 2010 roku.
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REDAKCJA: Organizacje zaczynają właśnie nowy – oby 
postpandemiczny – etap. Co niosą w swoim bagażu i na jakie 
wyzwania natrafiają podczas tej podróży?
MACIEJ NOGA: Myślę, że wiele firm uświadomiło sobie, co jest 
ważne dla utrzymania i stabilizacji biznesu, a są to przede wszystkim 
sprawne i zgrane zespoły. To od ludzi na pokładzie zależy, czy firma 
przetrwa nawet największe turbulencje. Jednak dziś ci ludzie są 
mocno przeciążeni, a do tego ponownie niepewni jutra. Teraz, gdy 
już w większości wypracowaliśmy nowe nawyki i zaadaptowaliśmy 
się do nowego, przychodzi kolejna rewolta. Dlatego teraz, gdy pra-
cownicy zaczynają wracać do biur i organizacje myślą o wdrożeniu 
modeli hybrydowych, istotne jest to, żeby ponownie zaktualizować 
status kultury organizacyjnej. Ta ostatnia nie jest stała, lecz tworzy ją 
wiele czynników, w tym również te zmienne w czasie czy też skore-
lowane z zewnętrznymi okolicznościami. Pandemia przedefiniowała 
wiele kultur i obnażyła ich braki – w tym ten najistotniejszy, czyli: jaki 
jest nasz cel i przyczyna, dla której pracujemy? Początkowo niczym 
rozpędzony pociąg organizacje parły do przodu, jednak w którymś 
momencie nie wystarczy już wykorzystywać siły rozpędu, ale 
czasem warto zmienić tor. Mimo iż teraz wiele organizacji kusi 
ponowne wejście na te same ścieżki – znane dobrze sprzed roku 
czy półtora – to już po prostu się nie uda. Pandemia zmieniła nas, 
nasze otoczenia i sposób pracy. 

Maciej Noga

Przedsiębiorca, inwestor, ekspert obszaru HRTech z ponad 20-letnim 
doświadczeniem. Współtwórca Grupy Pracuj oraz wielu funduszy 
inwestycyjnych. Entuzjasta nowych technologii i rozwoju branży HR. 
Chętnie dzieli się najnowszą wiedzą i inspiruje organizacje do skutecznej 
walki o talenty. 

Stare ścieżki  
czy nowe szlaki
Nastąpiło tąpnięcie i ziemia, po której dotychczas twardo i pewnie stąpaliśmy, 
osunęła nam się spod nóg. Później nieco gorączkowo oswajaliśmy się ze zmianami, 
uczyliśmy się i wdrażaliśmy nowe rozwiązania, by w obliczu powrotów do biur 
ponownie stanąć przed dylematem: i co teraz? Czy da się wrócić do tego, co było? 
Czy warto? Jak odbudować kulturę organizacyjną, w której cele grupowe staną się 
jasne i angażujące, a ludzie poczują moc sprawczą? O tym rozmawiamy z Maciejem 
Nogą, partnerem zarządzającym funduszu Pracuj Ventures, przewodniczącym Rady 
Nadzorczej oraz współzałożycielem Grupy Pracuj.

Dlatego dziś w organizacji potrzebna jest przede wszystkim znajo-
mość celu: po co tu jesteśmy, do czego dążymy, dlaczego wykonu-
jemy te konkretne zadania. Jest to o tyle ważne, że ludzie pracując 
z domów i nie mając socjalnych interakcji, zastanawiali się, czy to, co 
robią, ma sens. Z punktu widzenia budowania kultury kluczowe jest 
rozwijanie świadomości, że zmierzamy w tym samym kierunku. I to jest 
faktyczna rola lidera. Zresztą nie tylko w rzeczywistości covidowej, ale 
generalnie. Lider to rola w organizacji, które przypisane jest w dużej 
mierze dbanie o harmonijne współdziałanie wielu jednostek i zespo-
łów w celu jak najskuteczniejszego realizowania celu organizacji. Na 
barkach lidera spoczywa zatem zarówno umiejętność dobrej komu-
nikacji celu, ale też umiejętność obserwacji i analizy procesów. Szef 
zespołu musi zadbać nie tylko o alokację zasobów, dobry przepływ 
informacji i realizację zadań, lecz głównie badanie, co na danym wy-
cinku pracy działa, a co napotyka na bariery i z jednej strony spowalnia 
pracę, z drugiej frustruje pracowników. Mamy obecnie dużo nowych 
narzędzi, dzięki którym możemy zwiększyć interakcję z pracownikami 
i częściej pytać ich co im pasuje, a co przeszkadza. Są organizacje, które 
regularnie stosują tzw. pulse 
checki i one są w stanie na 
bieżąco wychwytywać 
wszelkie blokady czy 
trudności. Dziś ludzie 
w organizacji, by 
na nowo odnaleźć 
się po kolejnej dys-
rupcji w otoczeniu, 
potrzebują uspraw-
nień, uproszczo-
nych procesów 
i wypracowania 
nowych rutyn. 
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REDAKCJA: Jakie rozwiązania są więc potrzebne?
MACIEJ NOGA: Najprostszy wzór na satysfakcję pracownika to jest 
zestawienie jego oczekiwań z aktualnymi realiami. A dziś realia są 
skrajnie wyczerpujące... Więc jakikolwiek nowoczesny system czy 
rozwiązanie uruchomimy, a nie będzie podstawowego uproszczenia 
procesów, to i tak to nie zadziała. Patrząc na ostatnio przeprowadzone 
przez Sherlock Waste badania dot. czynników najczęściej frustrują-
cych pracowników są to: 33% nieefektywne procesy, 25% systemy IT, 
a w 17% atmosfera w pracy1. Sherlock Waste pomaga organizacjom 
zmieniać frustracje w innowacje, czyli bada, co stoi na przeszkodzie 
realizacji celów – mogą to być niekiedy drobiazgi wymagające jedy-
nie minimalnego usprawnienia – i jak wpływa to na zaangażowanie. 

REDAKCJA: Jedno z kluczowych pytań, które się obecnie po-
jawia, dotyczy budowania kultury organizacyjnej w modelu 
hybrydowym.
MACIEJ NOGA: To jest naprawdę duża niewiadoma, jak ludzie 
zareagują na wiadomość o powrocie do biur. Niektóre organizacje 
po prostu narzucają taką decyzję i ustalają konkretny termin, inne 
rozważają różne scenariusze. Dla niektórych pracowników powrót 
będzie oznaczać poniekąd odebranie wolno-
ści i niezależności, dla innych – mających 
potrzebę otaczania się ludźmi 
w biurze – to idealne, długo 
wyczekiwane rozwiązanie.  

W każdym przypadku konieczna będzie nauka firmy od nowa, 
ponieważ nie jest ona już tym samym miejscem, którym była przed 
pandemią.
Dziś planując powroty do biur warto przede wszystkim sprawdzić, 
czy na wracających pracowników czekają jasne wytyczne, zrozumiałe 
i sensowne procedury oraz wspierające ich pracę rozwiązania. Inaczej 
będą jeszcze bardziej wytrąceni z rytmu pracy, który przez ostatnie 
miesiące z trudem i często ponosząc ogromne koszty emocjonalne 
wypracowali. Jeśli tak się nie stanie, pracowników w biurach spotka 
rozczarowanie i frustracja, które na nowo usuną grunt spod nóg 
zatrudnionych.
Z kolei łącznikiem między pracownikami a kulturą jest lider. To on 
pełni funkcję translatora – wyposażony w różne narzędzia wyjaśnia 
i wspiera pracowników na drodze zmian. Teraz ważne będzie to, żeby 
powrócić do rozmów zespołowych o problemach i wspólnie wyzna-
czyć nowe cele, ponieważ ten proces podejmowania decyzji, brania 
odpowiedzialności i określania celów grupowych, został w czasie 
pandemii zaburzony. 

REDAKCJA: Mniejsze firmy są w lepszej sytuacji niż korporacje? 
MACIEJ NOGA: Myślę, że tak, ponieważ duże firmy będą starały się 
podchodzić do zmian w „zwyczajowy” czy też tradycyjny sposób, 
a dzisiaj potrzebne jest bieżące i elastyczne reagowanie. To jest ten 
moment, kiedy trzeba od początku wypracować pewne procesy 
wewnątrz organizacji po to, żeby były one dla ludzi pomocne, a nie 
przeszkadzające. Nie jest teraz kluczowe „co robimy?”, ale „jak robimy 
i dlaczego?”. 
Uważam, że kluczowe jest dziś to – niezależnie od skali działania 
organizacji – żeby firmy przestały inwestować w długotrwałe procesy, 
które przy tej dynamice zmian wydają się stratą czasu. Z perspektywy 
menedżera czy działu HR mogą się one wydawać czymś istotnym, ale 
w efekcie nie służą pracownikom. Wdrażane są bez jasno zarysowa-
nego celu, bez patrzenia na poprawę efektywności i zaangażowania 
w pracę. Dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, że ludzie zamiast skupić się 
na kreatywnej pracy i rozwiązywaniu problemów, muszą wykonywać 
wiele czynności, które nie usprawniają pracy, a potęgują frustrację. 

REDAKCJA: Co zatem HR-owcy i menedżerowie powinni 
wnieść do kultury organizacji?
MACIEJ NOGA: Uważam, że menedżerowie powinni zapewnić lu-
dziom poczucie, że mają realny wpływ na to, jak kultura organizacji się 
rozwija i jak kształtuje się rozwiązywanie problemów. Okres pandemii 
i wymuszonej pracy zdalnej można porównać do sytuacji Michaela 
Jordana – niekwestionowanego mistrza i legendy ligi koszykarskiej 
– który jednak na rok porzucił NBA i zaczął uprawiać... baseball. Dzięki 
nowym doświadczeniom wykształcił nowe umiejętności i wyćwiczył 
nowe grupy mięśni, dzięki czemu stał się jeszcze lepszym zawod-
nikiem, gdy wrócił do NBA. W organizacjach może być podobnie. 

Przez rok pracy zdalnej doświadczyliśmy czegoś nowego, wcześniej 
nieznanego. Jak Michael Jordan wykształciliśmy „nowe mięśnie” 
i nauczyliśmy się efektywności osobistej w pracy samodzielnej, 
zdalnej. Dlatego zamiast z uporem wracać na utartą ścieżkę – 

czy wręcz w koleiny – możemy się na siebie nawzajem otworzyć 
i realnie patrzeć na to co działa, a co się nie sprawdza. W kontekście 
kształtowania kultury organizacyjnej warto zająć się w pierwszej 
kolejności rozwiązywaniem problemów i nową rutyną – tak, by nie 
zatracić tego, czego się nauczyliśmy i wypracowaliśmy jako zmuszone 
do zwinności zespoły. 

REDAKCJA: Dziękuję za rozmowę. 

Pandemia przedefiniowała wiele 
kultur i obnażyła ich braki – w tym 
ten najistotniejszy, czyli: jaki jest nasz 
cel i przyczyna, dla której pracujemy? 
Początkowo niczym rozpędzony pociąg 
organizacje parły do przodu, jednak 
w którymś momencie nie wystarczy już 
wykorzystywać siły rozpędu, czasem 
warto zmienić tor. Mimo iż teraz wiele 
organizacji kusi ponowne wejście na te 
same ścieżki – znane dobrze sprzed roku 
czy półtora – to już po prostu się nie uda. 

1 Dane pochodzą z badania „Najczęstsze frustracje pracowników wpływające na satysfak-
cję z pracy” na próbie 5456 rzeczywistych problemów zgłoszonych przez pracowników 
w aplikacji Sherlock Waste w okresie 1.01.2021-30.03.2021.
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REDAKCJA: Kilkanaście miesięcy pandemii, lockdownów 
i niepokoju nie pozostało bez wpływu na kondycję psychiczną 
pracowników. Mówią o tym również Pana badania i analizy 
w ramach projektu „Życie codzienne w czasach koronawirusa 
– konkurs na pamiętniki”1. Co z nich wynika?
PROF. ARKADIUSZ KARWACKI: Pamiętniki pisały bardzo różne 
osoby, ale tym, co wyraźnie dominuje we wszystkich zapiskach, 
jest indywidualizm przetrwania – swego rodzaju atomizacja, nawet 
w ramach gospodarstwa domowego. Każdy dążył do tego, żeby 
przetrwać jako atom, a nie jako układ powiązany. 

REDAKCJA: Wydawałoby się, że mimo wszystko w pandemii 
byliśmy razem. Każdy oczywiście miał inną sytuację domową, 
inne warunki do pracy, ale borykaliśmy się z podobnymi pro-
blemami, co teoretycznie powinno nas zjednoczyć.
PROF. ARKADIUSZ KARWACKI: Ale to były tak naprawdę prze-
różne doświadczenia i nawet, gdy ludzie próbowali je konfrontować 
w rozmowach, to nie było w tym dużego zrozumienia, lecz raczej 
porównywanie na zasadzie: singiel ma łatwiej, bo może zająć się tylko 
pracą, a pracownicy – rodzice opiekują się dziećmi i są obarczeni 
zdalną edukacją. Na to z kolei pojawiały się głosy: nie, to przecież 
rodzinom było łatwiej, bo w czasach izolacji przynajmniej mieli jakieś 
życie zbiorowe, możliwość wsparcia, asekuracji, a single borykali się 
z dojmującą samotnością. 

Arkadiusz Karwacki 

Prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Kierownik Katedry Badań 
Jakości Życia i Socjologii Stosowanej w Instytucie Socjologii UMK. 
Badacz jakości życia, problemów społecznych oraz współczesnej 
polityki społecznej. Członek Komitetu Socjologii Polskiej Akademii 
Nauk. Przewodniczący Rady Centrum Badania Opinii Społecznej oraz 
członek Rady ds. Społecznych Narodowej Rady Rozwoju. 

Zrzucić maski,  
odkryć relacje
Singiel, rodzic, partner. Kobieta, mężczyzna. Młodsi, starsi. Choć łączy ich 
doświadczenie pandemii, każdy w tym okresie zmagał się z różnymi trudnościami. 
Ilu pracowników, tyle historii. Dlatego w tej wspólnej mieszance zmęczenia, przeciążenia 
i niepewności, menedżerowie powinni spojrzeć na indywidualne rysy i pomyśleć 
o wypracowaniu systemowych rozwiązań. Swoimi spostrzeżeniami i wnioskami z aktualnych 
badań nad kondycją pracowników w pandemii dzieli się prof. Arkadiusz Karwacki, socjolog 
z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

REDAKCJA: Dużo mówi się również o tym, że to kobiety były 
szczególnie obciążone w czasie pandemii, ponieważ albo mu-
siały zrezygnować z pracy zawodowej, albo ponadludzkimi 
siłami łączyły wiele różnych ról.
PROF. ARKADIUSZ KARWACKI: Pandemia jeszcze bardziej 
uwidoczniła te problemy społeczne, które znaliśmy już w czasach 
przed koronawirusem, stworzyła jeszcze bardziej ekstremalne 
warunki, w których kobiety mimo wszystko podjęły rękawicę, żeby 
im sprostać, tyle tylko, że wiązało się to z ekstremalnym wysiłkiem. 
W pamiętnikach znajdziemy obrazy prób pogodzenia tych wszystkich 
obowiązków, oczywiście różnymi sposobami i z lepszym lub gorszym 
skutkiem, w zależności też od tego, czy pracodawca wyłapywał 
problemy związane z przeciążeniem, zaabsorbowaniem innymi 
rolami. Jednocześnie niełatwo mieli również mężczyźni funkcjonujący 
w modelu partnerskim, a więc pracujący na pełny etat, biorący na 
siebie odpowiedzialność finansową, a dodatkowo współopiekujący 
się domem i dziećmi. 

REDAKCJA: Jakie jeszcze obserwacje znalazły się w ponad 700 
pamiętnikach? 
PROF. ARKADIUSZ KARWACKI: Dzięki pamiętnikom – które jak 
soczewka skupiły doświadczenia pandemiczne Polaków – widać, że 
postrzegamy codzienność przez pryzmat nierówności. Pamiętniki 
są pełne opisów właśnie nierówności i poczucia niesprawiedliwości, 
również w kontekście środowiska pracy. Piszą o tym zarówno single, 
osoby funkcjonujące w parze, w związku nieformalnym bez dzieci, ale 
też pracownicy mający rodzinę (czasem wielodzietną lub dodatkowo 
obciążoną chorobami), jak i osoby, które straciły pracę lub musiały 
z niej zrezygnować. Studenci lub młodzi pracownicy, którzy wracali 
do rodzinnych domów, gdzie trzeba było na nowo nauczyć się bycia 
z rodziną „po dorosłemu” i dłużej niż tylko przez weekend. Przekrój 
sytuacji jest bardzo szeroki, ale wspólne jest poczucie: jest mi ciężko. 
Umęczenie jest wspólnym mianownikiem, ale raczej nie ma równości 
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w percepcji rzeczywistości, każdy spogląda na nią przez pryzmat su-
biektywnych doświadczeń i ma wrażenie niesprawiedliwości i braku 
bezpieczeństwa.

REDAKCJA: Czy przejście na tryb zdalny i brak delegacji, kon-
ferencji czy długich spotkań przysłużyły się pracownikom?
PROF. ARKADIUSZ KARWACKI: Różne są tutaj doświadczenia, 
ale wiele osób zauważa, że owszem, nie było konieczności fizyczne-
go przemieszczania się, ale spotkania przybrały inny charakter. I tak 

naprawdę dzięki temu mogliśmy wpisać w kalendarze jeszcze 
więcej rozmów i tylko się między nimi przełączać online. A to 

dawało jeszcze większe poczucie przeciążenia. A jednocze-
śnie przez zamknięcie straciliśmy arenę eksponowania 

statusu, odnajdywania własnej wartości (tak istotnego 
dla wielu z nas). 

wśród ludzi młodych. To są osoby w wieku 25-35 lat, które często 
mają poczucie, że giną w organizacjach, nie godzą się na hipokryzję, 
czują rozczarowanie rzeczywistością, mają problemy z budowaniem 
poczucia własnej wartości. Z jednej strony są bardzo obciążone, 
a z drugiej – tkwi w nich potencjał i energia. W jednym z pamiętników 
uderzyło mnie stwierdzenie: „Moja praca jest cmentarzyskiem ma-
rzeń”. Ludzie chcieliby pracować z poczuciem sensu, ale też chcą coś 
zabrać dla siebie. 

REDAKCJA: Jakie wnioski powinni wyciągnąć pracodawcy?
PROF. ARKADIUSZ KARWACKI: Pandemia wyraźnie pokazała 
jedną z ważniejszych potrzeb pracowników, czyli potrzebę poczucia 
bezpieczeństwa. Przeszliśmy bowiem od społeczeństwa ryzyka do 
społeczeństwa niepewności. Dlatego pracownik potrzebuje widzieć, 
że pracodawca wykonuje jakiś ruch, który pozwoli przynajmniej 
częściowo zredukować tę niepewność. 
W tym procesie oczywiście kluczową rolę odgrywają liderzy. To oni 

mają wpływ na budowanie kultury organizacyjnej bazującej na 
zaufaniu. Podstawą jest też odpowiednie zarządzanie hierar-
chicznością w organizacji, przy jednoczesnym dostrzeżeniu 
podmiotowości, partycypacji, empowermentu w ramach 

różnych procesów, co wiąże się ze świadomym dialogiem we-
wnętrznym – i tego można dokonać poprzez inwestycje infra-

strukturalne i inwestycje o charakterze społecznym. Potrzebny 
jest zatem system, który uwzględni indywidualne potrzeby. Nie da 

się go stworzyć bez codziennego dążenia do komunikacji opartej na 
bezpieczeństwie. 
Pandemia wyraźnie udowodniła, że akcyjna odpowiedzialność 
organizacji to mrzonka. Pracodawcy powinni wsłuchać się w in-
dywidualne historie. Nie wrzucać wszystkich do jednego worka, 
tylko spróbować zrozumieć, spojrzeć na potrzeby pracowników 
z perspektywy nierówności i trudów wynikających z indywidual-
nych sytuacji. Niestety organizacje często nie potrafią mówić o tym, 
że się zmagają z jakimś problemem. Nie chcą na to spojrzeć jak na 
wyzwanie, które wymaga systemowego rozwiązania. Wolą zakładać 
maskę, a problemy nazywać projektami czy programami. Zacznijmy 
rozmawiać o wyzwaniach, mechanizmach, o tym co działa, a co 
się nie sprawdza. Wciąż zbyt często brakuje wyobraźni i empatii. 
Zmiany dokonają się wtedy, gdy będziemy bazować na realnym 
obrazie organizacji i realnych, zróżnicowanych doświadczeniach 
pracowników. 

REDAKCJA: Wydaje się, że teraz jest odpowiedni moment, 
żeby HR, który w dobie pandemii zyskał nową rolę i zadania, 
rozpoczął dialog z zarządem i pracownikami na temat zmian 
systemowych. 
PROF. ARKADIUSZ KARWACKI: Tak, to jest dla HR-owców 
wyzwanie, żeby w jakiś sposób wskrzeszać w organizacji siły i zbu-
dować przestrzeń do tego, żeby ujawniać wewnętrzne problemy. 
Bo często jest tak, że HR je dostrzega i ma ich świadomość, ale 
trudno jest przebić się z nimi na światło dzienne, ponieważ nie jest 
to mile widziane. Zamiast otwarcie mówić o problemach, tworzy 
się coś w rodzaju fasady, która ma pokazywać, jak to w organizacji 
jest fantastycznie. A jeśli pojawiają się problemy, to stosuje się na 
nie doraźne plasterki. Dlatego warto potraktować doświadcze-
nia pandemiczne jako impuls do zagospodarowania potencjału 
i znalezienia nowego wspólnego mianownika. To wszechstronna 
inwestycja w relacje. 

REDAKCJA: Dziękuję za rozmowę. 

 

1  „Życie codzienne w czasach koronawirusa – konkurs na pamiętniki”, projekt badawczy 
realizowany od marca 2020 roku przez Instytut Gospodarstwa Społecznego SGH 
w Warszawie i Katedrę Badania Jakości Życia i Socjologii Stosowanej z Instytutu 
Socjologii UMK. 

REDAKCJA: Z badań Eurostatu wynika, że zaledwie 9% 
pracujących Polaków doświadczyło pracy zdalnej w ciągu 
ostatnich kilkunastu miesięcy. 
PROF. ARKADIUSZ KARWACKI: Mówimy o wąskiej grupie, ale 
tak naprawdę też z perspektywy ciągłości konkretnych problemów. 
Doświadczenia tej grupy da się przełożyć również na problemy 
innych grup, także tych, które nie doświadczyły zmiany w sposobie 
świadczenia pracy. Pandemia tylko uwidoczniła obszary, na które or-
ganizacje powinny już od dawna bardziej zwracać uwagę, jak choćby 
kwestia godzenia życia zawodowego i rodzinnego czy nierówność 
kobiet ze względu na pełnienie nieodpłatnej pracy domowej, co 
jednocześnie powoduje, że są postrzegane jako mniej stabilne na 
rynku pracy. Podczas pandemii zaczęło się też ujawniać ogromne 
obciążenie Polaków pracujących w różnych branżach, wykonujących 
różne role i w różny sposób świadczących pracę. Pamiętniki są pełne 
doświadczeń związanych z przeciążeniem emocjonalnym i zachwia-
niem zdrowia psychicznego. Co ważne, widoczne jest to również 
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REDAKCJA: Co to znaczy – mieć poczucie sensu w pracy? 
Każdy może inaczej odpowiedzieć na to pytanie, ale czy jest 
jakiś wspólny mianownik? 
BARTŁOMIEJ BRACH: Rzeczywiście sens w pracy jest przedmiotem 
zainteresowania i filozofów, i psychologów, i socjologów, i ekonomi-
stów. Powstało więc wiele definicji. Dla mnie sens w pracy jest takim 
ogólnym przekonaniem, że to, co robimy, ma potencjał realizacji 
ważnych dla nas celów w życiu. Potrafimy połączyć to, co robimy na 
co dzień z jakimś punktem, do którego chcielibyśmy dotrzeć w (nie)
dalekiej przyszłości. Co ważne, mimo że sens ujawnia się w pracy, 
to tak naprawdę bardzo często dotyczy rzeczy, które są poza pracą. 
Chociaż oczywiście są też osoby, których cele życiowe są związane 
stricte z pracą. Cechuje ich tzw. wysoka centralność pracy – aktyw-
ność zawodowa jest dla nich źródłem wysokiej samooceny i bardzo 
pomaga w tworzeniu własnej tożsamości. Warto jednak podkreślić, że 
cele bywają bardzo różne. Mogą, ale nie muszą być powiązane z pra-
cą, na przykład pozyskanie pieniędzy na wychowanie dzieci, żeby 
ludzie oceniali ją jako sensowną. Dotychczasowy sposób myślenia 
o sensie zamykał pracę w bardzo wąskiej szufladce na zasadzie: jeśli 
praca ma mieć sens, to musi spełniać jakieś kryteria sama w sobie: wy-
magać różnorodnych umiejętności, stanowić zamkniętą całość, która 
jest istotna w procesie wytwarzania produktu albo usługi. 

Bartłomiej Brach

Antropolog organizacji. Na co dzień bada pracowników i pracę 
oraz pomagam polskim przedsiębiorcom tworzyć organizacje, 
w których chce się pracować. Naukowo najbardziej interesuje 
się tym, kiedy nasza praca ma sens. Współwprowadził na rynek 
polski storytelling jako metodę badania tożsamości organizacji. 
Przewodniczy Radzie Fundacji Polska Debatuje.

Sens czy bezsens  
w pracy?
Pośpiech, zmęczenie i stres stały się w pewnym sensie synonimem słowa pandemia. 
Na „autopilocie”, w trybie zadaniowym zarówno menedżerowie, jak i pracownicy 
nie mieli możliwości spojrzeć na swoją pracę z szerszej perspektywy. Z drugiej 
strony, doświadczenie tak bezprecedensowej sytuacji, jaką była i jest pandemia oraz liczne 
izolacje, uwrażliwiło nas na kwestie, które do tej pory – w ferworze codziennych rutyn – były 
spychane na dalszy plan. Jaki sens ma praca? Warto wyciągnąć lekcje z pandemii i na nowo 
spojrzeć na swoje cele. O przywództwie, samoograniczających się menedżerach i motywacji 
prospołecznej rozmawiamy z Bartłomiejem Brachem, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, 
Szkoła Główna Handlowa.

Moja teza jest zupełnie inna. Uważam, że powinniśmy popatrzeć na 
pracę jako element życia i element celów, jakie sobie w życiu stawia-
my. Chodzi więc o szerszą perspektywę i spojrzenie przez pryzmat 
innych sfer i ról, np. rodzica, sportowca amatora, wolontariusza w sto-
warzyszeniu. Dopiero oceniając pracę w kontekście innych sfer życia, 
jesteśmy w stanie ocenić czy praca ma dla nas sens. 

REDAKCJA: Takie spojrzenie wymaga wysokiej samoświado-
mości i autorefleksji. Ale jest też przecież proza życia, w której 
czasem się gubimy, tracimy sens, czujemy się zmęczeni. 
Jak odkryć, co jest naszym rzeczywistym celem? 
BARTŁOMIEJ BRACH: Moje badania pokazują, że są takie momenty, 
w których uświadamiamy sobie, co jest naszym celem. Na co dzień 
faktycznie żyjemy raczej z dnia na dzień, koncentrując się na bieżących 
zadaniach, ale gdy np. przyjmujemy propozycję pracy, to zaczynamy się 
zastanawiać, jak ta nasza praca będzie wyglądać, czego potrzebujemy, 
co będzie dla nas ważne. Kolejny moment refleksji przychodzi, gdy 
rozważamy zmianę zawodową i odejście z firmy. Tutaj znów zaczyna się 
myślenie wysokopoziomowe, a więc analizujemy koszt alternatywny 
i zastanawiamy się, co nam daje praca, na czym nam zależy, czego na 
pewno nie chcemy. Duże znaczenie mają też przełomowe momenty, 
kiedy na przykład zamykamy jakiś wielomiesięczny projekt i stajemy 
przed pytaniem: co dalej? Awans, podsumowanie roku, zakończenie 
jakiegoś rozdziału w życiu – to wszystko też sprzyja głębszej refleksji. 

REDAKCJA: Niezależnie od tego, na jakim etapie rozwoju 
jest pracownik, ważną rolę odgrywa jego przełożony. To on 
powinien zadbać o to, żeby istniała łączność między celami 
organizacji a potrzebami i celami pracowniczymi.
BARTŁOMIEJ BRACH: Co do zasady ludzie w pracy funkcjonują 
w dwóch trybach. Jeden jest mocno zadaniowy, czyli jesteśmy 

ROZMOWY: DOOKOŁA HUMAN RESOURCES KOMPENDIUM HR 202140



pochłonięci konkretnymi obowiązkami i czynnościami. Drugi to tryb 
refleksyjny, gdy patrzymy na to, co robimy jako na pewną całość. 
Na co dzień w pracy jesteśmy wpychani w ten pierwszy tryb, bo 
gonią nas terminy i wytyczne, więc szersza perspektywa gdzieś nam 
umyka. Na ten drugi tryb nie ma czasu, ani niełatwo się na niego 
przełączyć. Ale to właśnie menedżer ma taką uprzywilejowaną 
rolę, że może przypominać pracownikom o tym, że małe zadania 
wpisują się w większe cele. Na nim spoczywa odpowiedzialność 
za zrównoważenie tych dwóch perspektyw, czyli wprowadza ludzi 
w tryb zadaniowy i wykorzystuje ich konkretne umiejętności, ale też 
pokazuje długofalowe cele. Taka postawa pomaga szczególnie wtedy, 
gdy pracownicy mają obniżone poczucie sensu pracy. Ale jest też 
druga strona medalu, która sprawia, że rola menedżera jest dla mnie 
co najmniej ambiwalentna. 

REDAKCJA: Ambiwalentna? Czyli nie tylko dbają-
ca o efektywność pracy?

BARTŁOMIEJ BRACH: Rzadko kto podejmując 
pracę zakłada, że jest ona pozbawiona sensu. 
Co do zasady ludzie wiedzą, po co przyszli, 

i podpisują sami ze sobą coś, co w psychologii 
nazywa się kontraktem 

psychologicznym. Mają 
przekonanie, że praca 

będzie czemuś służyła 
i wniesie wartość do 
ich życia. Jednak z mo-
ich badań wynika, 

że menedżerom 
zdarza się na tyle 

nieumiejętnie 
pełnić swoją 

funkcję, że 

Zwykle myślimy, że to lider nadaje sens pracy, 
ale moje badania dowodzą, że pracownicy 
wcale tego nie potrzebują. Sami doskonale 
potrafią wyznaczyć sobie cele i robią to 
bardzo szybko, nawet jeszcze przed wejściem 
do organizacji. Dlatego menedżer powinien 
pomagać je kultywować, podtrzymywać, 
a jednocześnie unikać tych wszystkich 
zachowań, które osłabiają poczucie sensu 
pracy. Wielu liderów nie ma bowiem 
świadomości, że sens jest czymś bardzo 
kruchym, co łatwo zniszczyć. 

potrafią doprowadzić pracownika do poczucia bezsensu. Tak się 
dzieje na skutek zachowań charakterystycznych dla stylu despo-
tycznego przywództwa – kierownik jest dominujący, narzuca swoją 
władzę, niszczy sieci społeczne między pracownikami. Ale zdarzają 
się również sytuacje mniej oczywiste, na przykład kiedy przełożony 
jest nastawiony przede wszystkim na realizację celów, które mają 
charakter finansowy, i ignoruje inne pozafinansowe cele. Bywa też 
tak, że menedżer podpisuje się pod zasługami pracownika i pod 
przykrywką dążenia do większego wspólnego celu wzmacnia swoją 
pozycję. Zbyt silna orientacja menedżera na finanse czy orientacja na 
cele własne sprawiają, że pracownikom „znikają sprzed oczu” ich cele, 
a w konsekwencji obniża się tej pracy sens. Zwykle myślimy, że to lider 
nadaje sens pracy, ale moje badania dowodzą, że pracownicy wcale 
tego nie potrzebują. Sami doskonale potrafią wyznaczyć sobie cele 
i robią to bardzo szybko, nawet jeszcze przed wejściem do organizacji. 
Dlatego menedżer powinien pomagać je kultywować, podtrzymy-
wać, a jednocześnie unikać tych wszystkich zachowań, które osłabiają 
poczucie sensu pracy. Wielu liderów nie ma bowiem świadomości, że 
sens jest czymś bardzo kruchym, co łatwo zniszczyć. 

REDAKCJA: A jakie konkretnie działania będą wspierające, 
wzmacniające potencjał pracownika, jego wizję rozwoju, cele 
i wartości?
BARTŁOMIEJ BRACH: Dobry menedżer to menedżer samoogra-
niczający się. Obserwuje i zastanawia się, co może usprawnić, ale 
jeśli nie ma potrzeby, to nie ingeruje. Warto bowiem pamiętać, że 
wyznaczanie celów pracownikom może być mniej lub bardziej inspi-
rujące, ale potrafi też negatywnie wpływać na ich poczucie sensu. 
Jeśli bowiem mówimy innym, jakie cele powinny być dla nich ważne 
w pracy, to niejako kwestionujemy te, które sami sobie wyznaczyli. 
Dlatego potrzebna jest równowaga i szukanie punktów styku między 
celami pracownika a celami organizacji. Ponownie odwołując się do 
badań wynika, że menedżer nie tyle powinien pokazywać, jaki jest 
cel, co stworzyć warunki, w których pracownicy będą mogli sami ten 
cel zdefiniować albo go po prostu poczuć. Niekoniecznie musi być to 
zwerbalizowane lub gdzieś zapisane – chodzi o świadomość, że nasze 
działanie coś daje, jest użyteczne i pożyteczne dla innych. 

REDAKCJA: W czasie pandemii różne aspekty pracy uległy re-
definicji, ale jednocześnie wciąż brakowało chwili na głębszą 
refleksję. Czy teraz się to zmieni? 
BARTŁOMIEJ BRACH: To prawda, wszyscy byliśmy mocno osadzeni 
w trybie zadaniowym, ale z drugiej strony pandemia uświadomi-
ła nam kilka istotnych spraw i przybliżyła do tych 
obszarów życia, które wcześniej zaniedbywaliśmy. 
Sytuacje kryzysowe mają do to siebie, że wypychają 
z codzienności i skłaniają do myślenia o nowej 
rzeczywistości w sposób bardziej abstrakcyjny. 
Pojawiają się wówczas różne pytania, między 
innymi o sens pracy. Mam wrażenie, że ludzie teraz 
na nowo sobie definiują, po co jest praca i co jest 
dla nich ważne. Nawet takie kwestie jak miejsce 
wykonywania obowiązków – biuro czy dom – są 
obecnie przedmiotem rozmyślań i skłaniają do 
rozważań nad rolą pracy w życiu. Warto 
więc świadomie wykorzystać ten czas 
na ustalenie priorytetów i celów. 

REDAKCJA: Dziękuję za rozmowę. 
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REDAKCJA: Pracodawcy planują powroty, ale prawda jest 
taka, że nie wracamy do tego, co było, tylko musimy na nowo 
zdefiniować sposoby pracy w organizacjach. 
TINA SOBOCIŃSKA: Przed nami etap transformacji związanej ze 
środowiskiem pracy i to transformacji, która – jak pisał Washington 
Post – będzie polegać na jeszcze większej, głębszej zmianie niż sama 
praca zdalna. Nadchodzi czas pracy hybrydowej, która jest oczeki-
wanym rozwiązaniem przez wielu pracowników w różnych firmach, 
branżach i sektorach. Pracodawcy z kolei nabrali apetytu na to, 
żeby podejść racjonalnie do projektowania powierzchni pod kątem 
kosztów. Firmy zastanawiają się również, jak zachęcić pracowników 
do powrotów poprzez zwiększenie atrakcyjności biur i wprowadzenie 
choćby drobnych zmian aranżacyjnych. 

REDAKCJA: Praca hybrydowa to pojęcie ogólne, które w każ-
dej firmie może oznaczać inne zasady i możliwości.
TINA SOBOCIŃSKA: Tak, praca hybrydowa jest połączeniem pracy 
w biurze z pracą zdalną, o której – po trudnym, pandemicznym 
doświadczeniu – nie da się mówić wyłącznie jako pracy z domu. 
Wystarczy sprawdzić hashtag #workation w social mediach, który 

Tina Sobocińska 

Liderka transformacji HR, digital HR champion, pasjonatka Workplace 
of the future. Inicjatorka studiów podyplomowych Strategiczne 
Projektowanie Pracy Hybrydowej i Nowoczesnych Biur na SWPS 
w Warszawie. Doświadczony lider zespołów HR (do 100+ pracowników). 
20 lat doświadczenia zawodowego w międzynarodowych firmach: PwC, 
DHL Parcel, Schneider Electric, Sanofi Aventis w roli lidera HR i lidera 
biznesu- na stanowiskach Dyrektor HR, Członek Zarządu, Global HR 
Business Partner, EMEA HR Shared Services Director.

Hybrydowa  
 transformacja

Hybrydowo, jak to łatwo powiedzieć... Mimo że o modelu pracy hybrydowej jest 
głośno, to wciąż wiele organizacji nie wie, na jakich zasadach zorganizować 
pracę w (po?)pandemicznej rzeczywistości. Prócz nie zawsze dobrze dookreślonych 
ram prawnych, procedur i jasnych zasad, szwankuje także komunikacja wewnętrzna 
– menedżerowie nie znają preferencji pracowników, a ci nie są świadomi planowanych 
zmian i ich wpływu nie tylko na pracę, ale też i życie prywatne. O tym, jak się 
przygotować do głębszej transformacji biznesowej, mówi Tina Sobocinska, HR Director, 
HR Transformation Leader, Digital HR Champion. 

pokazuje, jak wiele osób doceniło to, że firma umożliwiła im pracę 
w różnych miejscach – od górskich miejscowości po nadmorską plażę. 
I co ważne, takie rozwiązanie się sprawdziło. Wzrosła świadomość 
pracy zdalnej, natomiast teraz przyszła kolej na pytanie: co oznacza 
dla nas model pracy hybrydowej? Każda firma powinna się przyjrzeć 
temu, czego nauczyła się w okresie pracy zdalnej, jak sobie pora-
dziła z różnymi wyzwaniami. Ważne jest więc, żeby biznes włączył 
pracowników w proces projektowania zmian. Moment planowania 
powrotów do biur i ustalania nowego modelu pracy hybrydowej jest 
strategiczny, dlatego głos pracowników powinien tutaj wybrzmieć, 
a liderzy powinni być na to otwarci. 

REDAKCJA: Z jednej strony oczekiwania biznesu, a z drugiej 
preferencje pracowników. Jak je ze sobą pogodzić?
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TINA SOBOCIŃSKA: Zachęcam menedżerów do poznania i zrozu-
mienia, w jakim modelu pracownicy są gotowi i chcieliby pracować. 
Ważne jest wysłuchanie i odkrycie zarówno preferencji, jak i obaw. To 
pozwoli zobaczyć ewentualną lukę pomiędzy tym, czego oczekuje 
biznes i jaki model przygotowuje, a oczekiwaniami pracowników. 
Badania pokazują, że te firmy, które włączają pracowników w ko-
munikację, mogą liczyć na to, że pracownicy będą bardziej otwarci 
na powrót do biur. Z kolei pracownicy, którzy nie są informowani 
o planowanych zmianach i mają poczucie, że mogą stracić możliwość 
pracy zdalnej, czują większy opór przed 
powrotem do biura niż ci, którzy rozumie-
ją, jakie zasady będą obowiązywać w ich 
firmach. Jeśli organizacja komunikuje 
nowe zasady, to pracownicy mogą też 
zarządzić swoimi decyzjami, dotyczącymi 
życia prywatnego, jak choćby kwestii 
wynajmowania mieszkania. Jest to szcze-
gólnie istotne w tych organizacjach, które 
w czasie pandemii postawiły na większą 
elastyczność i zatrudniały nowych pracow-
ników w różnych lokalizacjach, ponieważ praca zdalna 
obowiązywała wszystkich i miejsce wykonywania 
obowiązków stało się sprawą drugorzędną. Aby nie 
stracić takich pracowników, konieczna jest szczera 
i otwarta komunikacja w takim czasie, który po-
zwala na dostosowanie swojego życia osobistego 
do zasad powrotu do biura. 

REDAKCJA: Ale czy firmy rzeczywiście dbają 
o wewnętrzny dialog? Chętnie przekazują informacje o plano-
wanym modelu pracy?
TINA SOBOCIŃSKA: Jak pokazują badania McKinsey1, na razie 
firmy bardzo ogólnie komunikują intencję powrotu do biur i pracy 
w modelu hybrydowym, co jednak nie jest wystarczające dla pra-
cowników. Nie mając pełnego obrazu sytuacji, pracownicy bywają 
zaniepokojeni, a ich emocje wpływają negatywnie na zaangażowa-
nie i efektywność w pracy. Dlatego należy zadbać o komunikację 
i zarządzać oczekiwaniami, ponieważ mogą one być bardzo różne 
– pracownicy mogą porównywać swoją firmę na tle innych firm, 
mogą też odwoływać się do swojej prywatnej sytuacji i np. wnio-
skować o lepsze wyposażenie home office. Aby poznać nastawienie 
pracowników, warto rozmawiać, przeprowadzać ankiety, organizować 
spotkania zespołowe, zbierać feedback od menedżerów i liderów 

zmian. A jeśli którychś oczekiwań nie możemy spełnić, to też należy to 
jasno zakomunikować. 

REDAKCJA: Nowy model pracy to też poniekąd nowa kultura 
organizacyjna. Jak ją rozwijać, żeby pracownicy czuli się kom-
fortowo i nadal utożsamiali z wartościami firmy?
TINA SOBOCIŃSKA: Kultura organizacyjna to bardzo ważny czynnik 
sukcesu zmiany modelu pracy kulturę pracy hybrydowej. Tworzą ją 
zarówno elementy widoczne, czyli komunikaty, procedury, polityki, 
jak i mniej namacalne składniki, czyli zachowania pracowników 
i liderów. Podoba mi się metafora kultury organizacyjnej jako góry 
lodowej. Na jej szczycie znajdują się wszystkie formalne elementy 
kultury, a pod powierzchnią wody istnieją te wszystkie małe gesty, 
słowa, rozmowy na firmowym korytarzu czy podczas konferencji. 
Odpowiedzmy sobie na pytanie: jaką kulturę pracy hybrydowej chce-
my mieć za rok i co powinniśmy zrobić, aby ją stworzyć? 
Ustalając reguły, nie zapominajmy o czynnikach behawioralnych. 
Pokażmy, że praca zdalna ma taką samą wagę, co praca w biurze. 
Unikajmy pułapki myślowej, że pracownicy, którzy są częściej w biu-
rze, są bardziej zaangażowani niż ci, którzy pracują w większym stop-
niu zdalnie. Dobrze jest też poznać trendy branżowe i przeanalizować 
dane, również wewnętrzne, zbierane od pracowników. Spójrzmy na 

nie pod różnym kątem, choćby onboardingu, który jest 
większym wyzwaniem w warunkach pracy zdalnej niż 
wtedy, gdy wszyscy pracowali w biurze. Analiza danych 
będzie też pomocna w sytuacji, gdy myślimy o wyna-
jęciu innego biura, przearanżowaniu dotychczasowej 
powierzchni. Postawmy sobie pytanie: kto będzie 
naszym pracownikiem przyszłości? Inwestycje biurowe 
są przecież robione na lata, więc musimy spojrzeć 

z szerszej i długoterminowej perspektywy. 

REDAKCJA: Na pewno w zespołach pojawi 
się wielu przedstawicieli generacji Z. Jakie 
są ich preferencje co do środowiska pracy?

TINA SOBOCIŃSKA: Młode pokolenie bardzo 
jasno komunikuje swoje oczekiwania. Większość 
z nich chce spędzać mniej czasu na dojazdach do 

pracy, dlatego świadomie wybierają czy pracują z biu-
ra, czy z innego miejsca. Ważne są dla nich work-life balance, 

poczucie sensu pracy, relacje i atmosfera. Zwracają uwagę na to, 
czy środowisko pracy wspiera ich zdrowie fizyczne i psychiczne. 

Liczą się dla nich odpowiednia akustyka, możliwość otaczania się rośli-
nami w biurze, a także rozwiązania cyfrowe wspierające komfort pracy. 
Na koniec istotne są decyzje firmy, które wspierają ochronę planety, 
a tutaj swoją rolę odgrywa również praca hybrydowa.

REDAKCJA: Czego jeszcze wymaga wejście w świat pracy 
hybrydowej? Na co HR i biznes powinni się przygotować?
TINA SOBOCIŃSKA: Na więcej elastyczności, autonomii i zaufania, 
dlatego że będziemy pracować w jeszcze bardziej złożonym modelu, 
ale mając już za sobą doświadczenia pracy zdalnej i dostęp do świet-
nych technologii, które są cały czas udoskonalane. Dla HR bardzo waż-
na będzie współpraca z innymi kompetencjami wewnątrz i na zewnątrz 
firmy – m.in. korzystanie z neuronauki, psychologia pracy, ale także 
ogólna wiedza o trendach w projektowaniu przestrzeni biurowych. 
Z taką myślą wraz z doświadczonymi praktykami napisaliśmy pierwszy 
w Polsce program studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS: 
Strategiczne Projektowanie Pracy Hybrydowej i Nowoczesnych Biur. 
Korzystanie z wiedzy praktycznej i naukowej, zwinność, otwartość na 
testowanie nowych rozwiązań są nam teraz najbardziej potrzebne.

REDAKCJA: Dziękuję za rozmowę. 

Pokażmy, że praca zdalna ma taką samą 
wagę, co praca w biurze. Unikajmy pułapki 
myślowej, że pracownicy, którzy są częściej 
w biurze, są bardziej zaangażowani niż ci, 
którzy pracują w większym stopniu zdalnie. 1 Źródło: https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/what-

employees-are-saying-about-the-future-of-remote-work#

Aby poznać nastawienie pracowników, 
warto rozmawiać, przeprowadzać ankiety, 
organizować spotkania zespołowe, zbierać 
feedback od menedżerów i liderów 
zmian. A jeśli którychś oczekiwań nie 
możemy spełnić, to też należy to jasno 
zakomunikować. 
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REDAKCJA: HR i technologie. To połączenie istnieje od dawna, 
ale czy rzeczywiście jest spójne? 
PAWEŁ LEKS: Myślę, że działy HR zbyt często przyjmują 
wyłącznie operacyjną pozycję w firmie. Zamiast skon-
centrować się na bardziej strategicznych działaniach, 
odpowiadają głównie na bieżące potrzeby zgłaszane przez 
biznes. Jeśli jest jakiś problem do rozwiązania, to na tym się 
skupiają. Mówiąc obrazowo: HR dziś głównie gasi pożary, co 
zazwyczaj kończy się wprowadzeniem bardzo szczątkowe-
go, tymczasowego rozwiązania, ale wciąż brakuje 
podwalin, fundamentów, na których można by 
budować długofalowy profesjonalny proces 
cyfryzacji i unowocześniania HR-u. Tak by mógł 
on pełnić istotniejszą funkcję i faktycznie nad-
zorować zasoby ludzkie w organizacji, ich potencjał, 
specyfikę, możliwości rozwojowe. 

REDAKCJA: „Jesteśmy przeciążeni”. Tak zapewne mogłoby 
brzmieć wyjaśnienie HR-u, dlaczego szuka nowych rozwiązań 
dopiero w sytuacjach kryzysowych. 
PAWEŁ LEKS: Można to określić mianem paradoksu taczki: nie mam 
czasu załadować taczki, bo jestem bardzo zajęty wożeniem taczki. 
Ale w pewnym momencie trzeba przerwać błędne koło i od tego jest 
zarząd. Jeżeli mówimy, że jesteśmy nieefektywni, bo jesteśmy zabie-
gani, to prawdopodobnie 30-40% czynności, na które poświęcamy 
czas powinno być zautomatyzowanych. Uczestniczyłem w wielu 
spotkaniach, podczas których przedstawiciele HR byli zaskoczeni tym, 
co można zrobić przy pomocy technologii. Brak wiedzy o tym, że 
istnieje rozwiązanie, powoduje, że ludzie nadal wykonują swoją pracę 
przestarzałymi, czasochłonnymi metodami, jednocześnie narzekając, 

Paweł Leks

Współtwórca i partner zarządzający Pracuj Ventures. 
Zaangażowany przedsiębiorca i inwestor z ponad 20-letnim stażem. 
Partner i współzałożyciel funduszu Hedgehog Fund, inwestor w Market 
One Capital oraz członek rady nadzorczej w Coders Lab. Współzałożyciel 
Grupy Pracuj, w której odpowiadał za innowacje i rozwój produktu 
jako Product Development Director, a obecnie pełni rolę 
Management Board Strategy Advisor. 

Tech & HR.  
Błędne koło czy ucieczka do przodu
Zamiast chodzić utartymi ścieżkami, lepiej wzbić się wyżej. Tylko czy HR-owiec 
ma na to czas i siły? Zajęty działaniami operacyjnymi i reagowaniem na bieżące problemy, 
nie może skupić się na długofalowej strategii i konsekwentnym rozwijaniu ekosystemów 
przy wsparciu technologii. Teraz jest jednak najlepszy czas, by wyjść z błędnego koła i... 
uciec do przodu, o czym mówi Paweł Leks, współzałożyciel Grupy Pracuj oraz partner 
zarządzający funduszu Pracuj Ventures. 

Jeżeli mówimy, że jesteśmy 
nieefektywni, bo jesteśmy zabiegani, 
to prawdopodobnie 30-40% czynności, 
na które poświęcamy czas powinno być 
zautomatyzowanych. 

że chcieliby odpowiadać za sprawy dużo większej wagi, na które nie 
mają czasu. Naturalnie mam świadomość, że nie jest łatwo wyzwolić 
się z błędnego koła. Czasem wymaga to skorzystania ze wsparcia ze-
wnętrznego konsultanta, który pokaże nam nieco inną perspektywę, 
„szerszy obraz”, otworzy głowy na nowe idee czy narzędzia. Być może 
pojawi się konieczność skorzystania z jakichś wzorców zewnętrznych, 
frameworków, które oferuje rynek, bądź też zatrudnienia nowych 
osób w organizacji, które wesprą HR strategicznie. Warto przy tym 
pamiętać, że pomiędzy operacyjnością a strategią jest przestrzeń 

o nazwie: taktyka. Bardzo łatwo jest wyjść z operacji do 
taktyki, ale to wcale nie jest strategia. Myślenia strategicz-
nego też trzeba się nauczyć. 

REDAKCJA: A zatem pierwszym krokiem powinno 
być budowanie świadomości, ale też dążenie do 
wypracowania kompleksowej strategii cyfryzacji 
HR?
PAWEŁ LEKS: Tak, ponieważ w wielu organizacjach 
widać bardzo wybiórcze podejście do tego zagadnienia. 
Kiedy jakieś rozwiązanie jest wdrażane, wówczas firma 

koncentruje się na jednym, specyficznym problemie czy wyzwa-
niu bez antycypowania przyszłości i chwili refleksji, na temat tego, 

czego będziemy potrzebować w perspektywie kilku lat. Dobrym 
przykładem jest fakt, że żadna firma nie posiada pełnej i koherentnej 
wiedzy o swoich zasobach ludzkich, a przynajmniej nie jest w stanie 
ich dogłębnie przeanalizować, ponieważ dane o zatrudnionych są 
rozproszone w najróżniejszych systemach – rekrutacyjnych, kadrowo-
-płacowych, ale też „zaszyte” w procesach offline. Dopóki nie zostanie 
stworzona kompleksowa baza danych, dopóty decyzje dotyczące 
zasobów ludzkich będą chaotyczne, intuicyjne i czysto teoretyczne. 
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REDAKCJA: Jednak wiele działań 
biznesowych jest już podejmowanych 
w oparciu o dane, choćby finansowe czy 
sprzedażowe. Dlaczego obszar HR jest 
tutaj wyjątkiem? 
PAWEŁ LEKS: To prawda, dane dotyczące efek-
tywności m.in. sprzedaży czy logistyki są zwykle 
bardzo precyzyjnie mierzone. Dzięki temu można 
identyfikować słabsze punkty, lokalizować błędy 
i problemy, a także identyfikować realne potrzeby 
dotyczące np. zmiany danego podejścia, optymalizacji 
czy właśnie zwiększenia automatyzacji. Natomiast procesy HR-owe 
bardzo często już na wstępie traktowane są po macoszemu. Nie 
zawsze łatwo jest oszacować ich finansową wartość dla biznesu, 
dlatego mało kto zauważa potrzebę ich automatyzacji w pierwszej 
kolejności. Aby to zmienić, należy spojrzeć z szerszej perspektywy: 
przede wszystkim wysoce świadomie przeanalizować, gdzie jako 
HR jesteśmy, jaki jest nasz punkt wyjścia, czego nam brakuje, a czego 
potrzebujemy, by efektywnie zmierzać tam, gdzie strategicznie uzna-
jemy za celowe. Dopiero połączenie tych dwóch optyk da nam jasność 
widzenia tego, czy i co nam się opłaca automatyzować i jakie to będzie 
mieć konsekwencje. Z moich obserwacji wynika, że pracownicy często 
w sposób nieświadomy sabotują projekty automatyzacji. Nie wiedzą, 
jaki jest ich cel, w czym takie działania mogą im pomóc, jak wpłyną na 
ich pracę lub czy przypadkiem ich jej nie pozbawią. Nikt ich nie wpro-
wadził w ten projekt, nikt im nie powiedział, jak to będzie wyglądać pod 
względem strategicznym, więc po prostu obawiają się zmian. Zdarza 
się też tak, że HR wychodzi z inicjatywą, proponuje usprawnienie, ale 
okazuje się, że percepcja menedżerów i pracowników jest zgoła od-
mienna. Choć HR usprawni swoje procesy, to w konsekwencji będzie to 
oznaczało, że pracą HR-u zostanie „dociążony” pracownik lub menedżer. 
Nic zatem dziwnego, że z perspektywy biznesu takie zmiany nie będą 
korzystne. Jeśli więc rozważamy implementację jakiegoś rozwiązania, 
warto spojrzeć na to przez pryzmat własnych potrzeb, ale też potrzeb 
innych interesariuszy. Prócz potrzeb niezwykle ważna jest także analiza 
kosztów, przy czym mam tu na myśli także koszt zaangażowania i czasu. 

REDAKCJA: Tylko czy dziś rzeczywiście można przewidzieć, 
co będzie za kilka lat? 
PAWEŁ LEKS: Jeśli nie mamy pewnych założeń, „road mapy”, wów-
czas błądzimy. Lepiej przygotować się na kilka potencjalnych scena-
riuszy i w razie potrzeby zwinnie między nimi lawirować, niż miotać 
się bezcelowo. Jeśli mamy „drogowskaz”, to widzimy, choćby majaczą-

cy w oddali, ale jakkolwiek określony cel. Wiemy zatem, gdzie chcemy 
być i co musimy zrobić, by się tam dostać. Wtedy musimy całość 
rozsądnie zaplanować w czasie, a następnie oszacować wartość każ-
dego elementu naszej strategicznej układanki. Możemy to robić krok 
po kroku, mając wytyczony cel, ale planując tylko stosunkowo krótki 
okres, np. kwartał. Myślę, że HR powinien – podobnie jak dziecko – nie 
bać się zadawać i często powtarzać pytania: dlaczego? Pierwsza od-
powiedź jest zwykle powierzchowna, ale dopiero kolejne przyniosą 
konstruktywne wnioski, oparte na pogłębionej analizie. Jedynie 
zrozumienie głębokich, wewnętrznych potrzeb pozwala definiować, 
którędy powinniśmy podążać w firmie, jeżeli chodzi o przygotowanie 
odpowiednich narzędzi do pracy. Podejście na zasadzie: od dzisiaj bę-
dziemy mieć taki system i koniec kropka już dawno się nie sprawdza. 
Dzisiaj potrzebne są bieżące badania doświadczeń i pójście zgodnie 
z nurtem user experience, w tym przypadku employee experience. 

REDAKCJA: Z jednej strony wiedza o potrzebach ludzi w organi-
zacji, a z drugiej – dostępne na rynku systemy i aplikacje. Jak HR 
powinien rozmawiać z zewnętrznymi partnerami i dostawcami? 
PAWEŁ LEKS: Jeśli HR chce wyjść na rynek i poszukać odpowiednich 
rozwiązań, najpierw powinien odrobić pracę domową i przeprowa-
dzić strategiczne rozmowy z osobami decyzyjnymi w organizacji. To 
pozwoli zdefiniować problemy, które HR chce rozwiązać w perspekty-
wie kilku najbliższych lat. Gdy już mamy strategię i wiemy, co chcemy 
uzyskać, kto jest beneficjentem, to rozglądamy się za firmami, które 
są w stanie sprostać naszym potrzebom. Jeśli wiemy, czego szukamy 
i czego nam brakuje, to będziemy umieli zadać precyzyjne pytania 
dostawcy. Potrzebne są też kompetencje analityczne i projektowe, 
dzięki którym można działać zgodnie z własnym harmonogramem, 
a nie według narzuconych przez dostawcę wytycznych. 

REDAKCJA: Czasy post-pandemiczne to swego rodzaju nowy 
początek, biznesowy restart. Być może dla HR to właśnie od-
powiedni moment, by mimo przeciążenia i zmęczenia jednak 
zastanowić się nad długofalową strategią digitalizacji? 
PAWEŁ LEKS: Tak, jeśli teraz zostaniemy przy starych rozwiązaniach 
albo utrwalimy niedoskonałe rozwiązania tymczasowe – które musie-
liśmy wprowadzić ze względu na pandemię, ale wcale niekoniecznie 
jesteśmy z nich zadowoleni – to w przyszłości przyjdzie nam mierzyć 
się ze zwielokrotnionymi trudnościami. A przecież cały czas niesiemy 
ze sobą bagaż pandemii. Spójrzmy strategicznie i rozpiszmy plan 
gry na najbliższe dwa, trzy lata. Analizujmy wszystko, co się dzieje na 
rynku i wyciągajmy wnioski. Zastanówmy się też, jakie wyzwania biz-
nesowe, trendy i ryzyka na nas czekają oraz jakie narzędzia HR będą 
potrzebne, chociażby ze względu na pracę w modelu hybrydowym. 

REDAKCJA: Dziękuję za rozmowę. 

Żadna firma nie posiada pełnej 
i koherentnej wiedzy o swoich zasobach 
ludzkich, a przynajmniej nie jest 
w stanie ich dogłębnie przeanalizować, 
ponieważ dane o zatrudnionych 
są rozproszone w najróżniejszych 
systemach – rekrutacyjnych, kadrowo-
płacowych, ale też „zaszyte” w procesach 
offline. Dopóki nie zostanie stworzona 
kompleksowa baza danych, dopóty 
decyzje dotyczące zasobów ludzkich będą 
chaotyczne, intuicyjne i czysto teoretyczne. 
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REDAKCJA: Wiele organizacji, wskutek pandemii, musiało 
przedefiniować procesy HR-owe. Czy zmieniło się też podej-
ście do analityki w HR?
MARTA PAWLAK-DOBRZAŃSKA: Od ponad roku zauważam 
wyraźnie większe zainteresowanie analityką i myślę, że przyczyniła 
się do tego pandemia. Wcześniej często mówiło się, że jest to istotne 
zagadnienie, ale dopiero teraz organizacje naprawdę zaczęły uważnie 
oglądać każdą złotówkę, na nowo oceniać sensowność swoich dzia-
łań i zajmować się analizą danych na poważnie. To dobra wiadomość, 
ponieważ kompetencje HR w obszarze analityki są bardzo potrzebne. 
Zdarzają się jednak sytuacje, że firma ma już mocno rozwinięte 
procesy analityczne, wiele danych zostało zgromadzonych, powstają 
kolejne raporty, ale dział HR nie do końca potrafi zrobić 
z nich użytek. Nie wie, jak selekcjonować dane, nie umie 
wesprzeć się nimi, gdy chce zarekomendować biznesowi 
jakieś rozwiązanie. 

REDAKCJA: W jakich konkretnie sytuacjach jest to 
szczególnie dotkliwe?
MARTA PAWLAK-DOBRZAŃSKA: Wystarczy spojrzeć 
choćby na kwestie kadrowe. Przykładowo, dział HR pro-
wadzi i aktualizuje co miesiąc raport na temat absencji i rotacji 
pracowników, ale nie pracuje z tymi danymi. Nie podchodzi do 
nich w sposób analityczny, nie wyciąga wniosków. Tymczasem, jeśli 
mamy takie dane na przykład z wielu oddziałów w różnych mia-
stach i widać duże zróżnicowanie pod względem rotacji czy nie-
obecności w pracy, to warto się temu bliżej przyjrzeć, a następnie 
połączyć dane ilościowe z jakościowymi. A więc spróbować ustalić, 
dlaczego tak się dzieje i zrozumieć, jakie czynniki mają na to wpływ. Co 
sprawia, że na przykład jeden region ma wyraźnie lepsze wskaźniki od 
innych? To pozwoli zidentyfikować dobre praktyki i zainspirować in-
nych. Kierownicy regionów mogą ze sobą porozmawiać i wzajemnie się 
od siebie uczyć. Naprawdę warto takie rzeczy wdrażać, bo to ma sens 
i przekłada się na poziom zaangażowania ludzi. Analizując dane doty-

Marta Pawlak-Dobrzańska

Założycielka, strateg i analityk HR w Great Digital z ponad 15-letnim 
doświadczeniem w branży HR (w tym 11 lat w Pracuj.pl). Wspiera firmy 
w zwiększaniu efektywności procesów HR m.in. poprzez realizację badań 
candidate i employee experience, dobór KPI do prowadzonych działań 
oraz wdrożenia nowych technologii w HR. O innowacyjnym podejściu do 
HR pisze na blogu Great Digital i wielu pismach branżowych.

Analityka w HR:  
refleksyjnie, świadomie i blisko biznesu
Nie tylko gromadzi liczby i raportuje, ale przede wszystkim wie, jak wykorzystać 
analitykę na rzecz ludzi i biznesu. Współczesny HR-owiec konsultuje, doradza, dobiera 
mierniki i rekomenduje kierunki działań na podstawie zaawansowanych danych. Choć w wielu 
firmach jeszcze daleko do takiego scenariusza, to zmiany już stopniowo postępują, o czym 
opowiada Marta Pawlak-Dobrzańska, CEO, strateg i analityk HR w agencji Great Digital. 

czące absencji warto ustalić, jakie są jej powody – bo czasem przyczyną 
są zwolnienia lekarskie, urlopy, ale często zdarza się, że jeśli pracownicy 
są źle traktowani przez menedżerów albo nie mają dobrych warunków 
pracy, to pojawia się wiele nagłych, nieusprawiedliwionych nieobec-
ności. Są to zatem takie pierwsze wskaźniki, dzięki którym można na 
podstawie twardych kadrowo-płacowych danych zidentyfikować pro-
blem i odkryć, że coś się dzieje w organizacji i wymaga reakcji. Liczby 
nie kłamią i należy się przyglądać szczególnie tym, które wskazują na 
coś wyjątkowo dobrego, jak i wyjątkowego złego na 
poziomie organizacji. Dla HR jest to wówczas impuls 
do zastanowienia się, co dalej. Potrzebna jest do tego 
umiejętność rozmowy z biznesem, objaśniania wyni-
ków i przedstawiania wniosków. 

REDAKCJA: Czyli badania ilościowe, następnie pogłębione 
o jakościowe, są dobrym punktem wyjścia, jeśli chcemy prze-
analizować jakieś zjawisko czy problem w organizacji? 
MARTA PAWLAK-DOBRZAŃSKA: Tak, ale najlepszym punktem 
wyjścia będą najtwardsze dane, jak na przykład wspomniane wcześniej 
wskaźniki absencji i rotacji, które powinniśmy przeanalizować jeszcze 
przed rozpoczęciem badań. Dopiero później, gdy już zaczynamy 
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szukać odpowiedzi na pytania, warto zebrane informacje uzupełnić 
dodatkowymi danymi z badań wśród pracowników. Mam też taką 
refleksję, że niektóre firmy zbyt szybko podejmują decyzję o przepro-
wadzeniu badań – bez wyraźnie zarysowanego celu, bez zachowania 
spójności. W efekcie pojawia się wiele różnych danych, z których i tak 
nikt nie wyciąga wniosków. Dlatego zachęcam, żeby w pierwszej kolej-
ności przeanalizować źródła, które już mamy, bo one i tak się przydadzą 
niezależnie od tego, czy zorganizujemy kolejne badanie, czy nie. 

REDAKCJA: Takim źródłem wiedzy dla HR może być biznes. 
Pytanie tylko, na ile ta współpraca jest bliska i efektywna, 
by można było wspólnie przyjrzeć się sytuacji i wypracować 
wnioski.
MARTA PAWLAK-DOBRZAŃSKA: Przełożeni są ogromnym źró-
dłem wiedzy na temat tego, co się dzieje w organizacji. Mają bezpo-
średni kontakt z pracownikami, zwykle organizują cykliczne spotkania 
w zespołach. A HR wielu rzeczy może nie wiedzieć, właśnie dlatego, 
że przegapia okazje do współpracy z menedżerami. Dostrzegam też 
jeszcze jeden problem – są firmy, które twierdzą, że nie potrzebują 
robić badań, bo pracownicy dzielą się swoimi spostrzeżeniami z prze-
łożonymi i HR-em. Pozbawię Państwa złudzeń: nie jest to prawda. 
Jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby w badaniu wyszły wyłącznie takie 
rzeczy, o których HR wiedział. Nawet jeśli w organizacji panują dobre 
relacje, to i tak pracownicy nie wszystkim się dzielą. Niektórzy nie są 
gotowi i otwarci, inni wychodzą z założenia, że HR to nie zainteresuje, 
a jeszcze inni zwyczajnie nie mają na to czasu. Dlatego badania mogą 
pogłębić obraz, rzucić światło na jakieś nowe aspekty. 

REDAKCJA: Kiedy można powiedzieć o HR-owcu, że jest do-
brym analitykiem?
MARTA PAWLAK-DOBRZAŃSKA: Jest różnica między analitykiem, 
który jedynie raportuje dane, a konsultantem HR-owym. Analityk starej 
daty produkuje i przekazuje dalej. Bez refleksji, bez wnikliwości, bez ko-
mentarza do danych. Nie traktuje analityki jako narzędzia, dzięki któremu 
można osiągnąć jakiś cel. Nowoczesny analityk HR w sposób świadomy 
używa danych i ma wpływ na dalszy kierunek działań. Co więcej, zajmu-
je się nie tyle analityką HR, co obszarem people analytics, ponieważ, jak 

bardzo trafnie zauważył David Green – ekspert w zakresie analityki – pe-
ople analytics nie jest o HR, tylko o biznesie. Do tego potrzebne są jed-
nak umiejętności komunikacyjne i kompetencje biznesowe. Dojrzałość 
biznesowa przejawia się m.in. tym, że umiemy nawiązać porozumienie 
i odczytywać potrzeby innych – a więc wiemy, że na przykład jednej 
osobie warto przedstawić raport gęsto usiany cyframi, ale już drugiej 
lepiej zamiast szczegółowego raportu z danymi podrzucić najpierw 
lekturę kilku artykułów. Dojrzały konsultant ma świadomość, że jeśli pla-
nowane są zmiany w działaniach HR, to należy się do nich przygotować, 
zastanowić się, jakie dane zebrać, jakie trendy przeanalizować. To też 
umiejętność refleksji nad argumentami – co odpowiedzieć menedże-
rom, gdy zapytają o cel badania, o prognozowane efekty. 

REDAKCJA: Automatyzacja cały czas postępuje. Jak można 
wykorzystać sztuczną inteligencję, żeby pomagała w rozwija-
niu people analytics?
MARTA PAWLAK-DOBRZAŃSKA: Myślę, że większości organizacji 
w Polsce jeszcze daleko do zastosowania sztucznej inteligencji w HR 
i na ten moment bardziej bym upatrywała szansy w uporządkowaniu 
danych i zapewnieniu bieżącego dostępu do nich. Ale oczywiście 
technologia może nas w tym wesprzeć, właśnie po to, żeby wszystkie 
dane aktualizować na bieżąco i w trybie ciągłym pobierać je z różnych 
systemów. To powinny być dane z systemów kadrowo-płacowych, 
wynagrodzeń czy ATS-ów, a następnie zaciągane do dashboardu 
zasilanego wieloma różnymi zbiorami danych, do których HR i mene-
dżerowie mieliby cały czas wgląd. 

REDAKCJA: Dashboard na pewno spełniłby funkcję sku-
tecznego narzędzia, ale w jaki sposób integrować wewnątrz 
organizacji wszystkie dane i stworzyć taki spersonalizowany 
ekosystem? 
MARTA PAWLAK-DOBRZAŃSKA: Niestety wciąż brakuje prostych 
rozwiązań, które by na coś takiego pozwalały. Można próbować 
zbudować taki dashboard wewnątrz organizacji, ale potrzebna byłaby 
platforma typu Power BI Microsoft. Dobra informacja jest jednak taka, 
że w dużych organizacjach narzędzie to jest już używane na wysokim 
poziomie np. w działach sprzedażowych czy marketingowych. Coraz 
częściej korzystają z niego również HR-owcy przy współpracy z ze-
społem analitycznym obsługującym Power BI. A zatem kompetencje 
techniczne w firmach już są, ale konieczny jest HR-owy wkład, czyli 
wyznaczenie celów, określenie mierników i KPI. Warto się zastano-
wić, jakie są potrzeby, cele biznesowe i cele HR w naszej firmie by 
odpowiednio dobrać wskaźniki. Wszystko bowiem zależy od sytuacji 
firmowej i biznesowej. Rekrutacja, employer branding czy candidate 
experience, proces onboardingu to obszary, w których można doko-
nać pomiarów. Ważne, żeby wybrany obszar miał KPI dostosowane 
do celów biznesowych i HR-owcy firmy. Następnie przyjrzyjmy się 
wynikom i zacznijmy pracować z biznesem nad tym, co powinno się 
zmienić na lepsze. 

REDAKCJA: Dziękuję za rozmowę. 

Mam też refleksję, że niektóre firmy 
zbyt szybko podejmują decyzję 
o przeprowadzeniu badań – bez wyraźnie 
zarysowanego celu, bez zachowania 
spójności. W efekcie pojawia się wiele 
różnych danych, z których i tak nikt 
nie wyciąga wniosków.

Nowoczesny analityk HR w sposób 
świadomy używa danych i ma wpływ 
na dalszy kierunek działań. Co więcej, 
zajmuje się nie tyle analityką HR, 
co obszarem people analytics, ponieważ, 
jak bardzo trafnie zauważył David Green 
– ekspert w zakresie analityki – people 
analytics nie jest o HR, tylko o biznesie. 
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Maciej  Kozicki

Współzałożyciel i prezes zarządu grupy spółek Job Impulse Polska, od 25 lat aktywny przedsiębiorca, 
współzałożyciel i udziałowiec kilku spółek działających w obszarze rekrutacji, wsparcia sprzedaży, 
inwentaryzacji oraz oprogramowania komputerowego.

Rośnie wartość  
pracy ludzkiej. 
Pandemia tego nie zmieni
Co pozwala osiągać sukces na rynku usług pośrednictwa pracy? Jak dywersyfikacja 
wpływa na biznes i zespół? Czy pandemia trwale zmieni branżę HR? O tym wszystkim mówi 
Maciej Kozicki, Prezes Job Impulse Polska – spółki świętującej 15-lecie istnienia. 

Czego nauczyło Pana 15 lat prowadzenia firmy?
Podstawowa lekcja to zaufanie do pracowników. Gdybyśmy jako 
zarząd nie dali ludziom szans na samodzielność i nie zadbali o dobrą 
komunikację wewnętrzną, m.in. jasność celów i oczekiwań, dziś na 
pewno nie bylibyśmy w tym samym miejscu. Marka Job Impulse ma 
się dobrze, bo umożliwiliśmy pracownikom decyzyjność i wzięcie 
odpowiedzialności za swoje działania, akceptując jednocześnie, że 
nie wszystkie decyzje okażą się trafne. Jako zarząd odpowiadamy za 
całą organizację, ale każda linia biznesowa ma swojego lidera, który 

jest obdarzony przez nas zaufaniem i działa dosyć niezależnie.

Dziś w Państwa portfolio jest sporo marek: Job Impulse, 
Job Abroad, strefajob.pl, Ahead Professionals, Job 
Outsourcing, Fundacja TAKpełnosprawni. To dowody, 
że zaufanie daje wzrost biznesowy?
Dokładnie tak. Te pomysły nie powstawały w jednej głowie, 
tylko w gronie ludzi chcących się razem z nami rozwijać. 
Przykładowo TAKpełnosprawni było początkowo skromnym 
projektem wewnętrznym zainicjowanym w 2011 roku przez 
jednego z naszych menedżerów. Dopiero w 2020 roku 

zarejestrowaliśmy fundację. To klasyczny przypadek, kiedy 
projekt firmowy tak się przez lata rozwinął, że postanowi-
liśmy dać mu własne życie. Do tego sukcesu przyczyniła 
się praca szeregu osób. Niektórzy z nich już z nami nie pra-
cują, ale jestem przekonany, że z satysfakcją obserwują, 
jak rozkwita coś, w czym mieli istotny udział.
Oczywiście z wielu pojawiających się pomysłów 
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musimy wybrać te, które naszym zdaniem mają największy potencjał 
biznesowy. Szerokie portfolio marek daje kilka istotnych benefitów. 
Podstawowy, dosyć oczywisty, to dywersyfikacja przychodów, czyli 
większe bezpieczeństwo całej organizacji. Kolejnym jest możliwość 
zaoferowania członkom zespołu rozwoju zawodowego w naszych 
strukturach nie tylko w pionie, czyli w formie awansu, ale też w pozio-
mie przez migrację między liniami biznesowymi. Być może również 
dzięki temu mamy sporo osób, które pracują u nas 5 lat i więcej. 
Warto też dodać, że nasze usługi powstają dzięki zaangażowaniu 
zespołu, który u obecnych klientów potrafi dostrzec nową 
potrzebę. Życie przynosi nam różne szanse, a my potrafimy 
je wykorzystać niezależnie od kondycji rynku pracy.

Oprócz rozwoju wielu marek organizują Państwo 
też sporo akcji specjalnych – badanie Pracodawca 
na TAK, Mistrz Rekrutacji, Sales Day. 
Jesteśmy wręcz specjalistami od takich akcji! Tego typu 
inicjatyw przez 15 lat było mnóstwo. Mnie najbardziej 
zapadła w pamięć „Kampania na rzecz poczucia 
własnej wartości” sprzed wielu lat. To był pierw-
szy tak mocny akcent pokazujący, że ważna 
jest dla nas otwartość na różnorodność zespołu, 
w jakim pracujemy. Tę wartość potwierdza również 
nasze dzisiejsze wieloznaczne hasło „Bądź kim 
chcesz”. Dotyczy ono różnorodności pod kątem 
wieku, płci czy pochodzenia, ale także oczekiwań 
zawodowych i kierunku rozwoju kariery. Chcemy 
dawać naszym kandydatom możliwość wyboru 
oferty, która najbardziej im odpowiada.
Poza tym kultura organizacji i cele społeczne 
są dla nas bardzo istotne. Realizujemy je zarówno 
w komunikacji zewnętrznej, jak i wewnętrznej. 
Wspólnie z pracownikami ustaliliśmy 6 wartości – 
zaufanie, zaangażowanie, szacunek, ludzie, współ-
praca i rozwój – które są dla nas szczególnie ważne 
i które naprawdę towarzyszą nam w codziennej 
pracy. Razem dbamy o to, aby nie były to tylko 
puste hasła. To wymagająca praca zarówno po 
stronie pracowników, jak i zarządu, ale konse-
kwencja w tym obszarze prowadzi 
nas w dobrym kierunku. 

Udało się Państwu też wyspecjalizować w jakimś obszarze 
biznesowym?
Tak naprawdę dywersyfikacja usług daje nam jeszcze trzeci be-
nefit – pozwala poszerzać portfolio klientów, którzy nam zaufali. 
Naszą ofertę kierujemy głównie do średnich i dużych przedsię-
biorstw. Przez te lata wyspecjalizowaliśmy się w rekrutacjach dla 
firm produkcyjnych. Duża część z nich to wiodący pracodawcy 
na lokalnych rynkach pracy, co dodatkowo napawa nas dumą. 
Aktualnie intensywnie rozwijamy również inne sektory, gdzie ofertę 
adresujemy do tzw. białych kołnierzyków. Ponadto w oddziałach 
tworzymy często zespoły projektowe dedykowane konkretnemu 

klientowi lub konkretnej fabryce. To także rodzaj specjalizacji, 
ale już na poziomie zarządzania wewnętrznego.

Co na początku działalności dało Państwu przewagę? 
Uważam się bardziej za przedsiębiorcę niż menedżera, co w tym 
przypadku oznacza, że od początku staraliśmy się dobrze zrozumieć 
potrzeby naszych klientów i zdecydowanie stawialiśmy na solid-
ność. Wygraliśmy tym 15 lat temu i wygrywamy także dziś, wcale 
nie oferując najtańszych usług. Jakość na poziomie deklaracji to 
dość banalna sprawa, ale w realizacji bywa różnie. My nie zostawia-
my naszych klientów z ich problemami. Dostarczamy propozycje 
rozwiązań i nierzadko bierzemy częściowo odpowiedzialność za ich 
wdrożenie. 

Która chwila w 15-letniej historii firmy była najbardziej prze-
łomowa? 
Tych istotnych momentów było oczywiście mnóstwo, ale do głowy 
przychodzi mi jedna sytuacja. Wiele lat temu nasz oddział z Łodzi 
pozyskał dużego klienta z branży AGD, który już przed nawiąza-
niem z nami współpracy miał solidną markę pracodawcy i bardzo 
chciał ją utrzymać. Wówczas rozpoczęcie wspólnych działań było 
trudne, bo inny dostawca wypracował sobie wyłączność na usługi 

rekruterskie. Mówiąc metaforycznie, wiele razy pukaliśmy do 
tych drzwi, ale trudno było je otworzyć. W końcu, gdy nastał 
rynek pracownika, a wyłączny dostawca nie dawał sobie 
już samodzielnie rady, zadzwoniła do mnie ówczesna pani 
Dyrektor ds. Personalnych i zaprosiła do testowego zlecenia. 
Zrekrutowaliśmy w bardzo trudnych warunkach rynkowych 
kilkadziesiąt osób w dwa tygodnie i ta współpraca trwa do 
dziś. Osiągnęliśmy to dzięki wielkiej determinacji naszego 
lokalnego zespołu. Po 6 latach wypracowaliśmy sobie pozycję 
wiodącego dostawcy tego wymagającego klienta. Nasz 
oddział w Łodzi rozrósł się do trzech biur i jest obecnie naj-

większym w firmie. 

Z którego sukcesu jest Pan szczególnie dumny?
Moja największa duma to zespół ludzi, z którymi 

pracuję. Osobowo jesteśmy dzisiaj silniejsi niż 
kiedykolwiek. Wszystkie kluczowe stanowiska 
są obsadzone zaufanymi ludźmi. Ich pracą kie-
ruje wiceprezes i Dyrektor Zarządzający Łukasz 

Koszczoł, wysokiej klasy top menedżer, którego 
talent odkryłem 4 lata temu. Mam naprawdę 
duży komfort, myśląc o przyszłości.  
Przez ostatnie 15 lat nie zawsze tak było.

Czy to się nie kłóci  
z rzeczywistością? 
Jesteśmy jeszcze  
w trakcie pandemii.
Rok 2020 był oczywiście dla 
nas bardzo trudny. Takich 
spadków przychodów 

w tak krótkim czasie 
nie mieliśmy nigdy. 
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Musieliśmy podjąć trudne decyzje o czasowym obniżeniu pensji 
i zmniejszeniu wymiaru pracy wszystkich pracowników. Tu znowu 
uwidoczniła się wartość zespołu i jego niesamowita postawa. 
Rozmowa o tych propozycjach była bardzo krótka i została przyjęta 
z pełnym zrozumieniem przez menedżerów. To nam wówczas bardzo 
pomogło. Dodatkowo otrzymaliśmy dofinansowanie od państwa. 
Te dwa czynniki pozwoliły nam utrzymać się na powierzchni. 
Pod koniec 2020 roku odnotowaliśmy natomiast wzrost przychodów. 
Nasze wyniki poprawiły się na tyle, że mogliśmy częściowo zrewanżo-
wać się finansowo pracownikom. Teraz na szczęście nasi klienci mają 
się całkiem nieźle, choć pandemia jeszcze trwa. Patrzę w przyszłość 
optymistycznie, mimo że po zawirowaniach z początku 2020 roku 
potrafię sobie wyobrazić świat, w którym nasze przychody znów 
z dnia na dzień drastycznie spadną.

W którym kierunku będzie rozwijała się branża HR? 
Nie powiem nic odkrywczego – nasz rynek pracy jest już 
bardzo podobny do rynków Europy Zachodniej, gdzie pewne 

procesy dzieją się od dawna. Po pierwsze, nie będziemy 
zatrudniać na ilość, a na jakość. Każdy kandydat jest 

i będzie na wagę złota. Rośnie nasza efektyw-
ność, a tym samym powstaje przestrzeń do 
wzrostu wynagrodzeń. Wraz z nimi będą 
też rosły marże agencji pośredniczą-

cych w zatrudnieniu. Mimo pandemii, 
już wrócił rynek pracownika. Ta kru-
cha przewaga pracodawców w świecie 
koronawirusa była tymczasowa i krótkotrwała.  

Po drugie, nasi klienci już dzisiaj szukają alternatywy 
w postaci automatyzacji prostych procesów w obliczu 

rosnących kosztów pracy. W tym obszarze również świad-
czymy im wsparcie, weryfikując możliwość zastąpienia pracy 

ludzkiej robotami i docelowo realizując takie wdrożenia. 

A jak wyglądają 
trendy po stronie 
pracowników?
Oczywiście olbrzymi 

obszar do rozwoju to rekrutacja 
przez sieci społecznościowe. Są one 

głównym źródłem informacji dla kandydatów. 
To dotyczy każdego rodzaju zatrudnienia – od pra-
cy tymczasowej, przez menedżerów, po pracę fizycz-
ną za granicą. Mobilność w komunikacji wprost przekłada 
się dziś także na mobilność i elastyczność zatrudnienia.
Wierzę, że nasza platforma strefajob.pl jest właśnie od-
powiedzią na ten trend. Obecnie młodzi ludzie nie planują 
wiązać się umową o pracę i pracować całe życie w jednym 
miejscu. Chcą pracy, kiedy i gdzie jest im ona potrzebna. 
Dziś ten projekt jest oczywiście zaadresowany głównie do mło-
dych osób, ale w przyszłości ten trend zobaczymy także w innych 
grupach docelowych. Potrzebujemy czasu, żeby mentalnie się przy-
gotować do tej zmiany. Tak samo było z freelancerami. Pandemia 
pokazała, że praca zdalna i wolność zatrudnienia nie są niczym 
nadzwyczajnym.

Jakie są Państwa cele na najbliższe lata?
W przyszłości chcemy jeszcze bardziej skupić się na rekrutacjach pra-
cowników umysłowych, głównie w dużych miastach. Dążymy też do 
jeszcze pełniejszego wsparcia procesu zarządzania zasobami ludzkimi 
u naszych klientów. Chcemy nie tylko dostarczyć pracownika, ale też 
aktywnie brać udział w jego wdrożeniu na stanowisko. Oczywiście to 
już częściowo się dzieje, nasze zaangażowanie zdecydowanie wykracza 
poza prostą usługę rekrutacji. Wspieramy klientów w zwiększaniu 
efektywności pracy również poprzez szukanie oszczędności w ich 
organizacji. Na to postawimy w przyszłości. Chcemy mieć swój wkład 
w rozwój firm naszych klientów, dlatego nie pracujemy tylko z działami 
HR czy zarządami, ale przede wszystkim z zespołami produkcyjnymi. 

Jak będą Państwo świętować jubileusz?
Co roku mamy imprezę integracyjną, na którą przyjeżdżają pracow-
nicy ze wszystkich naszych oddziałów. W 2020 roku nie mogła się 
odbyć, ale wierzymy, że jeszcze w 2021 będziemy mieli możliwość się 
spotkać. Chcemy, żeby ten jubileusz był obecny w naszej komunikacji 
przez cały rok, również w mniejszych wydarzeniach, bo lubimy wspól-

nie świętować. 

Czego Państwu życzyć na kolejne 15 lat?
Zgodnie z naszymi wartościami, najważniejsi są 
ludzie. Życzyłbym sobie, żeby kolokwialnie mówiąc, 
nic się nie zacięło w naszej komunikacji. Aby ten ze-

spół mógł nadal efektywnie pracować w atmos-
ferze, którą wszyscy bardzo doceniamy. W tym 

upatruję źródło wielu naszych sukcesów. 

Dziękujemy za rozmowę. 
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„My o niebie, wy o chlebie” – to powiedzenie niestety nadal bywa 
dość dosadnym określeniem rozbieżności na poziomie oczekiwań 
kandydata a twórczym zapałem rekrutera redagującego ogłoszenie 
o pracę. Na szczęście wiedza na temat jakości i użyteczności ogłoszeń 
o pracę rośnie, choć jak pokazują liczne badania (w tym te przeprowa-
dzane przez Pracuj.pl1) – mniejszy lub większy rozdźwięk w niektórych 
sprawach nadal pozostaje. 
Na co zatem zwracają uwagę kandydaci analizując oferty pracy? 
Okazuje się, że zmieniająca się sytuacja społeczno-gospodarcza nie 
wpływa zasadniczo na sposób odbioru informacji zamieszczonych 
w ogłoszeniach. Zarówno przed wybuchem pandemii, jak i po falach 
zakażeń i odmrożeniu gospodarki kandydaci, przeglądając i analizując 
interesujące oferty, skupiali się przede wszystkim na opisie wymagań 
i oczekiwań na danym stanowisku, poziomie oferowanego wynagro-

A co na to  
kandydat?  
Ogłoszenia o pracę  
w perspektywie szukających pracy

dzenia, a także informacjach dotyczących form zatrudnienia/współ-
pracy. Kolejnymi istotnymi kwestiami nadal są: zrozumiały opis i na-
zwa stanowiska, informacje na temat lokalizacji siedziby / możliwości 
parkowania, a także informacje na temat rozwoju i ścieżki kariery. 
Przyjrzyjmy się dokładniej, jak na potrzeby kandydatów odpowiadają 
pracodawcy i w jakim stopniu realizują je już na poziomie ogłoszeń.

„PISZ PAN NA BERDYCZÓW...”,  
CZYLI GRUNT TO LOKALIZACJA
Kandydaci chcą wiedzieć – już na etapie przeglądania ofert – nie tylko 
jakie zadania i obowiązki wiążą się z rekrutacją na dane stanowisko, 
ale także gdzie będą one wykonywane. Taka informacja pozwoli już 
na początku dokonać pewnych kalkulacji – ile czasu zajmie dojazd 
do miejsca pracy? Czy będzie on utrudniony i musimy poświęcić czas 
wolny stojąc w korkach? Nie dziwi fakt, że to właśnie lokalizacja siedzi-
by firmy jest wskazywana na pierwszym miejscu wśród czynników, 
którymi kandydaci kierują się szukając nowego pracodawcy. Taka 
informacja ma dużą wagę niezależnie od branży, stanowiska i cha-
rakteru pracy, a także mimo konieczności pracy zdalnej wymuszonej 
trwającą pandemią. 
Z kolei z raportu Candidate Experience w Polsce 2019 wynika, że 
bliskość miejsca pracy od domu bierze pod uwagę w trakcie rekrutacji 
aż 67% pracowników fizycznych. To, co może zrobić pracodawca, 

Każdy rekruter to wie: ogłoszenie o pracę jest często pierwszym punktem  
styku z marką pracodawcy. Swoistą wizytówką firmy. Narzędziem, które pozwala 
zainteresować kandydatów i ułatwić im podjęcie życiowej decyzji. Okazuje się 
jednak, że najlepsze rekrutacyjne praktyki – wydawałoby się powszechnie znane – wciąż 
nie zawsze znajdują odzwierciedlenie w praktyce i wiele jest jeszcze do zrobienia w zakresie 
tworzenia ofert, które będą user friendly. Czego szuka w ofercie pracy przyszły pracownik? 
Jak te oczekiwania wypadają w zestawieniu z realnymi sytuacjami? 

Iga Pazio

Redaktor naczelna Kompendium HR i serwisu wyzwaniaHR.pracuj.pl. 
Autorka cyklicznego badania „HR-owca portret własny”, programów 
merytorycznych konferencji Wyzwania HR i innych inicjatyw branżo-
wych. Entuzjastka dzielenia się wiedzą, branży HR i data driven content. 
B2B Marketing Communications Manager, w Grupie Pracuj od 2010 roku.
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by bardziej przyciągnąć uwagę kandydata, to nie tylko podać adres 
siedziby firmy czy miejsca wykonywania obowiązków, ale też pokazać 
atuty lokalizacyjne, np. bliskość przystanków komunikacyjnych, miejsc 
parkingowych itd. Czy potrzeba informacyjna kandydatów jest speł-
niana? Z badania „Proces tworzenia treści ogłoszeń o pracę” wynika, 
że dane o dokładnej lokalizacji firmy umieszcza w ogłoszeniu niewiele 
ponad połowa rekruterów (53%). Tylko 8% pracodawców wspomina 
o istotnych warunkach czy udogodnieniach komunikacyjnych w oko-
licy swojej siedziby. 

„SHOW ME THE MONEY!”,  
CZYLI WIDEŁKI PŁACOWE W OGŁOSZENIACH 
Na jakie wynagrodzenie mogę liczyć? Ile warta jest moja praca – moje 
kompetencje i doświadczenie? To oczywiste pytania, które zadaje 
sobie każdy planujący zmianę miejsca pracy. Transparentność 
w kwestiach finansowych ma dla potencjalnych pracowników 
naprawdę ogromne znaczenie. Pracujemy, po to by 
zarabiać i choć wiele innych aspektów związa-
nych z pracą – rozwój osobisty, relacje i potrzeby 
przynależności, uznania czy szacunku – pozostają 
drugorzędne, jeśli nie jest spełniony podstawowy, 
tj. godziwa i rynkowa płaca. Atrakcyjność ofert 
pracy często oceniana jest przez pryzmat wysokości 
wynagrodzenia podanej w ofercie pracy. Aż 71% 
kandydatów bierze pod uwagę widełki płacowe czy 
konkretną oferowaną na danym stanowisku kwotę, 
zanim zdecyduje się zaaplikować. 

Co na to pracodawcy? Owszem, widełki płacowe pojawiają 
się w coraz większej liczbie ogłoszeń – zwłaszcza branża IT 
jest tutaj przykładem dobrych praktyk – ale wciąż nie jest 
to powszechny element każdej oferty. Warto spojrzeć na 
dalsze statystyki płynące z raportu Candidate Experience 
w Polsce 2019: informacji o wynagrodzeniu w ogłoszeniu 
oczekuje 70% specjalistów, ale takie doświadczenie ma 
jedynie 27% z nich. Wyniki badania „Proces tworzenia 
treści ogłoszeń o pracę” nie pozostawiają złudzeń: 
dokładną kwotę lub widełki zawsze publikuje w ofercie 
zaledwie 8% rekruterów. 

Tylko 8% pracodawców wspomina 
o istotnych warunkach czy 
udogodnieniach komunikacyjnych 
w okolicy swojej siedziby. 

 Aż 71% kandydatów bierze 
pod uwagę widełki płacowe 
czy konkretną oferowaną 
na danym stanowisku kwotę, 
zanim zdecyduje się zaaplikować. 
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„PAPIER CIERPLIWY”,  
CZYLI OPIS STANOWISKA I WYMAGAŃ 
Jak wynika ze wspomnianego wcześniej badania „Proces tworzenia 
treści ogłoszeń o pracę”, opis stanowiska i zakres obowiązków 
i odpowiedzialności jest standardową częścią ogłoszeń – 94% 
rekruterów wskazało, że tworząc treść ogłoszenia, zawsze umiesz-
cza taką informację niezależnie od charakteru danego procesu 
rekrutacyjnego. Często nie brakuje również opisu sprecyzowanych 
wymagań i oczekiwań wobec pracownika na danym stanowisku 
(88%). Tyle deklaracji, a jak z praktyką? 
Przeglądając ogłoszenia o pracę oczami kandydata można wycią-
gnąć zgoła odmienny wniosek: z jakością tych opisów bywa różnie. 
Zbyt lakoniczne, niezrozumiałe, nieprecyzyjne potrafią skutecznie 
zdezorientować a finalnie zniechęcić do aplikowania. Nic też tak nie 
frustruje kandydata jak przepaść między tym, co na piśmie, a tym, 
co słyszy podczas spotkania rekrutacyjnego – gdy okazuje się, że 
nazwa stanowiska jest nieadekwatna do charakteru pracy, obo-
wiązków będzie znaczenie więcej niż wynika z opisu, a wymagania 
są nierealne do spełnienia i na dodatek wycenione w oderwaniu 
od danych rynkowych. Rozglądający się za pracą za bardzo ważne 
lub ważne uznają zarówno opis wymagań i oczekiwań na danym 
stanowisku – 98% odpowiedzi, jak i zrozumiały opis oraz nazwę 
stanowiska – 97% wskazań.

„KTO JEST KIM”,  
CZYLI INFORMACJE O PRACODAWCY 
Świadomy kandydat chce zdobyć jak najwięcej wiarygodnych i mery-
torycznych informacji na temat potencjalnego miejsca pracy. Do tej 
wiedzy powinno go doprowadzić ogłoszenie i często tak właśnie się 
dzieje. 80% rekruterów zawsze umieszcza w ogłoszeniu rze-
czowy opis firmy i profilu jej działalności, uwzględniają-
cy specyfikę branży (niezależnie od charakteru procesu 
rekrutacyjnego). 
Jednak pisząc o firmie w ogłoszeniu, warto zastanowić 
się nad doborem słów – tak, by nie wyszedł nam 
sztampowy opis, składający się z utartych frazesów, lecz 
w naturalny, autentyczny sposób przedstawiał misję or-
ganizacji, jej cele, wartości i plany rozwojowe. Dobrze 
jest też odnieść się do obszaru działania 
firmy na rynku – badania pokazują, że branża, 
w której działa firma, jest jednym z kluczowych 
czynników branych pod uwagę przy szukaniu 
pracy, a nie zawsze jej nazwa czy pozycja rynkowa 
jasno to komunikują. 

„W CHARAKTERZE I FORMALNIE”,  
CZYLI FORMA ZATRUDNIENIA 
Umowa o pracę, kontrakt B2B, umowa-zlecenie, umowa o dzieło? 
Jaką formę zatrudnienia oferuje pracodawca? A może pozo-
stawia wybór kandydatowi i rodzaj umowy pozostaje 
kwestią do uzgodnienia? Tego typu informacje 
powinny znaleźć się już w ogłoszeniu o pracę. Jak 
to wygląda w praktyce? Tworząc treść ogłoszenia, 
76% ankietowanych rekruterów zawsze publikuje 
dane dotyczące rodzaju umowy. 
Warto jednak mieć na uwadze, że nic tak nie 
irytuje jak niewiarygodny opis w ofercie, 
który podczas rozmowy o pracę 
okazuje się fikcją, bo w efekcie 
zamiast deklarowanej umowy 
o pracę firma proponuje umowę 
cywilnoprawną. Zwłaszcza teraz, 
w dobie pandemii, gdy sytu-
acja na rynku pozostaje 
mocno niepewna, 

Nic też tak nie frustruje kandydata 
jak przepaść między tym, co na piśmie, 
a tym, co słyszy podczas spotkania 
rekrutacyjnego – gdy okazuje się, 
że nazwa stanowiska jest nieadekwatna 
do charakteru pracy, obowiązków 
będzie znaczenie więcej niż wynika 
z opisu, a wymagania są nierealne 
do spełnienia i na dodatek wycenione 
w oderwaniu od danych rynkowych. 

Dobrze jest też odnieść się do obszaru 
działania firmy na rynku – badania 
pokazują, że branża, w której działa 
firma, jest jednym z kluczowych 
czynników branych pod uwagę przy 
szukaniu pracy, a nie zawsze jej 
nazwa czy pozycja rynkowa jasno 
to komunikują. 
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kandydaci jeszcze baczniej weryfikują kwestie zwią-
zane ze stabilnością i bezpieczeństwem prawnym 
i finansowym. Aż 97% kandydatów oczekuje, że ich 
przyszły pracodawca już na poziomie ogłoszenia 
o pracę sprecyzuje formę zatrudnienia. 

„DODATKOWE KORZYŚCI”,  
CZYLI ŚWIADCZENIA 
POZAPŁACOWE
Informacje o konkretnych benefitach w ogło-
szeniu zawsze uwzględnia 75% rekruterów, 
a informacje dotyczące trybu pracy – 42%. Praca 
zdalna stała się dzisiaj koniecznością w wielu 
branżach, dlatego kwestia ta poszybowała 
w górę na liście priorytetów wielu kandydatów. 
Pracownicy od samego początku chcą wie-
dzieć nie tylko to, w jakim trybie będą pracować 
– całkowicie zdalnie, stacjonarnie, a może hybrydowo? Ale też jak 
będzie wyglądać rekrutacja czy firma ma rozwiązania technolo-

giczne by przeprowadzić ją w pełni online? A jak następnie będzie 
wyglądał proces onboardingu?

Co ciekawe, elastyczny czas pracy lub praca zdalna 
nadal pozostają również drugim najbardziej 

pożądanym z benefitów. Aż 77% badanych 
potwierdziło, że nawet po okresie 
pandemii i chciałoby pracować w trybie 
online. A jakie jeszcze inne świadczenia 

są ważne dla potencjalnych pra-
cowników i o których chcieliby 
się dowiedzieć z ogłoszenia 
o pracę? 

Zmieniająca się niczym w kalejdoskopie rzeczywistość wymu-
sza też zmianę sposobu postrzegania benefitów. Na znaczeniu 

zyskują te, które odpowiadają na bieżące potrzeby, będące 
realnym wsparciem i odciążeniem w czasach tzw. nowej normalności. 
Wysoko cenione są zatem pakiety opieki medycznej (średnio 79% 
badanych na nie wskazuje), wspomniana wcześniej możliwość pracy 
zdalnej, szersze pakiety ubezpieczeń (58%) oraz dodatkowe świadcze-
nia finansowe i tzw. benefity płacowe (ok. 30%). Warto więc nie tylko 
przemyśleć ofertę benefitową, ale też precyzyjnie ją sformułować 
w ogłoszeniu, bez ogólnikowych haseł typu „atrakcyjne benefity”, 
a skupiając się na konkretach. 

„JA ZA 2 LATA BĘDĘ W TEJ FIRMIE...”,  
CZYLI ROZWÓJ, WARTOŚCI I KULTURA 
ORGANIZACJI 
Jak będzie wyglądać mój rozwój zawodowy? Co będę mogła/mógł 
osiągnąć? Czego i od kogo będę się uczyć? Jakie projekty będą dla 
mnie szansą na zdobycie nowych kompetencji? Jak wygląda ścieżka 
awansu? Wbrew pozorom nie tylko kwestie związane z wynagrodze-
niem stanowią istotny czynnik motywacyjny. Kandydaci – zarówno 

ci, którzy od niedawna są na rynku pracy, jak i doświadczeni eksperci 
rozważający zmiany w swoim życiu zawodowym – robią bilans 
zysków i ewentualnych strat związanych z taką zmianą i porównują 
atrakcyjność ofert różnych pracodawców. Pod pojęciem „oferta 
pracy” kandydaci rozumieją bowiem także okazję do rozwijania 

Aż 97% kandydatów oczekuje,  
że ich przyszły pracodawca już 
na poziomie ogłoszenia o pracę 
sprecyzuje formę zatrudnienia. 

Pod pojęciem „oferta pracy” kandydaci 
rozumieją bowiem także okazję 
do rozwijania swojego potencjału. 
Tymczasem informacje na temat 
szczegółowych możliwości rozwoju 
i ścieżki kariery zawsze – niezależnie 
od charakteru rekrutacji – umieszcza 
w treści ogłoszenia tylko 12% rekruterów. 
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swojego potencjału. Tymczasem 
informacje na temat szczegółowych 
możliwości rozwoju i ścieżki kariery zawsze – 
niezależnie od charakteru rekrutacji – umiesz-
cza w treści ogłoszenia tylko 12% rekruterów. 
Niestety standardem nie jest również ani publi-
kowanie informacji o wartościach firmowych (21%), ani 
kulturze organizacyjnej firmy (19%). A szkoda, ponieważ pokazywanie 
firmy nie tylko przez pryzmat stanowiska, wymagań i opisu warunków 
pracy, ale też systemu wartości, relacji i atmosfery, pozwala kandy-
datom wydobyć z ogłoszenia to „coś”, co wyróżni pracodawcę na 
tle konkurencji. Jest zatem dość istotnym czynnikiem kształtującym 
wizerunek preferowanego pracodawcy.

JAKICH DOBRYCH PRAKTYK  
OCZEKUJĄ KANDYDACI,  
A JAK WYGLĄDA RZECZYWISTOŚĆ? 
88% kandydatów chciałoby szczerego i rzetelnego przedstawienia 
warunków pracy, ale tylko 38% ma takie doświadczenia – taki obraz 

wrażeń rekrutacyjnych wyłania się z raportu Candidate Experience 
w Polsce 2019. Kandydaci, zanim przygotują szczegółowy i konkretny 
życiorys, którego rekruterzy tak często oczekują, pragną również 
zapoznać się ze szczegółową i konkretną ofertą. 

By oferta taka była, powinny być w niej zawarte istotne z punktu 
widzenia kandydata informacje, czyli: 
• ile będą zarabiać & w jakich warunkach pracować, 
• czego firma od nich oczekuje, ale też co sami zyskają – nie tylko 

w znaczeniu pensji, umowy i narzędzi pracy, ale również możliwo-
ści rozwijania kompetencji i ambicji, wy-

korzystywania swoich zainteresowań 
i mocnych stron, działania w zgodzie 
ze swoimi wartościami.

Jak często rekruterzy przyjmują 
perspektywę kandydatów? Czy 

sprawdzają, z jakim odbiorem spotykają 
się tworzone przez nich oferty pracy? 

Raport „Rutyna czy dopasowanie? Jak rekru-
terzy tworzą zawartość ofert pracy” bazujący na 

badaniu Pracuj.pl „Proces tworzenia treści ogłoszeń 
o pracę” przynosi zaskakujące obserwacje. Blisko 

połowa firm (47%) w żaden sposób nie 
weryfikuje cyklicznie treści ogłoszeń 
rekrutacyjnych, zarówno wewnętrz-
nie, jak i z kandydatami (pod kątem 

atrakcyjności, czytelności, użyteczności 
etc.). Okazuje się, że tworząc zawartość 

ogłoszenia na konkretne stanowisko, 
HR-owcy dopasowują komunikat, 

biorąc pod uwagę przede 
wszystkim wskazówki/wy-
tyczne przełożonego (73%) 
oraz spójność z budowanym 

wizerunkiem firmy jako praco-
dawcy (73%). Charakterystyka 

potencjalnych kandydatów 
znajduje się dopiero 

w dalszej kolejności (66%), 
podobnie jak potrzeby poten-

cjalnych pracowników (51%).
Codzienny pośpiech, piętrzące 
się stosy obowiązków i zadań „na 

wczoraj”, a dodatkowo pandemiczna 
rzeczywistość – chyba każdy z nas stoi 

w obliczu wyjątkowych wyzwań. W takich momentach 
kusi droga na skróty, choćby w postaci gotowych 
szablonów czy wykorzystania już wypracowanych 
narzędzi. Naturalnie warto po nie sięgać, by wesprzeć 

się przetestowanymi już rozwiązaniami. Jednak nie można 
przy tym zapominać o spodziewanych efektach, a ułatwienia nie 
mogą odbywać się kosztem skuteczności. Dlatego tak ważne jest 
odpowiednie dopasowanie treści oferty do autentycznych potrzeb 
kandydatów. 

1 Wszystkie dane dot. perspektywy kandydatów pochodzą z badania „Percepcja 
wizerunku pracodawców w oczach kandydatów” (chyba, że wskazano inaczej), przepro-
wadzonego przez Pracuj.pl techniką CAWI, polegającą na samodzielnym wypełnieniu 
ankiety internetowej przez użytkowników Pracuj.pl (I fala badania, 16-20.03.2020, II fala 
badania, 08-14.06.2020, N=5325). Pełny raport z badania jest dostępny pod adresem 
https://wyzwaniahr.pracuj.pl/publications/preferowany-pracodawca-czyli-kto/. Dane 
dot. perspektywy rekruterów i pracodawców pochodzą z badania „Proces tworzenia 
treści ogłoszeń o pracę” (chyba, że wskazano inaczej), przeprowadzonego przez Pracuj.pl 
techniką CAWI, polegającą na samodzielnym wypełnieniu ankiety internetowej przez re-
kruterów i pracowników działów personalnych w dniach 02-09.09.2020 roku (N=286). Pełny 
raport z badania jest dostępny pod adresem https://wyzwaniahr.pracuj.pl/publications/
rutyna-czy-dopasowanie-jak-rekruterzy-tworza-zawartosc-oferty-pracy/.
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Feminatywy to żeńskie formy gramatyczne nazw zawodów lub 
funkcji, określające kobiety m.in. pod kątem wykonywanego zawodu, 
reprezentowanej profesji czy przysługującego tytułu. Jak wiele innych 
kwestii związanych z żywym wykorzystaniem i ewolucją języka, 
feminatywy również bywają przedmiotem ożywionych dyskusji czy 
różnic opinii w dyrektorskich gabinetach, korytarzach administracji 
publicznej czy biurach.

Stanowisko Rady Języka Polskiego z 2019 roku mówi 
o dążeniu do symetrii w nazwach jako „mającym podstawy 
społeczne”, a przede wszystkim – jako o „prawie, które należy 
zostawić samym mówiącym”. Mając to na uwadze, zespół 
Pracuj.pl postanowił zapytać o opinię same kobiety – czyli 
osoby, których dyskusje o feminatywach dotyczą szczególnie 
mocno. W przeprowadzonym badaniu dotyczącym żeńskich 
nazw stanowisk wzięło udział blisko 18 tysięcy respondentek. 
Partnerem projektu jest Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką. 

FEMINATYWY W CODZIENNEJ PRACY
Wyniki najnowszego badania Pracuj.pl stanowią wyraźny sygnał, 
że w opinii kobiet feminatywy w miejscu pracy pełnią ważną rolę i po-
winny być uwzględniane przez pracodawców. Zdecydowana więk-
szość respondentek, bo aż 83% uważa, że żeńskie nazwy stanowisk 
(takie jak np. programistka, prawniczka, psycholożka, ekspertka) po-
winny być używane powszechnie, na równi z męskimi. Przeważająca 
część z nich twierdzi również, że żeńskie nazwy stanowisk są ważne 
i określają funkcję zawodową na tych samych zasadach, co przyjęte 
powszechnie męskie odpowiedniki.
Warto zauważyć, że według deklaracji respondentek nie tylko 
popierają one wprowadzanie do życia zawodowego feminatywów, 
ale także starają się wykorzystywać te formy językowe w zawodowej 
codzienności, stosując je do opisu stanowisk innych pań. O ile 
bowiem mniej niż co czwarta badana kobieta deklaruje, że zawsze 
używa żeńskich nazw stanowisk (23%), o tyle już ponad połowa 
(55,5%) robi to często. Co interesujące, zaledwie niewielki odsetek 
respondentek (2,5%) deklaruje, że nigdy nie stosuje feminatywów 
w życiu codziennym.
„Wyniki badania nie zaskakują. Z takimi opiniami w środowisku biz-
nesowym spotykam się od dawna. Brak żeńskich końcówek podtrzy-

Język ofert pracy. 
Kobiety o feminatywach
Ponad 8 na 10 kobiet badanych przez Pracuj.pl uważa, że żeńskie nazwy stanowisk 
powinny być używane powszechnie na równi z męskimi. Ponadto 3/4 z nich oczekuje 
feminatywów w ogłoszeniach o pracę, a także chciałoby mieć wpływ na nazwę swojego 
stanowiska. To tylko część z ustaleń badania „Język ofert pracy”, w którym wzięło udział 
blisko 18 tysięcy kobiet. Partnerem badania jest Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką.

Zdecydowana większość respondentek, 
bo aż 83% uważa, że żeńskie nazwy 
stanowisk (takie jak np. programistka, 
prawniczka, psycholożka, ekspertka) 
powinny być używane powszechnie, 
na równi z męskimi. 

muje stereotypy co do ról pełnionych przez kobiety i mężczyzn oraz 
nieświadome przekonania, które w sobie nosimy. Przykładem może 
być zawód chirurg czy pilot, który w pierwszej kolejności przywoła 
skojarzenia związane z mężczyzną. Uważam za zasadne powszechne 
wprowadzenie feminatywów, bo to daje kobietom równorzędne 
miejsce w słowniku. Tak jak ktoś kiedyś powiedział: nie ma nas 
w słowniku, to nas nie ma. Powszechne używanie żeńskich końcówek 
wpłynie też na świadomość dziewczynek i wzmocni miejsce kobiet 
w każdej sferze życia. Widzę natomiast spore wyzwanie w tworzeniu 
niektórych określeń z żeńskimi końcówkami, polegające na unik-
nięciu trywializacji danego stanowiska czy zawodu” – mówi Olga 
Kozierowska, dziennikarka biznesowa i Prezeska Fundacji Sukcesu 
Pisanego Szminką.

Jak często w życiu codziennym używasz żeńskich nazw stanowisk?

2,5%   19%         55,5%                                                              23%

  Nigdy           Rzadko           Często           Zawsze

Ważną wskazówką dla pracodawców i rekruterów może być fakt, 
że zdecydowana większość respondentek byłaby zainteresowana 
posiadaniem wpływu na nazwę swojego stanowiska w pracy, np. 
pod kątem wykorzystania w nim słów odpowiednich dla swojej płci. 
Deklaruje to ponad 3/4 z nich (76%). Jednocześnie analitycy Pracuj.pl 
zwracają uwagę, że wśród pozostałych badanych tylko 2,5% w ogóle 
nie chciałoby skorzystać z takiej możliwości, a 21,5% twierdzi, że taki 
wpływ na nazwę stanowiska jest im obojętny.
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Czy chciałabyś mieć wpływ na nazwę swojego stanowiska,  
np. móc użyć w nim słów odpowiednich dla Twojej płci?

  21,5%
Nie zwracam 
na to uwagi

  40,5%
Nie

  76%
Tak

„Zawodowo zajmuję się projektowaniem inkluzywnych i prostych 
treści. Dbam o to, by język komunikacji w równym stopniu uwzględ-
niał kobiety i mężczyzn. Moje doświadczenie pokazuje, że nie 
zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, że to jakich słów używamy, 
wpływa na to jak odbieramy świat. Na co dzień nie zastanawiamy 
się nad tym, w jakim stopniu używany przez nas język kształtuje 
rzeczywistość. Znane są badania, które pokazują, że używanie tylko 
męskich form zawodów, zniechęca kobiety do aplikowania. Często 
zupełnie nieświadomie odrzucają one niektóre z ogłoszeń 
o pracę, uznając je za skierowane raczej do mężczyzn. 
Odpowiednie podejście pracodawców, już na poziomie 
tytułu ogłoszenia, może pomóc w stworzeniu 
bardziej różnorodnego i przyjaznego środowiska 
pracy. Jak widać w wynikach naszego badania, 
dla wielu kobiet ta kwestia nie jest obojętna. 
Chociaż proaktywne dążenie do posiadania 
żeńskich nazw stanowisk wciąż należy do 
rzadkości, to coraz więcej organizacji, 
uczelni wyższych czy instytucji zaczyna 
dawać wybór swoim pracowniczkom” 
– komentuje Anna Hołdyńska, Ekspertka 
ds. Projektowania Treści w Grupie Pracuj, 
pomysłodawczyni i koordynatorka 
badania.

JĘZYKOWO RÓWNA 
REKRUTACJA
Według znaczącej części badaczy języka 
oraz ekspertów ds. HR feminatywy mogą 
być jednym ze skutecznych narzędzi wyrównywania 
szans płci w życiu zawodowym, choćby poprzez kształto-
wanie percepcji ich ról w miejscach pracy. Tworzenie równowagi 
w możliwościach rozwoju kariery dla kobiet i mężczyzn w Polsce 
wciąż jest jednak wyzwaniem. Wykazały to badania Pracuj.pl zor-
ganizowane z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. Choć 6 na 10 
badanych Polek oceniało wówczas ogólną sytuację zawodową pań 
jako lepszą niż 10 lat temu, tylko 35% zgodziło się, że szanse kobiet 
i mężczyzn na rynku pracy są równe. 

Nazwa stanowisk w rekrutacji. Udział kobiet uważających, że...

Żeńskie formy nazw stanowisk powinny występować 
w ogłoszeniach o pracę tak samo często, jak ich męskie 
odpowiedniki

  78%
W każdym tytule ogłoszenia o pracę powinna się pojawiać 
zarówno żeńska, jak i męska forma nazwy stanowiska

  68%

W tym kontekście nie dziwi, że większość respondentek najnowszego 
badania Pracuj.pl zwraca uwagę na wykorzystanie żeńskich nazw sta-
nowisk w ogłoszeniach o pracę. 78% z nich podkreśla, że feminatywy 
powinny pojawiać się w ofertach zatrudnienia tak samo często, jak 
ich męskie odpowiedniki. Ponadto 68% badanych kobiet oczekuje, 
że w tytułach ogłoszeń powinny pojawiać się obie wersje nazwy 

stanowiska. Jak zauważa Anna Hołdyńska, uwzględnianie żeńskiego 
nazewnictwa na etapie rekrutacji jest ważne, bo sposób zapisu tytułu 
poszukiwanego specjalisty czy specjalistki może kształtować percep-
cję osób rekrutujących, jak i samych kandydatek.
„Asymetrię języka w nazwach stanowisk najłatwiej zauważyć, gdy 
poziom czy prestiż danego stanowiska rośnie. Powszechnie używamy 
słów Praktykantka, Asystentka czy Sekretarka. Gdy jednak padają 
terminy Prezeska, Członkini Zarządu czy Dyrektorka, raczej część 
z nas skłonna będzie przychylić się ku męskiej formie. Mimo, że żeński 
odpowiednik nie jest przecież obraźliwy. Pojawiają się przedsię-
biorstwa, w których polityka wewnętrzna wymaga, by ogłoszenie 
o pracę uwzględniało w nazwie stanowiska zarówno formę żeńską, 
jak i męską. Sami jako Grupa Pracuj także chcemy dać pracowniczkom 
i pracownikom wybór co do formy zapisu stanowiska. Trend ten za-
uważamy też na przykładzie analizy danych wewnętrznych Pracuj. pl. 

Na przestrzeni ostat-
nich 5 lat na portalu wzrosła 

liczba ofert z wykorzystaniem feminaty-
wów. Jest to nadal niewielki udział wszystkich ogłoszeń, a więc obszar 
do dalszego rozwoju, który aktywnie chcemy monitorować” – mówi 
Anna Hołdyńska.
Jak wykazują analizy Pracuj.pl, w I kwartale 2021 liczba ofert z udzia-
łem feminatywów na portalu była wyższa o 19% niż w analogicznym 
okresie 2016. Wciąż jednak stanowiły one zdecydowaną mniejszość 
ofert – 3,5%. Co interesujące, zaobserwowany wzrost dotyczył zarów-
no segmentu specjalistów, jak i pracowników fizycznych. Liczba ofert 
z żeńskimi nazwami stanowisk utrzymała się natomiast na podobnym 
poziomie w segmencie zawodów postrzeganych stereotypowo jako 
kobiece, zazwyczaj związane z opieką i o niższym prestiżu społecz-
nym, w przypadku których wykorzystanie feminatywów w rekrutacji 
jest znacznie bardziej powszechne.

FEMINATYWY NA PRZYKŁADACH
W wywiadzie dla Pracuj.pl Joanna Wrycza-Bekier, doktorka nauk 
humanistycznych i trenerka biznesu, zauważyła że w przypadku 
żeńskich nazw profesji pojawia się często problem podziału na stano-
wiska prestiżowe i bardziej powszechne. Odzwierciedla się on w tym, 
że w powszechnym odbiorze męskie nazwy uznawane są za bardziej 
nobilitujące – a co za tym idzie feminatywy bywają odrzucane także 
przez panie, które pełnią te stanowiska. Jak odniosły się do tej kwestii 
respondentki Pracuj.pl?
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Udział kobiet, według których użycie poniższej formy nazwy 
stanowiska sprawia, że może być odbierane mniej poważnie niż 
męski odpowiednik

Prezeska Zarządu
  18%

Członkini Zarządu
  9%

Dyrektorka Pionu Informatycznego
  9%

Kierowniczka Fabryki Mebli
  9%

Ekspertka ds. Marketingu
  8%

Młodsza Specjalistka ds. Wynagrodzenia
  6%

Specjalistka ds. Podatków
  5%

Praktykantka w zakładzie leczniczym
  2%

Studentka mechatroniki
  2%

Badane kobiety oceniły dziewięć róż-
nych stanowisk pod kątem tego, czy 
w ich ocenie zastosowanie żeńskiej 
formy umniejsza ich znaczenie lub 
sprawia, że mogą być odebrane mniej 
poważnie niż w przypadku męskiego 
odpowiednika. Przede wszystkim 
należy podkreślić, że w przypadku 
wszystkich funkcji taką opinię wyraziła 
zdecydowana mniejszość responden-
tek. Jednocześnie jednak rzeczywiście 
zaobserwować można było, że wyraźnie 
najczęściej jako mniej prestiżowe lub mniej 
poważnie postrzegane było wskazywane 
stanowisko Prezeski Zarządu (18% wskazań). 
Ponadto blisko co dziesiąta badana wskazywała 
na pozostałe pozycje dyrektorskie czy kierownicze 
jako brzmiące mniej prestiżowo w formie żeńskiej – czę-
ściej, niż na stanowiska niższego szczebla (np. młodsza specjalistka, 
specjalistka, studentka, asystentka).
Ciekawe wnioski przynosi analiza kolejnego pytania. Respondentki 
miały wyobrazić sobie, że pracują na jednym z 15 stanowisk. Miały 
określić, jaką formę nazwy danego stanowiska wybrały dla siebie. 
Odpowiedzi udzielane były na skali od 1 (zdecydowanie forma żeń-
ska) do 5 (zdecydowanie forma męska). Również w tym wypadku re-
spondentki odnosiły się zdecydowanie przychylniej do feminatywów 
– najbardziej „żeńska” średnia odpowiedzi wyniosła 1,1 (piosenkarka), 
najmniej – 2,2 (sędzina).

W OBLICZU PRZYZWYCZAJEŃ
Jak zauważają analitycy, ostatnie przytoczone pytanie ujawnia 
jednak także wpływ codziennego języka na postrzeganie zawodów 
i przyzwyczajenia, jakie kształtuje. Dostrzec można więc, że respon-
dentki były nieco mniej skłonne wybierać feminatywy w przypadku 
terminów, które mają w języku polskim kilka znaczeń. Przykładami są 
„sędzina” (2,2) – przez wiele osób uważana za termin zarezerwowany 
wyłącznie dla żony sędziego, oraz „pilotka” (średnia 2,1) – stosowana 
również jako nazwa nakrycia głowy. Oba zawody postrzegane są jed-
nak także jako bardziej „męskie”. Warto podkreślić, że najbardziej „żeń-
skie” wyniki dotyczyły zawodów postrzeganych stereotypowo jako 
kobiece (piosenkarka, bibliotekarka, nauczycielka, sprzątaczka) – co 
dodatkowo podkreśla rolę przyzwyczajeń w postrzeganiu zawodów. 

Opinie o roli feminatywów w pracy i rekrutacji. Uważam, że...

Nie do wszystkich zawodów pasują żeńskie nazwy stanowisk
  18%

Użycie żeńskiej nazwy stanowiska niepotrzebnie określa aspekt płci, 
który nie powinien być istotny w przypadku pracy

  9%
Powinniśmy zostać przy męskich formach nazw zawodów,  
np. lekarz, nauczyciel, psycholog, kierowca, programista

  9%
Używanie żenskich nazw zawodów to niepotrzebne udziwnienie

  9%

Wprowadzanie feminatywów wiąże się nieuchronnie z przyzwycza-
janiem się do nowych form nazewnictwa przez odbiorców, co dla 

części pracodawców i pracowników jest wyzwaniem. Pokazują to 
wyniki badania Pracuj.pl – mimo pozytywnego stosunku pań do 

żeńskich nazw stanowisk blisko co trzecia respondentka (30%) 
uważa, że nie pasują one do wszystkich zawodów. Blisko 

co piąta (19%) z kolei dodaje, że użycie żeńskiej nazwy 
stanowiska niepotrzebnie określa aspekt płci, który nie 

powinien być istotny w przypadku pracy. 
„Żeńskie końcówki i nazwy zawodów wciąż wzbudzają 
sprzeciw u wielu z tych, którzy zapominają, że są to 
całkowicie normalne i poprawne formy językowe. 
Wystarczy sięgnąć po jakąkolwiek gazetę z czasów 
przedwojennych, by zobaczyć, że na tej drukarskiej 
łące kwitły wspaniałe i kolorowe profesorki, magistry 
czy świadkinie. Szkoda, że te formy były powoli 
wymazywane z języka, zwłaszcza za czasów komu-
nizmu, i że teraz, gdy powoli wracają, wciąż budzą 
nieuzasadnione oburzenie. Według ankiety 76% ko-

biet chce mieć wpływ na nazwę swojego stanowiska. 
Pozwólmy im na to – jeśli pracujemy z kobietą, która na 

wizytówkach, plakietkach na drzwiach czy w dyskusjach 
zawodowych chce być naukowczynią, psycholożką, 
pilotką, to ma do tego pełne prawo” – komentuje Janina 
Bąk, znana statystyczka i blogerka.
Jednocześnie mniej, niż co dziesiąta respondentka 
uważa, że powinniśmy pozostać przy „męskich” formach 
nazw zawodów, a używanie feminatywów to niepo-

trzebne udziwnienie. Język polski nie uwzględnia „neutralnych” nazw 
zawodów – część odbiorców za takowe uważa męskie. Jednak, jak wy-
kazały badania, duża część respondentek chciałaby być uwzględniana 
na rynku pracy jako kobiety, także na poziomie nazewnictwa stanowisk.

W POSZUKIWANIU NOWYCH FORM
Należy zwrócić uwagę, że zjawisko feminatywów, ze względu na 
swoje istotne znaczenie, wymaga dalszego pogłębienia w innych ba-
daniach i opracowaniach. Zdecydowaną większość respondentek an-
kiety Pracuj.pl stanowiły Panie w wieku 20-39 lat (83%) z wyższym wy-
kształceniem (82%) i pochodzące z miast (90%), w tym połowa z miast 
powyżej 500 000 mieszkańców. Jednocześnie jednak wyjątkowo duża 
próba badawcza i zaangażowanie respondentek (17 804 osób) czyni 
z badania ważny wkład w dyskusję o feminatywach, a także wskazuje 
na ich znaczenie dla dużego grona kobiet.
Przytaczane na początku tekstu stanowisko Rady Języka Polskiego 
z 2019 roku podkreślało, że w polszczyźnie potrzebna jest większa, 
możliwie pełna symetria nazw osobowych męskich i żeńskich. Wyniki 
badania Pracuj.pl pokazują, jak istotny wpływ na pracujące Polki i per-
cepcję ich życia zawodowego ma język wykorzystywany do opisu 
karier czy stanowisk. Dlatego tak ważne jest, by otwarcie dyskutować 
o feminatywach i pracować nad rozwiązaniami, które wspierają ich 
wykorzystanie w miejscach pracy i w rekrutacji. 

Źródło: badanie Pracuj.pl „Język ofert pracy”, n=17 804 kobiet, czerwiec-lipiec 2021
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Wśród respondentów znalazło się również 167 osób niebinarnych – 
które oznaczyły w ankiecie badawczej płeć jako „inna”. Ze względu 
na nieporównywalnie mniejszą liczebność tej grupy w badaniu, jej 
odpowiedzi omawiamy w ostatniej części materiału.

FEMINATYWY NA TAK, ALE…
64% mężczyzn – respondentów Pracuj.pl – uważa, że żeńskie nazwy 
stanowisk powinny być używane powszechnie na równi z męskimi 
– przeciwną opinię miało 23% z nich, a 13% nie miało określonego 
zdania. Wśród panów dominowały więc postawy pozytywne, choć 
już wstępna analiza badań mężczyzn i kobiet pokazuje, że w tej 
pierwszej grupie grono respondentów traktujących feminatywy 
z dystansem jest wyraźnie większe. O ile większość badanych ogólnie 
aprobowała żeńskie nazwy stanowisk, o tyle rzadziej stawiali oni znak 
równości między nimi, a przyjętymi powszechnie „męskimi” formami. 
Nieco mniej niż połowa respondentów (48%) zgodziła się bowiem 
ze zdaniem, że feminatywy są ważne i określają funkcję zawodową 
kobiety na tych samych zasadach, jak w przypadku mężczyzn.
W tym kontekście warto przyjrzeć się także postawom przyjmowa-
nym przez respondentów wobec wykorzystania feminatywów w re-
krutacji. W badaniu przeprowadzonym wśród kobiet zdecydowana 
większość respondentek deklarowała poparcie dla ich wykorzystania 
w ogłoszeniach o pracę – zarówno w kwestii treści, jak i tytułów 
ofert. Wśród mężczyzn zdania są bardziej podzielone – nieco mniej, 

 Feminatywy  
z różnych perspektyw
W tym materiale poświęconym feminatywom, poprzedzonym 
perspektywą kobiet, przyglądamy się wypowiedziom 
1516 mężczyzn biorących udział w analogicznym pomiarze. 
Ze względu na znaczne różnice liczebności grup badanych kobiet 
i mężczyzn, eksperci Pracuj.pl zdecydowali się nie porównywać ich 
ze sobą bezpośrednio. 

64% mężczyzn – respondentów Pracuj. pl 
– uważa, że żeńskie nazwy stanowisk 
powinny być używane powszechnie 
na równi z męskimi – przeciwną opinię 
miało 23% z nich, a 13% nie miało 
określonego zdania. 

niż połowa z nich oczekuje, by żeńskie nazwy stanowisk pojawiały 
się w ofertach równie często co męskie (46%) oraz że w tytułach 
ogłoszeń będą się pojawiać zarówno żeńska, jak i męska forma nazwy 
stanowiska (47%).

Nazwa stanowisk w rekrutacji.  
Udział mężczyzn uważających, że...

W każdym tytule ogłoszenia o pracę powinna pojawić się  
zarówno żeńska, jak i męska forma nazwy stanowiska

 47%
Żeńskie formy nazw stanowisk powinny występować  
w ogłoszeniach o pracę tak samo często,  
jak ich męskie odpowiedniki

 46%

Jak zauważa Anna Hołdyńska, Ekspertka ds. Projektowania Treści 
w Grupie Pracuj i koordynatorka badania, grupa badanych, którzy 
wyrażali wątpliwości wobec występowania feminatywów, może 
częściowo wynikać z odmiennych doświadczeń zawodowych 
mężczyzn.
„Panowie rzadziej od respondentek doświadczają osobiście 
zawodowych konsekwencji wynikających z języka ofert pracy czy 
stereotypów dotyczących zawodów. Oczywiście na nasze postrze-
ganie feminatywów mogą wpływać także kwestie światopoglądowe, 
przekonania czy stan wiedzy. Mimo to warto zauważyć, że niemal 
połowa badanych chce, by żeńskie końcówki w nazwach stanowiska 
pojawiały się w ogłoszeniach o pracę na równi z męskimi. Zmianę 
w tym kierunku zauważamy też na Pracuj.pl. Porównując pierwsze 
3 miesiące tego roku, z analogicznym okresem 5 lat temu, obser-
wujemy zarówno wzrost liczby ofert posiadających oznaczenia płci 
w tytułach, jak i wykorzystujących same feminatywy. Tych ofert jest 
więcej o 35%. Podejrzewam, że za kolejne 5 lat wzrost ten będzie trzy-
cyfrowy a programistki, rekruterki, sprzedawczynie czy inżynierki i ich 
żeńskie nazwy stanowisk nie będą budziły takich emocji jak obecnie” 
– komentuje Anna Hołdyńska.

KOMPENDIUM HR 2021 REKRUTACJA 63



Powyższe obserwacje są szczególnie istotne w kontek-
ście dodatkowych odpowiedzi respondentów. W ich gro-
nie blisko połowa uznała, że żeńskie nazwy stanowisk 
nie pasują do wszystkich zawodów (45%). Więcej 
niż co trzeci (37%) dodał, że użycie żeńskiej nazwy 
stanowiska niepotrzebnie określa aspekt płci, 
który nie powinien być istotny w przypadku kwestii 
zawodowych. Ponadto więcej niż co piąty respon-
dent uważał używanie żeńskich nazw zawodów za 
niepotrzebne udziwnienie.

Opinie mężczyzn o roli feminatywów.  
Uważam, że...

Nie do wszystkich zawodów pasują  
żeńskie nazwy stanowisk

 45%
Użycie żeńskiej nazwy stanowiska  
niepotrzebnie określa aspekt płci,  
który nie powinien być istotny  
w przypadku pracy

 37%
Używanie żeńskich nazw zawodów  
to niepotrzebne udziwnienie

 23%

Maciej Makselon, redaktor w Grupie Wydawniczej Foksal i populary-
zator wiedzy o języku polskim, zwraca uwagę także na historyczny 
aspekt zmian postrzegania feminatywów na przestrzeni lat. Według 
analiz wydawnictw z przeszłości, feminatywy były niegdyś niemal 
powszechną formą językową.
„Świat, w którym rozmowa o gramatyce rozpalałaby serca i umysły 
widowni, brzmi jak marzenie. Można by zatem zakładać, że spory 
dotyczące feminatywów cieszą oczy osób, które zajmują się językiem. 
Jednak cieszyć nie mogą, bo zwykle są to spory ideologiczne. Jeśli 
chodzi o gramatykę i historię języka, to sprawa jest stosunkowo pro-
sta. Feminatywy są najbardziej naturalnym sposobem wyrażania płci 
w języku polskim i powrotem do tradycji. Były obecne w słownikach 
i przedwojennej prasie. Znaleźć możemy nawet ślady protestów 
przeciwko łączeniu nazw żeńskich ze skrótem dr, nie drka. Protestów 
–  z punktu widzenia gramatyki – jak najbardziej zasadnych”.

FEMINATYWY A NOBILITACJA STANOWISKA
63% mężczyzn biorących udział w badaniu deklaruje, że używają 
feminatywów w codziennym życiu zawsze lub często. Jednocześnie 
jednak odpowiedź „zawsze” wskazywało tylko 18% z nich a więcej, 
niż co trzeci respondent sięga po feminatywy rzadko lub nigdy (37%). 
Oznacza to, że wśród mężczyzn znalazł się o wiele wyższy odsetek 
osób unikających feminatywów, niż u badanych kobiet. Jak zauważają 
badacze, różnice postaw mogą wynikać m.in. z dużo mniej przy-
chylnego odbioru wymowy, jaką według badanych mężczyzn mają 
żeńskie nazwy stanowisk.

Czy rekruterzy dostrzegają dodatkowe aktywności kandydatów?

8%     29%                              45%                                                   18%

 Nigdy          Rzadko          Często          Zawsze

W kontekście badań warto zwrócić uwagę na stosunkowo wysoki 
odsetek mężczyzn, którzy oceniają różne feminatywy jako mniej 
poważne od męskich wersji nazw. Więcej, niż co trzeci badany uważa 
za tracący na powadze tytuł Prezeski Zarządu, a przynajmniej co 
piąty – tytuły Członkini Zarządu, Dyrektorki Pionu Informatycznego, 
Kierowniczki Fabryki Mebli czy Ekspertki ds. Marketingu.

Co interesujące, mniejsze wątpliwości budziły stanowiska niższego 
szczebla. Jak podkreślaliśmy w poprzednim materiale, eksperci 
zwracają uwagę na ujawniające się w badaniach zjawisko podziału 
stanowisk na prestiżowe i bardziej powszechne. Efekt ten odzwier-
ciedla się powszechnym odbiorem męskich nazw stanowisk jako 
bardziej nobilitujących. Choć takie postawy zdarzały się także wśród 
respondentek, mężczyźni wyrażali wątpliwości odnośnie „powagi” 
feminatywów nawet kilkakrotnie częściej. 

Udział mężczyzn, którzy oceniają, że użycie poniższej formy 
stanowiska umniejsza jego znaczeniu i oceniają je mniej 
poważnie niż męskie odpowiedniki

Prezeska Zarządu
 36%

Członkini Zarządu
 26%

Dyrektorka Pionu Informatycznego
 21%

Kierowniczka Fabryki Mebli
 21%

Ekspertka ds. Marketingu
 20%

Specjalistka ds. Podatków
 13% 

Młodsza Specjalistka ds. Wynagrodzenia
 12%

Praktykantka w zakładzie leczniczym
 8%

Studentka mechatroniki
 8%

Omawiając wyniki badania Maciej Makselon zwraca uwagę na fakt, 
że obecnie za „poważniejsze” formy uznaje się te, w których rodzaj 
męski koryguje się składnią. Dla części badanych „prezeska” brzmi 
mniej poważnie niż „pani prezes”, choć w drugiej formie nienaturalnie 
brzmi użyty rodzaj.
„Nikt nie postuluje używania formy „pan prezeska”, choć z punktu 
widzenia mechaniki języka jest ona niewiele mniej osobliwa od 
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wspomnianej „pani prezes”. To czasy komunizmu, w których w sposób 
sztuczny rugowano formy żeńskie z języka, przyzwyczaiły nas do 
korygowania rodzaju poprzez dodawanie do maskulatywu wyrazu 
„pani”. Niechęć wobec używania feminatywów jest niechęcią wobec 
zmiany przyzwyczajeń. Warto jednak zauważyć, że nie wszystkie 
przyzwyczajenia są dobre”.

ANGIELSKIE NAZWY  
NIE ZAWSZE MILE WIDZIANE
Ciekawym wątkiem, często występującym w dyskusji o feminatywach, 
jest propozycja regularnego stosowania terminów anglojęzycznych 
do opisu stanowisk. Ze względu na zasady językowe w angielskim 
powszechne jest stosowanie nazw zawodów nie nacechowanych 
płciowo. Z jednej strony terminy obcojęzyczne wykorzystywane są 
w rosnącej liczbie miejsc pracy, ich popularność rośnie także w wielu 
branżach – w tym m.in. IT, marketingu, księgowości czy sprzedaży. 
Jednocześnie jednak budzą sprzeciw sporej części pracowników, 
uznających terminy obcojęzyczne – zgodnie z wieloma językoznaw-
cami – za wpływające negatywnie na jakość języka polskiego.
Jaką opinię na ten temat wyrazili respondenci Pracuj.pl? Tylko 27% 
badanych mężczyzn uważa, że anglojęzyczne nazwy stanowisk 
brzmią bardziej profesjonalnie niż polskie. Co szczególnie ciekawe, 
wśród badanych kobiet udział był nieco wyższy (30%), a wśród osób 
niebinarnych – niższy (20%). Wszystkie grupy wykazały się dużym 
dystansem do zastępowania polskich terminów zagranicznymi.
„Wspomniane wyniki to wyraźny znak dla pracodawców, że warto się 
pochylać nad sposobem opisywania stanowisk w ofertach. Angielski 
wcale nie musi dodawać prestiżu wykonywanej pracy, szczególnie 
w miejscach, w których współpraca z międzynarodowym klientem 
nie należy do naszych obowiązków. Czy jeśli zajmuję się zdobywa-
niem klientów dla lokalnej firmy produkcyjnej, lepiej określi mnie Sales 
Representative czy Przedstawiciel/Przedstawicielka Sprzedaży? Wiele 
zależy od kontekstu. Ciekawym tematem do zbadania w przyszłości 
jest różnica podejścia kandydatów do ogłoszeń polsko – i angloję-
zycznych na to samo stanowisko” – komentuje Anna Hołdyńska.

FEMINATYWY W OGŁOSZENIACH O PRACĘ
Jak wykazują analizy Pracuj.pl, w I kwartale 2021 liczba ofert z udzia-
łem feminatywów na portalu była wyższa o 19% niż w analogicznym 
okresie 2016. Wciąż jednak stanowiły one zdecydowaną mniejszość 
ofert – 3,5%. Co interesujące, zaobserwowany wzrost dotyczył 
zarówno segmentu specjalistów, jak i pracowników fizycznych. 
Liczba ofert z żeńskimi nazwami stanowisk utrzymała się natomiast 
na podobnym poziomie w segmencie zawodów postrzega-
nych stereotypowo jako kobiece, zazwyczaj o niższym prestiżu 
społecznym.
W I kwartale 2021 feminatywy były najczęściej wykorzysty-
wane w ogłoszeniach o pracę z dziedziny finanse/ekonomia 
– pojawiały się w 22% ogłoszeń z kategorii. Stanowiło to udział 
wyższy o połowę niż pięć lat wcześniej – wówczas było to 
15%. Na drugim miejscu znalazła się administracja biurowa 
(19% ofert), a na trzecim – zdrowie/uroda oraz hotelarstwo/
gastronomia (po 9%). W pozostałych kategoriach oferty 
z feminatywami stanowiły w I kwartale 2021 maksymalnie 
3% całej kategorii.
Warto przyjrzeć się także udziałowi żeńskich nazw 
stanowisk w ogłoszeniach na różne poziomy zatrudnienia. 
Feminatywy najczęściej znajdowały się w ogłoszeniach dla 
asystentów/asystentek (28%) i praktykantów/praktykantek 
(8%). Analiza ogłoszeń pokazuje wyraźnie, że żeńskie nazwy 
stanowisk są zazwyczaj chętniej wykorzystywane do opisu 
stanowisk o niższym prestiżu czy na niższym szczeblu.

OSOBY NIEBINARNE O FEMINATYWACH
Wśród uczestników badania obok kobiet i mężczyzn znalazło się 
grono 167 osób niebinarnych – które wybrały w tzw. metryczce 

płci opcję „inna”. Ze względu na fakt, że grupa ta odznaczała się niską 
liczebnością, wyciąganie dalej idących wniosków na temat jej postaw 
wymagałoby przeprowadzenia bardziej pogłębionych badań na więk-
szej próbie. 
Ogólna analiza ankiet otrzymanych od osób niebinarnych wskazuje, 
że wykazują się one wyjątkowo dużym poparciem dla feminatywów 
oraz dla ich odważniejszego wprowadzania do miejsc pracy. Aż 93% 
ich odpowiedzi wyrażało przekonanie, że żeńskie nazwy stanowisk 
są ważne i określają funkcję zawodową kobiety na tych samych 
zasadach, jak w przypadku mężczyzn. Taki sam udział uznawał, że żeń-
skie nazwy stanowisk powinny być używane powszechnie na równi 
z męskimi. To wyniki wyższe niż zarówno u mężczyzn, jak i kobiet.
Osoby z tej grupy odróżniały się także pod względem częstotliwości 
wykorzystywania feminatywów w codziennym życiu. Aż 60% odpo-
wiedzi wskazywało na używanie ich zawsze, 32% – często, a tylko 8% 
– rzadko lub nigdy. Ponownie – to wynik wyraźnie wyższy zarówno 
od mężczyzn, jak i kobiet. W badanym gronie zdecydowanie najmniej 
było natomiast respondentów postrzegających nieufnie feminatywy 
– tylko 6% uważa, że nie pasują one do wszystkich zawodów, a 2% 
– że stanowią one niepotrzebne udziwnienie. Wszystkie przytaczane 
odpowiedzi mogą świadczyć o szczególnie dużej wadze przykładanej 
przez osoby niebinarne do feminatywów.

Jak często w życiu codziennym używasz żeńskich nazw  
stanowisk? (osoby niebinarne)

1%   7%   32%                            60%

 Nigdy          Rzadko          Często          Zawsze

DYSKUSJA O FEMINATYWACH TRWA
Według przytaczanego przez nas także w poprzednim materiale sta-
nowiska Rady Języka Polskiego z 2019 roku, dążenie do symetrii w na-
zwach ma podstawy społeczne i jest prawem, które należy zostawić 
samym mówiącym. Mimo to żywe dyskusje o feminatywach toczą się 
zarówno wśród językoznawców, jak i Polaków reprezentujących różne 
branże, stanowiska czy przekonania. Badanie Pracuj.pl wskazuje na 
duże znaczenie tego aspektu języka polskiego dla szerokiego grona 
mężczyzn i kobiet. Prace nad różnymi rozwiązaniami nie są i nie będą 
dyktowane formalnie, a raczej kształtowane na podstawie codzien-
nego wykorzystania języka. Właśnie z tego powodu 
ważna jest wymiana rzeczowych argumentów 
i przedstawianie różnych perspektyw na zjawisko 
feminatywów. 
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Emilia Dąbrowska

Category Marketing Manager w Pracuj.pl. Sportsmenka, która 
po zakończeniu 16-letniej kariery sportowej rozpoczęła drogę na szczyt 
w obszarze marketingu i zarządzania projektami. Z Pracuj.pl związana 
od 2013 roku. Wspólnie ze swoim zespołem odpowiada za tworzenie 
i realizację strategii produktowo – marketingowych skierowanych 
do klientów biznesowych.

Jak wyliczyć  
opłacalność  
procesu rekrutacji zewnętrznej?
Jeśli nie wiadomo o co chodzi – zazwyczaj chodzi o pieniądze. Zwłaszcza 
w biznesie. Ale również w HR. Choć koszty rekrutacji zewnętrznej są relatywnie 
łatwe do oszacowania – korzystamy z pozafirmowych zasobów, za które po prostu 
musimy zapłacić – to by sprawdzić opłacalność takiej inwestycji, trzeba porównać 
je z kosztem ponoszonym przez organizację w przypadku rekrutacji wewnętrznej. 
I tu pojawiają się wątpliwości. Co powinniśmy uznać za koszt rekrutacji „in-house”? 
Kiedy bardziej opłaca się skorzystać z pomocy zewnętrznej? Zapraszamy do rozmowy 
z Emilią Dąbrowską, Category Marketing Managerem w Grupie Pracuj.
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REDAKCJA: Z rozmów z wieloma HR-owcami wynika, że 
są wyjątkowo przeciążeni pracą. Zwłaszcza dziś, gdy po-
jawiła się „fala pandemicznej odwilży” i dynamika w biz-
nesie znacząco rośnie. Z jednej strony taka sytuacja sprzyja 
oddelegowaniu części zadań związanych z rekrutacją na 
zewnątrz, ale z drugiej – organizacje nadal bardzo skrupulat-
nie liczą każdą złotówkę obawiając się kolejnych turbulencji, 
bądź wychodząc z kryzysu.
EMILIA DĄBROWSKA: Tak, z moich obserwacji 
wynika, że po rekrutację zewnętrzną zazwyczaj 
sięgamy wówczas, gdy w organizacji zaistnieje kilka 
konkretnych sytuacji. Po pierwsze, gdy brakuje nam 
na pokładzie specjalistycznych kompetencji lub 
gdy rekrutujemy do organizacji na stanowisko, 
na które pozyskujemy pracowników bardzo 
rzadko. Nie jest to dla nas sytuacja codzienna, 
do której przywykliśmy i też prawdopodob-
nie nie mamy odpowiednich kompetencji, 
by przeprowadzić skuteczną rekrutację 
własnymi zasobami. Dla przykładu: jeśli 
na co dzień rekrutujemy pracowników 
produkcyjnych, ale odejdzie od nas 
administrator IT, wówczas we-
wnętrzny HR może stanąć przed 
wyzwaniem: jak przygotować się 
do rozmowy z kandydatem na to 
stanowisko, jakie zadanie warto dla 
takiej osoby przygotować i wreszcie 
– jak sprawdzić i ocenić faktyczny 
poziom jej wiedzy i kompetencji? 
Naturalnie, o pomoc w przygotowaniu 
takiego zadania możemy zwrócić się do 
pozostałych pracowników tego działu lub 
poprosić odchodzącą osobę o wsparcie, ale 
nie zawsze jest to możliwe. Drugą sytuacją, 
kiedy warto posiłkować się rekrutacją 
zewnętrzną, jest moment wzrostu orga-
nizacji. Startujemy jako mała firma – na 
przykład startup – i w pewnym momen-
cie nasz rozwój znacząco przyspiesza. 
Na pokładzie zaczyna brakować osób 
o kierunkowych czy specjalistycznych 
umiejętnościach albo brakuje osób 

o kompetencjach zarządczych. W mniej-
szych firmach wiele niezbędnych zadań jest 

wykonywanych nie przez specjalistów, lecz 
przez osoby, które na tym etapie rozwoju firmy 

odpowiadają za wiele obszarów. Być może dyrektor 
sprzedaży jedocześnie sam prowadzi rekrutację na stanowisko 
handlowca, ale też przygotowuje materiały marketingowe i zarzą-
dza flotą pojazdów służbowych. Jeśli ma on skupić się na rozwoju 

swojego obszaru – organizacja musi poszukać innych specjalistów, 
którzy przejmą część obowiązków. Jednak nie zawsze ktoś, 

kto nie jest HR-owcem (ale zajmuje się rekrutacją), robi to 
zgodnie ze sztuką, a przy tym jest w stanie skutecz-
nie zrekrutować odpowiednią osobę.

REDAKCJA: Czyli de facto mówimy o różnych 
sytuacjach związanych z tym, że w danej orga-
nizacji rekruterzy nie mają odpowiednich kom-

petencji do prowadzenia konkretnych, specja-
listycznych procesów rekrutacyjnych na 

dane stanowisko. A co z przypadkami, 
gdy rekrutacja się po prostu bardzo 

przedłuża, a spływ CV jest niewielki. 
Czy w takich sytuacjach również 
warto „wyjrzeć na zewnątrz”?

EMILIA DĄBROWSKA: 
Tak, jak najbardziej. To również 
odpowiednie rozwiązanie 
w sytuacji, gdy rekruta-
cja, którą prowadzimy 
samodzielnie, nadmiernie 
przeciąga się w czasie, nie 

mamy efektów, a nieobsadzony wakat generuje dodatkowe koszty. 
Także wtedy, gdy źródła kandydatów się po prostu wyczerpały, a na 

ogłoszenia nie odpowiadają osoby, które spełniają nasze kryteria. 
Wówczas także warto dodatkowo rozszerzyć źródła, w tym zaprosić 
do współpracy zewnętrzny podmiot, który ma własne bazy i będzie 
w stanie poszerzyć zasięg naszej rekrutacji.

Tak też się dzieje w przypadku Rekrutacji 360, nowego produktu, 
który umożliwia pracodawcom nie tylko dotarcie do nowych 
kandydatów szukających aktywnie pracy, ale również do 

kandydatów pasywnych, czyli takich, do których my jako 
partner w rekrutacji zewnętrznej możemy wyjść w imieniu 

pracodawcy z konkretną ofertą.
Jest jeszcze inny przypadek, gdy warto skorzystać z po-

mocy zewnętrznych rekrutacji. Gdy na stanowisku, 
na które rekrutujemy, jest wysoka rotacja. Może to 
oznaczać, że w samym procesie rekrutacyjnym jest 
jakiś błąd. Źle oszacowane są oczekiwania lub opi-
sane zadania. Być może kandydaci na podstawie 
ogłoszenia i rozmowy inaczej sobie wyobrażają 
pracę. W takim przypadku należy przeanalizować 

kilka elementów: co się dzieje w tym dziale, jak 
wygląda sytuacja z przełożonym, jak wygląda proces 

przekazania obowiązków. Ale być może po prostu po-
pełniamy błąd podczas rekrutacji: za mocno namawiamy 
kandydatów, zbyt „ubarwiamy” atuty stanowiska, samej 

firmy lub działu... Może to powodować, że zatrudnione 
osoby po zderzeniu z rzeczywistością są rozczarowane 
i pojawia się rozdźwięk pomiędzy tym, co usłyszeli pod-
czas rozmowy rekrutacyjnej, a tym, co zastali na miejscu.

REDAKCJA: Zapewne najbardziej klasycznym 
przykładem, gdy zlecamy rekrutację na zewnątrz, 

jest po prostu brak czasu w dziale HR.
EMILIA DĄBROWSKA: Tak, oczywiście – to jest podstawowy 

i najczęstszy argument, ale właśnie w takiej sytuacji HR-owi bywa 

Jest jeszcze inny przypadek, gdy warto 
skorzystać z pomocy zewnętrznych 
rekrutacji. Gdy na stanowisku, na które 
rekrutujemy, jest wysoka rotacja. 
Może to oznaczać, że w samym 
procesie rekrutacyjnym jest 
jakiś błąd. Źle oszacowane 
są oczekiwania lub opisane 
zadania. Być może kandydaci 
na podstawie ogłoszenia 
i rozmowy inaczej sobie 
wyobrażają pracę. 

KOMPENDIUM HR 2021 REKRUTACJA 67



ciężko przekonać biznes, że potrzebny jest dodatkowy budżet na 
rekrutację pozafirmową. Wówczas warto dokładnie przeanalizować 
koszty, jakie organizacja ponosi zlecając rekrutację na zewnątrz 
w odniesieniu do wewnętrznych kosztów (lub strat) w przypadku 
pozostawienia tego procesu w przeciążonym dziale HR.

REDAKCJA: Od czego warto zacząć taką analizę kosztów?
EMILIA DĄBROWSKA: Przede wszystkim od poznania dokładnego 
kosztorysu rekrutacji zewnętrznej. Jeśli nie mamy podpisanej umowy 
z żadnym dostawcą, to zanim zaproponujemy takie rozwiązanie 
zarządowi czy osobom decyzyjnym, obowiązkowo trzeba zweryfi-
kować koszt takiego procesu, najlepiej u kilku dostawców, by móc 
porównać ceny. Jednak koszt zewnętrzny zawsze pozostaje kosztem 
zewnętrznym, co oznacza, że szefostwo widzi tylko jedną stronę 
medalu, która wymaga poniesienia dodatkowych nakładów. Warto 
zatem poszukać także drugiej strony – czyli potencjalnych oszczęd-
ności, które wynikają z ograniczenia kosztów lub start w organizacji. 
Samo podanie zewnętrznego kosztu bez odniesienia niewiele 
komukolwiek powie. Zwłaszcza, jeśli w firmie nie ma wcześniejszych 
doświadczeń związanych ze zlecaniem rekrutacji poza organizację.

REDAKCJA: Jak wyliczyć te koszty? Co się na nie składa?
EMILIA DĄBROWSKA: Zaczynamy od wyliczenia roboczogodzin 
przygotowania oferty pracy oraz zlecenia jej publikacji na zewnątrz. 
Następnie musimy policzyć koszt publikacji 
ogłoszenia w jednym lub kilku serwisach 
rekrutacyjnych. Być może powinniśmy rozważyć 
również kwestię dodatkowej płatnej reklamy 
lub publikacje w social 
mediach, by 
zwiększyć zasięg 
ogłoszenia. Te 
koszty również 
powinny znaleźć się 
w naszym zestawieniu 
(koszt pracy grafika, koszt 
płatnej reklamy).

REDAKCJA: A to są koszty ponoszone dopiero na etapie 
tworzenia oferty pracy; co z późniejszą selekcją zgłoszeń 
i rozmowami rekrutacyjnymi?
EMILIA DĄBROWSKA: Naturalnie, to one stanowią „lwią” część 
kosztów. Wspomniałam o tworzeniu ogłoszenia, bo ten etap rekru-
terzy często pomijają i nie dodają do swoich zestawień kosztowych. 
Ponieważ „to tylko przygotowanie”. Warto pamiętać, że ono również 
kosztuje – nasz czas pracy i pracy innych zaangażowanych w re-
krutację osób. Sama selekcja i weryfikacja CV może być procesem 
wyjątkowo czasochłonnym, jeśli mamy duży napływ aplikacji. Czas 
w tym przypadku to również konkretny pieniądz. Kolejnym etapem 
jest umawianie spotkań z wybranymi kandydatami. Tu warto policzyć 
czas poświęcony na kolejne etapy kontaktu – od maila, SMS, czy wia-
domości w komunikatorze po rozmowę telefoniczną z zaproszeniem 
na spotkanie rekrutacyjne.
Zresztą zanim spotkamy się z kandydatem, często przygotowujemy 
zadania rekrutacyjne, wstępne testy czy aranżujemy dalsze rozmowy 
telefoniczne z innymi osobami zaangażowanymi w proces rekrutacji. 
To ponownie jest cenny czas, który dokładnie obliczony może 
pokazać prawdziwy, ale nie zawsze widoczny koszt rekrutacji. Wtedy 
dopiero warto zestawić uzyskane kwoty z kosztem zakupu narzędzi 
takich jak Rekrutacja 360 czy wynajęcia agencji lub specjalistów ds. 
rekrutacji.

REDAKCJA: Ten punkt odniesienia jest zatem najważniejszy.
EMILIA DĄBROWSKA: Tak, bo jeśli zobaczymy, że za zlecenie 
zewnętrznej rekrutacji na dane stanowisko zapłacimy 8 tys. złotych 
– na przykład dlatego, że agencja pobiera wynagrodzenie w wyso-
kości pierwszej pensji tego pracownika – a z kolei moja praca jako 
rekrutera jest podobnie wynagradzania, to teoretycznie wychodzimy 
na zero. Tylko w tym momencie warto sobie uzmysłowić, że żeby 
móc całkowicie poświęcić się jednemu procesowi rekrutacji muszę 
oddelegować kilka innych zadań, które również są ważne i priory-
tetowe. Pytanie brzmi zatem, ile będzie to dodatkowo kosztowało? 
Albo w przypadku moich nadgodzin, albo w przypadku dodatko-
wego obciążenia innych pracowników. Poza tym warto pamiętać, że 
rekrutując we własnym zakresie zawsze musimy liczyć się z ryzykiem 
niepowodzenia, które i tak generuje koszty. Gdy wybieramy narzędzia 
zewnętrzne lub pracujemy z agencją rekrutacyjną rozliczamy się za 
efekty, a sami możemy skupić się na innych zadaniach, które mogą 

przynieść większe korzyści lub oszczędności dla mojego 
pracodawcy. Podsumowując: zawsze warto skrupulat-
nie policzyć wszystkie koszty, możliwe oszczędności 

zarówno dotyczące wewnętrznych procesów, jak 
i zakupu usług zewnętrznych. Tylko w ten sposób 
jesteśmy w stanie realnie oszacować opłacalność 
konkretnych rozwiązań.

REDAKCJA: Dziękuję  
za rozmowę. 

Wspomniałam o tworzeniu ogłoszenia, 
bo ten etap rekruterzy często pomijają 
i nie dodają go do swoich zestawień 
kosztowych. Ponieważ „to tylko 
przygotowanie”. Warto pamiętać,  
że ono również kosztuje – czas 
pracy nasz i innych zaangażowanych 
w rekrutację osób. 
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Właścicielem marki Pracuj.pl jest

Znajdziemy, zweryfikujemy i przedstawimy 
kandydatów dopasowanych do wymagań 

Twojej rekrutacji
Mamy ponad 1 mln kandydatów w bazie Pracuj.pl

Otrzymaj gotowe propozycje  
kandydatów i skróć czas rekrutacji!

Poznaj szczegóły: rekrutacja360@pracuj.pl

mailto:rekrutacja360%40pracuj.pl?subject=


O RELACJI W BIZNESIE,  
CZYLI MAGNETYZM MARKI
Długotrwała współpraca biznesowa i relacje oparte na zaufaniu oraz 
partnerskim podejściu to czynniki sukcesu, które pozwalają firmom 
rozwijać się i budować silną pozycję na konkurencyjnym rynku. 
Co zatem decyduje o tym, że marki się przyciągają? 
Jak budować długofalowe relacje z klientem i czym się kiero-
wać przy wyborze dostawcy usług rekrutacyjnych? 
Dobrą współpracę biznesową definiuje się poprzez efekty, a nie 
intencje. Na rynku pracy i doradztwa personalnego tę skuteczność 
mierzy się przede wszystkim jakością usług rekrutacyjnych oraz in-
nowacyjnością i optymalizacją personalną oferowaną klientom w ra-
mach uzgodnionego kontraktu. W świecie negocjacji handlowych 
komunikacja od samego początku nabiera kluczowego znaczenia. 
Merytorycznie prowadzone rozmowy biznesowe, poprzedzone 
przygotowaniem do tematu, są warunkiem budowania transparent-
nej relacji. Zaciekawienie nową perspektywą w podejściu do rynku 
pracy oraz potwierdzanie wiarygodności opartej na danych, faktach 
i doświadczeniach – także tych rozwojowych – pozycjonują agencję 
jako profesjonalny podmiot doradztwa personalnego, który rozumie 
potrzeby klienta. W tym znaczeniu konkurowanie ofertą to rywali-
zacja koncepcją i filozofią działania nakierowaną na mierzalny efekt 
przynoszący oczekiwaną wartość. Jakość trzeba oczywiście stale 
udowadniać, rozwijając relacje oparte na szacunku, dialogu i refleksji, 
które są argumentami do kontynuowania wspólnych projektów 
HR-owych. 

Paulina Dutkowiak-Pawlicka 

Manager Rozwoju Biznesu w Abalone Poland Sp. z o.o. Absolwentka 
Uniwersytetu Wrocławskiego, Akademii Leona Koźmińskiego i SWPS 
w Warszawie. Jako certyfikowany trener biznesu i job-coach od lat 
zawodowo i edukacyjnie związana z tematyką wsparcia firm w rekrutacji 
oraz zatrudnieniu pracowników.  

3xK:
3xK, czyli sekrety udanej relacji we współpracy pomiędzy kandydatem, konsultantem 
a klientem, to sieć rozwiązań oraz standardów postępowania wypracowanych 
na bazie obowiązujących zasad prawnych i ustaleń biznesowych. Ich powstanie 
podyktowane jest potrzebą optymalizacji obsługi i koordynacji projektu zatrudnienia 
przez wyspecjalizowany podmiot. Co się składa na dobre praktyki we współpracy? 
I dlaczego w modelu 3xKażdy ma znaczenie?

Od początku współpracy, doceniam 
zaangażowanie agencji i wytrwałość 
w przekonywaniu mnie, że warto… 
Dzięki sprawnie prowadzonym procesom 
zatrudnienia mogę koncentrować się 
na nowych przedsięwzięciach.       

Mateusz Bochenek, Prezes Zarządu Grembox sp. z o.o.

Ten sposób budowania wrażenia i wywierania wpływu na bazie 
kompetencji oraz pozytywnych doświadczeń osadzonych we 
współpracy, to swego rodzaju magnetyzm marki, a marka to ludzie 
i ich kapitał osobisty (personal branding), ulokowany w strukturach 
firmy. Budowanie dobrej reputacji osobistej i ogólnofirmowej wśród 
pracodawców i pracowników jest procesem długim, ale profitowym, 
bo prowadzącym do lojalności i zaufania.

OD WRAŻENIA DO OPINII,  
CZYLI O CANDIDATE EXPERIENCE
Zadowolony kandydat i dobry pretendent do zatrudnienia to powód 
satysfakcji klienta i agencji, szczególnie kiedy rekrutacja jest czaso-
chłonna oraz kluczowa na ważne stanowisko w firmie. 
Jak zatem zadbać o pozytywne doświadczenia kandydatów 
w procesie rekrutacji? 
Czego oczekują aplikujący i przyszli pracownicy? 
I w końcu, dlaczego warto prosić o rekomendacje?
W tworzeniu strategii wizerunku (employer branding) i dobrych praktyk 
rekrutacyjnych w organizacjach (candidate experience) warto zadbać 
o profesjonalizm na każdym etapie. W sytuacji zlecenia procesu 
podmiotom zewnętrznym – spójny, konkretny, wręcz wyróżniający się 

sekrety udanej  
relacji na linii

kandydat-konsultant-klient
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sposób publikacji ogłoszenia na wielu dostępnych dla agencji polach 
pozwala dotrzeć do szerszej puli kompetencji. Ostatecznie, często 
na decyzję o aplikowaniu ma wpływ znajomość marki klienta i firmy 
rekrutacyjnej, opinie o tych podmiotach (zamieszczone na dedykowa-
nych forach i serwisach), jawność wynagrodzenia na stanowisku oraz 
ogólne wrażenia, jakie towarzyszą kandydatowi. Na kolejnych etapach 
kluczowa jest komunikacja. Przedstawienie konkretnych warunków 
zatrudnienia, wprowadzenie do kultury organizacyjnej pracodawcy, 
możliwość poznania przełożonego, czy w przypadku nieuwzględnienia 
kandydatury określenie obiektywnych kryteriów jej odrzucenia, powin-
no być dziś standardem. Mając na uwadze ideę przyjaznej rekrutacji 
warto prowadzić harmonogram działań i przedstawić go aplikującym, 
tak by wiedzieli, kiedy i w jaki sposób będzie przebiegał kontakt. Jasne 
zasady i szacunek dla drugiej strony potwierdzają wiarygodność rekru-
tera, a dobre emocje związane z taką interakcją kształtują wartościowe 
opinie, które trwale osadzają się na wymagającym rynku kandydata.

KONSULTANT, EKSPERT, DORADCA. 
KOORDYNACJA PROJEKTU – DOBRE PRAKTYKI
Kiedy myślimy o relacji na linii agencja pracy – klient, możemy wiązać tę 
zależność z modelem zatrudnienia stałego bądź okresowego. Z uwagi 
na sezonowe czy doraźne potrzeby kadrowe w wielu zakładach pracy 
otwiera się przestrzeń do realizacji usługi pracy tymczasowej (zdefinio-
wanej w Ustawie z dn. 9 lipca 2003 roku o zatrudnianiu pracowników 
tymczasowych). W takiej konfiguracji, gdzie pracownik zatrudniony 
przez agencję wykonuje obowiązki u pracodawcy użytkownika, 
usystematyzowanie trójstronnej współpracy jest konieczne. Konsultant 
agencji przyjmuje na siebie zobowiązanie wynikające z pełnionej roli 
i obietnic marki. To, co zostało ustalone na etapie oferty wartości oraz 
kontraktu z klientem i kandydatem, musi zostać przełożone na grunt 
rzeczywistych inicjatyw. Weryfikacji zostaje poddane, na ile przekazana 
informacja o pracy odzwierciedla faktyczne jej warunki oraz jak 
w praktyce realizowany jest zewnętrzny serwis. W tym przypadku na 
koordynatorze spoczywa odpowiedzialność za pomoc w zarządzaniu 
karierą kandydatów, dla których może to być początek drogi zawodo-

wej lub zmiany. Rekruter występuje zatem z poziomu doradcy zawodu, 
eksperta i konsultanta, który wyjaśnia i nadzoruje tematy związane 
z przygotowaniem do pracy (badania wstępne, dokumentacja) oraz 
monitorowaniem jej przebiegu. Od początku pozycjonowany jest na 
pierwszej linii bieżącego kontaktu – od momentu uruchomienia projek-
tu do jego finalizacji. Z kolei z perspektywy pracodawcy użytkownika, 
rolą konsultanta jest udzielanie rekomendacji prawnych, operacyjnych 
i koncepcyjnych, których implementacja do modelu pracy tymczaso-
wej wpłynie na stabilizację zespołu i pozwoli klientowi wysoko pozycjo-
nować jego biznes na tle trendów rynkowych. 

REKOMENDACJE KANDYDATÓW I KLIENTÓW 
NAJLEPSZĄ REFERENCJĄ
Dobrą praktyką badania poziomu zadowolenia z zatrudnienia oraz 
oceny standardu usługi rekrutacji i pracy tymczasowej są dobro-
wolnie wypełniane ankiety (enter i exit interview & customer services). 
Pozwalają one agencji i klientowi przeanalizować te aspekty, które 
są warte kontynuowania oraz poddać refleksji obszary wymagające 
poprawy. W tym modelu opinia każdego interesariusza ma znaczenie, 
bo może przyczynić się do ważnych ulepszeń. Warto np. zapytać 
kandydatów o ich wrażenia z procesu rekrutacji, a na podstawie 
wniosków z ankiety dokonać realnych zmian. Percepcja pracowników 
tymczasowych będzie szczególnie cenna, jeśli znajdzie się w niej opi-
nia o agencji i miejscu wykonywania pracy. To z kolei dobry powód 
do rozmów i działań w odniesieniu do oczekiwanych standardów. 
Analizując spostrzeżenia klienta można poprosić o wytypowanie 
mocnych punktów współpracy oraz wskazanie innych usług i rozwią-
zań, które chciałby on wdrożyć w przyszłości. 
Stałe audytowanie współpracy, bieżący kontakt i rzetelność oraz 
otwartość do rozmów statusowych to warunki owocnej kooperacji. 
Świadomość wpływu, jaki opinie odciskają na wizerunku marki, kształ-
tuje rynkowe, miejmy nadzieje dobre praktyki. W relacji tej ważna jest 
jednak długoterminowa optyka. Paradoksalnie zarówno całościowe 
spojrzenie, jak i pojedynczy proces, decydują o skutecznym zarządza-
niu oraz rekomendacji prowadzącej do rozwoju biznesu. 
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Kandydaci oszczędzają czas na dojazd na spotkanie i mają większą 
elastyczność w doborze terminu. Łatwiej i bezpieczniej mogą się 
zorganizować, jeśli pracują zdalnie. Aplikacje umożliwiające spotkania 
online, jak Teams, Zoom czy Skype, pozwalają „wdzwonić się” na spo-
tkanie z każdego miejsca, przy jednoczesnym zachowaniu work-life 
balance. Bo dziś kandydaci niekoniecznie chcą poświęcać swój urlop 
na rozmowy o pracy. 
Przygotowując się do rozmowy zdalnej, warto zacząć od... sprawdze-
nia komunikatora. Najczęściej narzędzie wybiera rekruter, dlatego 
warto poradzić kandydatom przetestowanie swojego łącza wcześniej, 
by oswoić się z programem, a także poinformować, czy wskazane 
będzie udostępnianie przez nich ekranu lub przesyłanie pliku. 

SPRAWDŹ JAKOŚĆ POŁĄCZENIA 
INTERNETOWEGO 
Nic tak nie rozprasza i nie iry-
tuje, jak zła jakość połącze-
nia. Kiedy zacina się obraz 
lub dźwięk, trudno skupić 
się na spotkaniu. Szkoda 
też czasu na rozwiązywanie 
problemów technicznych. 
Wyobraźmy sobie sytuację, 
gdy nie słychać pytania 
lub ktoś nieustannie prosi 
o powtórzenie wypowiedzi. 
To gotowy przepis na 
komunikacyjną katastrofę. 
Dlatego zanim zaczniemy, 
sprawdźmy łącze zakładając: 

Magdalena Tafil-Kamińska 

Międzynarodowy rekruter, Country Manager Consea Executive 
Search. Od ponad 15 lat związana z firmą Consea Executive Search, 
specjalizującą się w realizacji projektów rekrutacyjnych na stanowiska 
managerskie i executive oraz w doradztwie organizacyjnym. 

Rekrutacja  
w oku kamery
Rekrutacja na długo przed pandemią wspierała się online’owymi rozmowami. 
Działo się tak na początku albo na końcu procesu. W ten sposób można było ograniczyć 
zbędne podróże i szybko zweryfikować daną kandydaturę. W dobie dystansu społecznego 
spotkania on-line szybko stały się czymś naturalnym. Zresztą sami kandydaci wolą już 
rozmowy w sieci. Jak więc się przygotować do takiego spotkania? 

Typ połączenia
Szybkość transferu danych

minimalna zalecana

Rozmowy głosowe 30 kb/s 100 kb/s 

Rozmowy wideo / udostępnianie ekranu 128 kb/s 300 kb/s 

Rozmowy wideo (wysoka jakość) 400 kb/s 500 kb/s

Rozmowy wideo (jakość HD) 1,0-1,2 Mb/s 1,5 Mb/s

Grupowe rozmowy wideo (>=3 osoby) 512 kb/s 2 Mb/s 

Grupowe rozmowy wideo (>=5 osób) 2 Mb/s 4 Mb/s 

Grupowe rozmowy wideo (7 i więcej osób) 4 Mb/s 8 Mb/s 

Jeśli dysponujemy słabym łączem  
np. do 10 Mb/s, należy: 
• wyłączyć przesyłanie obrazu;
• wyłączyć synchronizacje plików; 
• odłączyć inne urządzenia podłączone do tego 

samego routera; 
• wyłączyć aplikacje korzystające ze streamingu; 
• wyłączyć automatyczne pobieranie aktualizacji 

w programach.
Gdyby jednak i to nie pomogło, wtedy lepiej 
skorzystać z Internetu mobilnego LTE. 
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PORZĄDEK NA PULPICIE 
I W KADRZE
Pamiętaj o powyższym, szczególnie jeśli bę-
dziesz udostępniać rozmówcy pliki. Powinny 
być odpowiednio opisane i tematycznie ska-
talogowane. Klikanie w gąszczu dokumentów 
wygląda naprawdę nieprofesjonalnie. Poza 
tym możemy niechcący pokazać prywatne 
lub poufne informacje. Dlatego lepiej zamknąć 
niepotrzebne foldery i strony otwarte w tle. 
Na uwadze warto mieć także przestrzeń wi-
doczną na ekranie. Unikajmy widoku naczyń, 
suszącego się prania czy widoku prywatnych 
zdjęć. Obecne aplikacje oferują szeroki wybór 
tła do pobrania. Ale i to warto sprawdzić przed 
spotkaniem. Może się zdarzyć, że gorsza jakość 
matrycy ekranu uniemożliwi wyraźny transfer 
obrazu i zamiast tła, pokażemy rozmytą twarz. 
Opcją jest firmowy baner lub biała tablica 
z napisem „witamy” i emotką. To zawsze ocie-
pla spotkanie i wizerunek firmy. 
Przygotowując miejsce rozmowy zadbaj 
o właściwe oświetlenie. Najlepiej włączyć kamerę przed spotkaniem 
i sprawdzić, gdzie pada światło lub jak je skierować, by twarz była 
widoczna. Światło nie powinno być z tyłu ani padać bezpośrednio 
na twarz. Najlepiej, gdy oświetla nas z góry lub z boku. 

WYGODA, ALE I PROFESJONALIZM
Z reguły rozmowa rekrutacyjna trwa 60 minut. Warto więc przyjąć 
taką pozycję, w której komfortowo „wytrzymamy” spotkanie. Zbyt 
twarde siedzisko lub zapadająca się sofa sprawią, że co chwilę będzie-
my zmieniać postawę, a to wygląda nieprofesjonalnie. Pomoże też 
przygotowana szklanka wody, by niepotrzebnie nie oddalać się, gdy 
zaschnie w gardle. 
Nie należy zapominać o podpisie, który zobaczy rozmówca. Logując 
się do platformy komunikacyjnej mamy możliwość stworzenia 
swojego profilu. Unikajmy oryginalnych nicków. Profesjonalnie jest 
podpisać się swoim imieniem i nazwiskiem lub inicjałami. 
Nawet rozmowa zdalna wymaga odpowiedniego ubioru. Praca 
z domu nie zwalnia z dress code’u. Strojem wyrażamy szacunek do 
rozmówcy. Nie wypada pokazać się w dresie lub tuż po przebudzeniu. 
Nie trzeba ubierać się w garnitur, biznesowa koszula będzie wystar-
czająca. 
Wyeliminuj ewentualne hałasy. Należy upewnić się, że nikt nie będzie 
nam przeszkadzał podczas spotkania. Dobrze jest poprosić domowni-
ków o zachowanie ciszy i nie streamowanie w czasie, kiedy za ścianą 
będzie toczyć się ważna dla nas rozmowa. W czasie, gdy nie zabiera-
my głosu, warto włączyć tryb „mute”. Szczególnie jeśli w spotkaniu 
bierze udział więcej osób. Unikamy w ten sposób zakłóceń takich jak 
szelest przeglądanych kartek, szczekanie psa, hałas ulicy, czy bawiące 
się za ścianą dzieci. Pomocne mogą być słuchawki, które zadziałają jak 
bariera dźwiękowa. 
Rozmowy rekrutacyjnej nie należy przeprowadzać też z samochodu 
lub „gdzieś w drodze”. Po pierwsze: nie skupiamy się na rozmówcy, po 
drugie: trudno coś zapisać lub zapamiętać wszystkie informacje (jest 
więcej bodźców, które zakłócają komunikację), po trzecie: budujemy 
wrażenie spotkania, które jest „w pośpiechu” lub „w międzyczasie”. 
Bezwzględnie podczas rozmowy on-line nie sporządzamy notatek 
na komputerze. Dźwięk stukania w klawiaturę rozprasza i przeszkadza 
rozmówcy. Poza tym skupiamy się wówczas bardziej na pisaniu niż na 
słuchaniu drugiej osoby. Nie wolno także nagrywać spotkań bez zgo-
dy i wiedzy uczestników spotkania. I oczywiście wyciszamy telefony. 
Do spotkania trzeba także przygotować się merytoryczne: wcześniej 
wydrukować CV lub wynotować kluczowe rzeczy, o które zamierzamy 
pytać, tak by uniknąć zbędnego klikania podczas rozmowy. Warto 
także mieć pod ręką profil kompetencyjny jako podstawę do rozmo-

wy oraz listę pytań do kandydata/-ki. Dzięki temu rozmowa będzie 
spójna. Unikniemy krępującej ciszy i efektywniej zarządzimy czasem 
rozmowy. 

NA CZAS 
Niezależnie od tego, czy spotykamy się osobiście czy on-line 
punktualność jest zawsze wymagana. Gospodarz spotkania ma 
obowiązek włączenia się z kilkuminutowym wyprzedzeniem. Warto 
także wcześniej włączyć urządzenie, z którego będziemy rozmawiać. 
W ten sposób unikniemy przykrych niespodzianek, jeśli włączą się 
automatyczne aktualizacje. Rozmowę on-line najlepiej przeprowadzić 
na komputerze. Korzystając ze smartfonu ryzykujemy niespodziewa-
ne połączenia telefoniczne, które zakłócą nasze spotkanie. Otwierając 
spotkanie gospodarz przedstawia się oraz wszystkie osoby uczestni-
czące. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której z boku siedzi anonimo-
wy uczestnik i jako niemy gość bierze udział w rozmowie. Każdy musi 
być widoczny i należy go przedstawić oraz upewnić się, czy wszyscy 
mają wystarczająco dobrą jakość połączenia. 

KAMERA I AKCJA!
Spotkanie on-line nie zastąpi bezpośredniej rozmowy. Ale dzięki 
kamerze możemy nadać mu „osobisty” charakter. Patrzmy więc w oko 
obiektywu, a nie w notatki. To pomaga budować kontakt i relację. 
Poza tym wciąż ponad 50% przekazywanych informacji dociera do nas 
niewerbalnie („mową ciała”). Podczas rozmowy możemy obserwować 
kandydata/-kę, zobaczyć reakcję na pytania. Zdaniem naukowców 
w ciągu 10-minutego spotkania dociera do nas ok. 150 komunikatów 
w formie mikro ekspresji (mimika, postawa, reakcje źrenic). Dlatego tym 
bardziej warto w pełni wykorzystać to źródło informacji. 
Koniecznie patrzmy do kamery (powinna być ustawiona na wysokości 
oczu). Dzięki temu rozmówca czuje kontakt wzrokowy. Jeśli włączymy 
podgląd na monitorze, mamy również podgląd w swój obraz. 
Możemy wówczas kontrolować swoją postawę oraz mimikę. Nie nale-
ży jednak zerkać na siebie zbyt często. To, co robimy przed ekranem, 
widzi także nasz rozmówca. 
Niezależnie od tego czy spotykamy się w świecie rzeczywistym, czy 
on-line, dobre przygotowanie i szacunek do rozmówcy wciąż są w ce-
nie. Rozmowa to przecież spotkanie z drugim człowiekiem i chodzi 
o to, by poznać go jak najpełniej. 
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Białe kołnierzyki (ang. white collars) to termin, który powstał w ame-
rykańskiej socjologii i określani są nim pracownicy biurowi bądź tzw. 
umysłowi. W zasadzie można również powiedzieć, że 
white collars to osoby, które nie pracują fizycznie (ci 
ostatni, dla odróżnienia, określani są jako blue collars, 
czyli niebieskie kołnierzyki). Pierwotnie określeniem 
„białe kołnierzyki” nazywano prawników, osoby 
zajmujące się finansami i urzędników. W miarę roz-
woju sektora biznesowego pojęcie white collars 
objęło handlowców, innych pracowników biuro-
wych, sekretarki, pracowników call center itp. 
Podział ten jest dosyć wygodny, zwłaszcza dla 
osób zajmujących się HR i rekrutacją pracow-
ników. Pozwala na szybkie definio-

Marek Żukowski

Country Manager polskiego oddziału Domino Executive Search. 
 Doradca biznesu w zakresie HR i ekspert rynku pracy.

Tajniki rekrutacji:  
 białe kołnierzyki 
Jak dzisiaj rozumiane jest pojęcie white collars? O czym powinien pamiętać rekruter, 
który poszukuje talentów właśnie w tej kategorii stanowisk? Czy i jak bardzo są 
zdywersyfikowane potrzeby rekrutacyjne tej grupy? 

wanie profili i komunikację wewnątrz działu. Zajmujemy się przecież 
zazwyczaj blue lub white collarsami. Istnieją jeszcze zielone i różowe 
kołnierzyki, ale w powszechnym użyciu, zwłaszcza w Polsce i w innych 
krajach europejskich używa się zazwyczaj określeń białe i niebieskie.
Warto przy okazji wspomnieć, że białe kołnierzyki mogą być postrze-
gane negatywnie. Przyczynił się do tego z pewnością popularny 
serial: „White collar”. Niezależnie jednak od fabularnego scenariusza 
filmowego, pojęcie white collar crime jest powszechnie używane 
w kulturze anglosaskiej. Opisuje ono nadużycia i przestępstwa gospo-
darcze oraz finansowe, jakie popełnia ta dobrze wykształcona i wzbu-
dzająca zaufanie grupa zawodowa. Potraktujmy jednak ten temat jako 
ciekawostkę. Prawie wszyscy przecież jesteśmy white collarsami. 
Obecna sytuacja rynku kandydata, duża liczba stanowisk eksperckich 
na rynku pracy i mała podaż pracowników powoduje, że rekrutacja 
na te stanowiska jest prawdziwym wyzwaniem. Epidemia Covid-19 

dodatkowo utrudniła i zmieniła reguły 
gry na rynku pracy. Z tym 

problemem mierzy się 
jednak obecnie każda 

firma, niezależnie od 
wielkości czy zasobów 

finansowych wpływających 
na ofertę zatrudnienia. 
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W POGONI ZA BIAŁYM KOŁNIERZYKIEM
Poszukiwanie talentów wśród białych kołnierzyków różni się zasadni-
czo od rekrutacji pracowników blue collars. Wymaga doświadczenia, 
odpowiedniego przygotowania do projektu, szerszej wiedzy i dopa-
sowanych narzędzi. 
Metodologia poszukiwania oraz selekcji jest w tym wypadku bardziej 
zindywidualizowana. Już na etapie poszukiwań nie powinniśmy liczyć 
na jedno źródło pozyskiwania kandydatów i bardziej dywersyfikować 
działania. Warto przy każdym nowym projekcie zrobić rozeznanie 
rynku, sprawdzić dostępność pożądanych kwalifikacji, skorzystać 
z doświadczeń innych rekruterów lub firm. Wiedza pozyskana 
z benchmarku rynkowego pozwoli określić strategię rekrutacji 
i wybrać najlepszy sposób pozyskiwania talentów.
Jest w czym wybierać. Mamy do dyspozycji szereg serwisów 
ogłoszeniowych z ofertami pracy, portale społecznościowe, 
nasz własny networking, system poleceń, czy bazę danych 
kandydatów, jaką przez lata zgromadziliśmy. Możemy również 
zlecić projekt rekrutacji agencji doradztwa personalnego. 
Zewnętrzni rekruterzy działają o wiele sprawniej, dysponują 
lepszą ekspertyzą rynku w konkretnym obszarze, mają do-
stęp do nowoczesnych narzędzi i więcej czasu na realizację 
projektu.

INDYWIDUALNIE…
W obecnych realiach rynkowych niezbędne jest indywidu-
alne podejście do każdego kandydata. Niestety, im szybciej 
uświadomimy sobie, że rozmawiamy obecnie z kandy-
datami, którzy „wszystko mogą, a nic nie muszą”, tym 
sprawniej przystosujemy swoje podejście do 
procesu. Nie oznacza to oddania kandyda-
tom kontroli nad rekrutacją, a zwłaszcza nad 
kwestią konstrukcji oferty i wynagrodzenia. 
Oznacza to jednak, że obecnie rekruter powi-
nien traktować każdego kandydata indywidu-
alnie, zwłaszcza jeśli dociera do poszukiwa-
nych osób bezpośrednio. Zanim skontaktujemy się 
z konkretną osobą i zaproponujemy jej rozmowę o nowych 
możliwościach zawodowych, należy dobrze zapoznać się 
z profilem stanowiska. Kontakt z niewłaściwie dobranym 
kandydatem, którego profil zawodowy odbiega od poszu-
kiwanego, jest postrzegany jako brak profesjonalizmu. 

…I Z PIETYZMEM
Ogromne znaczenie mają dokładność i umiejętności 
interpersonalne rekrutera. Prowadząc rozmowy 
z kandydatami, można wyciągnąć dużo ciekawych 

wniosków i doświadczeń. Obecnie jednym z największych grze-
chów – popełnianych przez osoby prowadzące rekrutację – jest 
brak udzielanego kandydatom feedbacku. Kandydaci powinni usły-
szeć przez telefon lub przeczytać w mailu, na jakim etapie znajduje 
się jego aplikacja, jaka jest opinia po rozmowie i czy kandydatura zo-
stała zaakceptowana do dalszych etapów czy odrzucona w procesie. 
Rekruterzy są zapracowanymi osobami, przetwarzają ogromne liczby 
informacji i często nie są w stanie udzielić odpowiedzi wszystkim 
zainteresowanym na czas. Bardzo pomocne są w tym wypadku 
dobre systemy ATS (Applicant Tracking System), w których można 
zautomatyzować sporą część komunikacji z kandydatami. Ciekawym 
narzędziem jest również wdrożenie portalu kariera dostępnego 
dla kandydatów. Osoba aplikująca może prześledzić na bieżąco, 
na jakim etapie znajduje się jej aplikacja oraz sprawdzić dostępność 
nowych ofert pracy w firmie. W czasie, gdy większa część procesów 
rekrutacyjnych odbywa się w sieci, wdrożenie tych rozwiązań jest już 
koniecznością. 

POTRZEBY POD LUPĄ
W dobie braku kadr, sporej podaży wolnych stanowisk na rynku 
pracy oraz zachowawczej postawy kandydatów nie możemy sobie 
pozwolić na utratę wizerunku jako pracodawcy. Właściwie prowa-
dzony proces rekrutacji jest integralną składową employer brandingu 
organizacji i od rekrutera zależy, jak postrzegana jest firma i jej kultura 
organizacyjna. 
Białe kołnierzyki są osobami dobrze wykształconymi, mają doświad-

czenia zawodowe zdobyte w dużych, dobrze zarządzanych 
firmach i zazwyczaj same w przeszłości rekrutowały 
pracowników do swoich zespołów. Są to również osoby, 
które dobrze wiedzą, czego chcą i umieją to komunikować. 
Rynek pracy stwarza obecnie spore możliwości rozwoju do-

brym ekspertom i managerom, którzy „mają w czym 
wybierać”. Idą za tym zwiększone oczekiwania 

zarówno finansowe, jak i te dotyczące możli-
wości rozwoju zawodowego i samorealizacji. 

Kandydaci z grupy białych kołnierzyków 
oczekują obecnie od pracodawców 
zadań, przy których mogą realizować się 
zawodowo z zachowaniem dystansu do 

sfery życia prywatnego. Koncepcja work 
life balance stała się istotnym elementem 

naszego życia, a pandemia Covid-19 zmieniła 
jeszcze bardziej nasz styl życia zawodowego 

i prywatnego. Przyzwyczailiśmy się do systemu 
home office i bardzo niechętnie wracamy do biur. 

Warto o tym pamiętać, rozmawiając z potencjalnymi 
pracownikami i pod tym kątem rozważyć odpowied-
nią konstrukcję oferty.
Dodatki pozapłacowe przestały odgrywać tak istotną 
rolę, jak jeszcze przed 2-3 laty. Ubezpieczenia gru-
powe, zdrowotne, czy pakiety sportowe, itp. oferują 
obecnie prawie wszyscy pracodawcy. Ciekawym, ale 
kosztownym dodatkiem jest oferowanie pracownikom 
darmowej opieki psychologicznej, z której pracownik 
mógłby skorzystać anonimowo. Jak się okazuje, spora 
część firm zdecydowała się na to rozwiązanie, oferując 
pomoc psychologa wszystkim pracownikom. Kandydaci 
z kolei coraz częściej pytają o takie możliwości w nowym 
miejscu pracy.
Żyjemy w bardzo dynamicznie zmieniających się realiach 
rynku pracy, na które ma wpływ szereg nieprzewidywal-
nych czynników. Obecna sytuacja wymusza konieczność 
elastycznego podejścia do planowania rekrutacji i przy-
gotowania się na zaskakujące sytuacje i oczekiwania rekru-

tacyjne, jakie stawia przed nami 
obecny rynek pracy. 

Zanim skontaktujemy się z konkretną 
osobą i zaproponujemy jej rozmowę 
o nowych możliwościach zawodowych, 
należy dobrze zapoznać się z profilem 
stanowiska. Kontakt z niewłaściwie 
dobranym kandydatem, którego profil 
zawodowy odbiega od poszukiwanego, 
jest postrzegany jako brak 
profesjonalizmu. 
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Kwestionujemy status quo dzisiejszego rynku pracy. Skutecznie prze-
kształcamy krajobraz globalnej migracji i realnie niwelujemy różnice 
ekonomiczne między społeczeństwami. Naszym celem jest maksy-
malne uproszczenie proces zatrudnienia transgranicznego. Budujemy 
platformę, która transparentnie połączy pracowników i pracodawców 
z różnych krajów. Dzięki temu z każdym dniem sprawiamy, że sposób, 
w jaki odbywa się globalna migracja zarobkowa jest łatwiejszy i bar-
dziej przyjazny dla wszystkich stron procesu. 

Technologia zmieniła nasze życie. Dzięki nieograniczonemu dostę-
powi do informacji mamy możliwość podejmowania coraz bardziej 
świadomych decyzji. Procesy stają się łatwiejsze, zautomatyzo-
wane i przewidywalne. Rozwój technologiczny sprawia, że nasze 
codzienne życie staje się prostsze – sztuczna inteligencja przewiduje, 
czego potrzebujemy, a dzięki machine learning dokonujemy trafnych 
wyborów. Dlaczego nie zastosować tych rozwiązań przy podejmowa-
niu decyzji o zmianie pracy czy zatrudnieniu pracownika? 

Zauważyliśmy, że rynek pracy, choć z jednej strony oparty o przepisy 
prawa, z drugiej strony cały czas pozostaje obszarem nietranspa-
rentnym i nie do końca uregulowanym. Zatrudnienie transgraniczne 

Robert Balicki 

Customer Sucess Manager w EWL. Doradza zarządom i szefom działów 
personalnych, jak wykorzystać technologie oferowane przez EWL 
w strategicznym zarządzaniu współpracą z rozproszonymi strukturami 
dostawców usług HR. Jest ekspertem w zakresie automatyzacji 
procesów HRM z wykorzystaniem machine learning i AI. 

Procesy rekrutacji 
transgranicznych 
oparte o nowoczesne technologie
Co roku kilkaset milionów osób migruje po świecie w poszukiwaniu pracy.  
Od lat pomagamy tysiącom ludzi znaleźć pracę, zalegalizować pobyt i zaaklimatyzować się 
w UE. To czynni nas europejskim liderem z szybko bijącym sercem w Polsce. 

nadal jest mało przejrzystym i złożonym procesem. Wyzwania stawia-
ne przed przedsiębiorcami i migrantami, gotowymi do podjęcia pra-
cy poza granicami swojego kraju, są zbyt duże. Istnieje potrzeba 
stworzenia środowiska pracy, które jest bezpieczne, wydajne, 
skuteczne i poprawia jakość życia naszych partnerów. To nasza misja 
– stworzenie bezpiecznej przestrzeni migracji zarobkowej. 

PLATFORMA MIGRACYJNA PLATFORMA MIGRACYJNA 

SyncHRoner SyncHRoner 
chmurowe chmurowe 
rozwiązanie HR rozwiązanie HR 
do kompleksowej do kompleksowej 
współpracy klientów współpracy klientów 
z agencjami pracy z agencjami pracy 

Aplikacja dla rekruterów Aplikacja dla rekruterów 
mobilne rozwiązanie, mobilne rozwiązanie, 
umożliwiające rekrutację umożliwiające rekrutację 
pracowników z dowolnego pracowników z dowolnego 
miejsca na świecie miejsca na świecie 

Aplikacja Aplikacja 
dla pracowników dla pracowników 
pełen dostęp do wszystkich pełen dostęp do wszystkich 
informacji – od podjęcia informacji – od podjęcia 
decyzji o zatrudnieniu,  decyzji o zatrudnieniu,  
aż po cały przebieg pracy aż po cały przebieg pracy 

Mechanizmy oparte Mechanizmy oparte 
o machine learning i AI  o machine learning i AI  
dla najlepszego dla najlepszego 
dopasowywania dopasowywania 
pracowników pracowników 
i pracodawców i pracodawców 

Automatyzacja Automatyzacja 
procesów prawno procesów prawno 
– organizacyjnych – organizacyjnych 
związanych związanych 
z migracjami z migracjami 
transgranicznymi transgranicznymi 
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MIGRACJA ZAROBKOWA 
– RUCH OGÓLNOŚWIATOWY 
Co roku na świecie migruje 150 mln ludzi, z czego ponad 50 mln tyl-
ko w Europie i Azji. Każdego roku miliony ludzi podejmu-
ją decyzje, które wpływają na życie ich samych oraz ich 
bliskich. Migranci, którzy poszukują nowych możliwości 
ekonomicznych, napotykają na szereg przeszkód, które 
należy usunąć, by umożliwić im samorealizację: roz-
bieżności w warunkach pracy, niesamodzielność 
w nowym kraju, brak znajomości przepisów prawa 
w kwestiach podatkowych i legalizacyjnych, trudności 
ze znalezieniem miejsca zamieszkania i wiele innych. 
Wiemy, jakie trudności obu stronom procesu 
sprawia zatrudnienie pracowników zagranicznych. 
Wyciągnęliśmy odpowiednie wnioski, odrobiliśmy lekcje 
i postawiliśmy na nowoczesne rozwiązania technolo-
giczne, w tym platformę migracyjną, która usprawni re-
krutację, zatrudnienie i zarządzanie pracownikami 
oraz pozwoli na lepszą integrację obcokrajowców 
z nowym miejscem pracy. 

Zasady będące podstawą budowania platformy 
migracyjnej: 
• Zawsze traktować pracowników z szacunkiem, 

godnością i troską. 
• Wspierać kandydatów w każdej przestrzeni, by czuli się pewnie. 
• Zapewnić pracownikom: bezpieczną podróż, legalne zatrudnienie 

oraz godne warunki życia. 
• Przyspieszyć integrację z nowymi kulturami i środowiskami pracy. 
• Pomagać pracownikom poprzez zapewnienie ciągłej możliwości 

rozwoju zawodowego i osobistego. 

W EWL tworzymy globalną, transgraniczną platformę pracy i rozle-
głą sieć kontaktów, która zapewnia miejsca pracy dla pracowników 
oraz zasoby ludzkie dla pracodawców. Korzystamy z dedykowanej 
naszym działaniom technologii AI, która szybko i skutecznie opraco-
wuje i dopasowuje ważne elementy – ludzi z ich umiejętnościami, 
doświadczeniem i potencjałem oraz pracodawców z ich potrzebami. 
Dodatkowym atutem jest to, że przykładamy szczególną wagę do 
skomplikowanej płaszczyzny prawnej. 

Obszary, które automatyzuje platforma migracyjna: 
• Idealne dopasowanie pracownika i pracodawcy. 
• Zapewnienie kompletnych i rzetelnych informacji dotyczących 

pracy i wszystkich elementów procesu zatrudnienia.
• Umożliwienie podejmowania decyzji o podjęciu pracy / zatrudnie-

niu pracownika w oparciu o dane i dotrzymanie obietnicy.
• Możliwość legalizacji zatrudniania.
• Możliwość zapewnienia miejsca zakwaterowania.
• Wsparcie w sprawach formalno-prawnych i organizacyjnych.

Rozwiązanie jest łatwo dostępne dzięki aplikacji mobilnej i inter-
netowej, co obniża barierę dostępu dla nowych użytkowników 
i zapewnia wysoką efektywność procesu poprzez najlepsze dopaso-
wanie jego stron. Zastosowana technologia pozwoliła nam stworzyć 
cyfrowe środowisko, które w połączeniu z naszymi wartościami 
i standardami chroni pracowników stawiając ich w centrum proce-
su. Gwarantuje to wzajemne zaufanie i traktowanie każdej ze stron 
z szacunkiem. Ten sam aspekt stanowi podstawę bezpieczeństwa 
i budowania wiarygodności w oczach innych interesariuszy: klientów 
oraz władz lokalnych i rządów. 

Rozwój technologiczny sprawia,  
że nasze codzienne życie staje się prostsze 
– sztuczna inteligencja przewiduje, 
czego potrzebujemy, a dzięki machine 
learning dokonujemy trafnych wyborów. 
Dlaczego nie zastosować tych rozwiązań 
przy podejmowaniu decyzji o zmianie 
pracy czy zatrudnieniu pracownika? 

WARTOŚCI & LUDZIE 
Przedsiębiorcze i otwarte podejście sprzyja nowym pomysłom. 
Koncentrujemy się na podnoszeniu jakości wprowadzanych rozwią-
zań przewidując zmiany, testując nowe możliwości i dostosowując się 
do potrzeb dynamicznego rynku. Struktura i procesy opracowywane 
są tak, by zmaksymalizować skalowalność, elastyczność i zapewnić 
zróżnicowanie w obliczu ciągle zmieniających się zagrożeń. 
Naszym największym osiągnięciem jest wpływ na globalne zmiany 
przez wyciąganie tysięcy ludzi z ubóstwa lub po prostu pomaganie 
im w dokonaniu zmiany życia. Dzięki naszej rozległej sieci pomagamy 
rządom państw zmniejszyć bezrobocie i walczyć z wyzwaniami spo-
łecznymi w ich krajach. Jednocześnie zachęcamy firmy do inwestowa-
nia w krajach rozwijających się i do prowadzenia globalnej rekrutacji 
kandydatów na lokalny rynek pracy. 
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Rozmowy oparte głównie na screeningu doświadczenia kandydata, 
przynajmniej na początkowych etapach rekrutacji nie sprawdzają się 
w obecnych czasach. Większe zaangażowanie kandydata pojawia się 
na późniejszym etapie rekrutacji – dopiero gdy kandydat poczuje, że 
angażuje się we właściwy proces. 
Czasy, w których kandydaci przechodzili proces selekcji i weryfikacji 
jednostronnie przez pracodawcę dawno minęły. Obecnie relacja jest 
partnerska i dwustronna, a sytuacja wymusza odpowiednie podejście 
ze strony pracodawcy. Jeśli chcemy być atrakcyjni dla najlepszych 
talentów na rynku pracy, musimy przejść proces selekcji również 
z jego strony.
Kandydaci coraz częściej oczekują, że firmy zaoferują im nie tylko 
konkurencyjne wynagrodzenie i korzyści, ale także atrakcyjne do-
świadczenie. Chcą poczucia wpływu, uwagi i kontroli tego jak, kiedy, 
gdzie i z kim wykonują swoją pracę. Powoduje to, że efektywność 
procesu rekrutacji uzależniona jest od osobowości prowadzące-
go proces. Nierzadko zdarzają się sytuacje, w których kandydat 
rezygnuje z procesu ze względu na przyszłego przełożonego lub 
zawiesza rozmowy, ponieważ uznał pewne aspekty pracy lub firmy 
za nieatrakcyjne.

WAŻNE CZYNNIKI I DOBRE PRAKTYKI
W obecnych czasach to kandydaci wybierają dla kogo pracują, dlate-
go firmy potrzebują przedefiniować oferowane warunki, które obec-
nie mogą obejmować wszystko, poczynając od konkurencyjnego 
wynagrodzenia i świadczeń po możliwości rozwoju kariery i reputację 
znakomitego kierownictwa. Utalentowani kandydaci, szczególnie na 
wysokich poziomach, inaczej szacują możliwości w nowym miejscu 

Magdalena Jarczak

HR Director w Grupa ATERIMA. Od ponad 15 lat związana z branżą HR. 
W swojej pracy na co dzień łączy elementy twardego i miękkiego HR-u, 
skupiając się na realizacji celów biznesowych firmy oraz rozwoju 
pracowników. 

Po-pandemiczny  
rynek pracy.  
Największe wyzwania dla zespołu rekrutacji 
Tradycyjne metody rekrutacyjne skoncentrowane na uzupełnienie rotacji  
stają się przestarzałe z powodu wielu zmian w otoczeniu. Firmy muszą zmienić  
swoje metody, aby skupić się na kształtowaniu, a nie zastępowaniu siły roboczej  
poprzez definiowanie potrzeb, pozyskiwanie i przyciąganie talentów.

pracy. Czynniki, takie jak sensowna praca i bliskość rodziny, nabrały 
dodatkowego znaczenia podczas pandemii. Swoboda (często 
konieczna) pracy zdalnej i zarządzania własnym harmonogramem 
zwiększyła oczekiwania pracowników, że mogą mieć znaczną kontro-
lę nad projektowaniem swojej pracy. 
W rzeczywistości, od dłuższego już czasu coraz większy odsetek 
kandydatów spodziewa się, że będzie miał wpływ na kształt 
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swojej pracy. COVID-19 jedynie przyspieszył tę zmianę, szcze-
gólnie w związku z wszechobecnością pracy zdalnej. Ta ostatnia 
przyzwyczaiła pracowników do projektowania własnego działania 
w czasie, gdy potrzebna jest autonomia i elastyczność. Kandydaci 
niechętnie zrezygnują z tej autonomii, nawet jeśli w końcu wrócą 
do biura. Coraz częstsze są również przypadki wypowiedzeń ze 
strony pracownika w przypadku takiej konieczności i powrotu do 
biura. Potencjalni pracownicy analizują reakcje organizacji na pan-
demię i chcą zobaczyć, jak firmy pomogły lub nie pomogły swoim 
pracownikom w znalezieniu wygodnej równowagi między życiem 
zawodowym, a prywatnym. 
Pandemia Covid-19 zburzyła wiele wcześniejszych praktyk. Jeśli 
chodzi o rekrutację, kryzys nie tyle zakłócił, ile przyspieszył zmiany 
w działaniu. Wiele firm, które nie zauważyły zmiany, nie radzi sobie 
z obecnymi praktykami rekrutacyjnymi. Jest to o tyle krytyczne, że 
w ostatnich miesiącach liczba ofert pracy dynamicznie wzrasta, co 
oznacza, że   konkurencja o najlepsze talenty jest zaciekła. W niepew-
nych czasach pozyskiwanie właściwych ludzi jest ważniejsze niż 
kiedykolwiek. Wiele firm stara się nadrobić czas przestoju.

ZATRUDNIJ DLA POTENCJAŁU, 
A NIE DOŚWIADCZENIA
Pierwszym krokiem w dostosowaniu się do nowej rzeczywistości 
jest zaprzestanie myślenia o zatrudnianiu jako kwestii zastępowania 
konkretnych pracowników. Straciłeś ważnego członka zespołu? 
Szukając nowego pracownika nie twórz profilu odzwierciedlającego 
profil osoby, która odeszła, być może dodając kilka nowych wymagań. 
W najlepszym razie daje to kandydatów, którzy są przygotowani na 
wczorajsze wyzwania, ale prawdopodobnie nie są gotowi na to, co 
nadejdzie jutro.
Umiejętności potrzebne w wielu rolach mają coraz krótszy okres przy-
datności, częściowo ze względu na coraz częstsze zmiany technolo-
giczne. Ankieta przeprowadzona przez Gartner w 2019 r. wśród 3500 
menedżerów wykazała, że   tylko 29% nowych pracowników posiada 

wszystkie umiejętności wymagane na ich obecnych stanowiskach, 
nie mówiąc już o przyszłych. 
Z badania wynika, że   w kluczowych funkcjach, takich jak finanse, 
IT i sprzedaż, obsadzone dziś stanowiska będą wymagały nawet 
10 nowych umiejętności w ciągu 18 miesięcy. Dodatkowo również 
wzrasta niepewność co do tego, jakie umiejętności będą potrzebne 
w obecnych i przyszłych stanowiskach pracy, ponieważ zmiany 
w sposobie pracy na rzecz pracy zdalnej powodują przeprojektowa-
nie lub automatyzację wielu zadań.
Obecne realia i warunki, w których rekrutujemy rzucają wyzwa-
nie dotychczasowemu podejściu do pozyskiwania pracowników. 
Rozproszenie umiejętności poza znany wachlarz talentów oraz 
rewolucja w doświadczeniach pracowników sprawiła, że tradycyjne 
metody rekrutacji stały się przestarzałe. 
Rozbudowany opis stanowiska i dodatkowo pożądana lista umiejęt-
ności tworzą niemożliwe zadanie dla rekruterów, którzy szukają jed-
norożca na rynku pracy, bez gwarancji sukcesu. Wiodące organizacje 
odsuwają punkt ciężkości rozmów na temat definiowania potrzeb 
z pożądanych profili w kierunku zdefiniowania podstawowych umie-
jętności kluczowych i niezbędnych do wykonania zadania. 
Przeprojektowanie rozmów i procesu poszukiwania właściwej osoby 
w kierunku zdefiniowania obszarów must have vs nice to have pozwa-
la na nadanie priorytetu i dookreśleniu dalszego rozwoju. Rozwiązania 
wypełniające krytyczne luki w umiejętnościach, czy to poprzez budo-
wanie, kupowanie, pożyczanie, czy też kombinację wszystkich trzech. 
Jest to możliwe jedynie podczas dialogu biznes-rekruter.

EMPOWERMENT REKRUTERA 
I DEFINIOWANIE LUKI W TALENTACH
Przeprojektowanie rozmów dodaje mocy osobom rekrutującym do 
pełnienia roli konsultacyjnej w określaniu potrzeb. Pierwszym i naj-
ważniejszym krokiem w przygotowaniu do efektywnego opracowy-
wania strategii jest przekazanie im odpowiedniej wiedzy. Rekruterzy 
muszą rozumieć potrzeby w zakresie umiejętności w szerszym 
kontekście strategii całej organizacji. Warto włączyć ich w rozmowy 
na temat definicji potrzeb, które nierzadko zajmują się wypełnianiem 
bezpośredniej luki w swoich jednostkach biznesowych. Niestety firmy 
nie zawsze są przygotowane do zrozumienia i zamykania długotermi-
nowych luk w talentach i pozyskiwania nowych. 
Dopiero połączenie wiedzy o realiach rynkowych z jednej strony 
oraz potrzeb ze strony biznesu pozwoli na wypracowanie właściwej 
strategii działania. Aby wyposażyć rekruterów w tę wiedzę, najlepsze 
organizacje wykorzystają partnerstwa HR do określenia przyszłych 
potrzeb w zakresie umiejętności. 
Dodatkowo, rekruterzy są pierwszą linią kontaktu z kandydatami. 
Uzbrojenie ich w wiedzę o biznesie, strategii działania i potrzebach 
pozwoli uatrakcyjnić ofertę oraz zainteresować odpowiednich kandy-
datów, którzy jak wiemy nastawieni są już w pierwszym kontakcie na 
pozyskanie maksymalnie dużo wiedzy o organizacji. Dopiero na bazie 
tej wiedzy podejmują decyzję o kontynuowaniu rozmów.
To czasem jest być albo nie być w świadomości kluczowych i warto-
ściowych kandydatów na rynku pracy. 

Wiele firm, które nie zauważyły zmiany, 
nie radzi sobie z obecnymi praktykami 
rekrutacyjnymi. Jest to o tyle krytyczne, 
że w ostatnich miesiącach liczba ofert 
pracy dynamicznie wzrasta, co oznacza, 
że   konkurencja o najlepsze talenty 
jest zaciekła. W niepewnych czasach 
pozyskiwanie właściwych ludzi jest 
ważniejsze niż kiedykolwiek. 

TRADYCYJNE vs ELASTYCZNE KRYTERIA  POZYSKIWANIA KANDYDATÓW

TRADYCYJNE KRYTERIA Kompetencje Doświadczenie w branży Lokalizacja biznesu

ELASTYCZNE KRYTERIA Potencjał Pokrewne doświadczenia Lokalizacja talentu

Potencjał do rozwoju  
umiejętności niezbędnych  

do pełnienia roli

Wykorzystanie umiejętności  
zebranych w podobnych  

funkcjach i branżach

Rozszerzenie lokalizacji  
w oparciu o talenty  

i dostępność
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Pracownicy blue collars, czyli tzw. niebie-
skie kołnierzyki, to termin pochodzą-
cy z amerykańskiej socjologii, 
którym określa się pracowników 
fizycznych – zatrudnionych 
głównie w branży produkcyjnej, 
budowlanej i transportowej, a także 
niektórych pracowników administracyjnych 
niższego szczebla. Zapotrzebowanie na pra-
cowników fizycznych w Polsce jest niezmiennie 
wysokie. Pomimo panującej pandemii, w tym 
sektorze nie odnotowujemy dużych zmian. Gdy się 
pojawiały, miały charakter chwilowy. W związku z du-
żym zapotrzebowaniem firm na pracowników tej klasy, a tym samym 
małą dostępnością kandydatów na rynku, pracodawcy borykają się 
z poważnymi problemami w zakresie rekrutacji i rotacji pracowników 
blue collars. Okazuje się, że nie tylko pozyskanie, ale i utrzymanie 
pracowników tej grupy w zatrudnieniu stanowi obecnie największe 
wyzwanie dla polskich firm.
W poniższym artykule postaram się wyjaśnić, czym charakteryzuje 
się ta grupa pracowników oraz w jaki sposób należy badać jej po-
trzeby, aby sprawnie prowadzić procesy rekrutacyjne z jej udziałem. 
Opowiem również, o czym powinien pamiętać rekruter, a czego 
powinien unikać w procesie rekrutacji.

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO REKRUTACJI 
PRACOWNIKÓW BC – JAK SZUKAĆ 
ODPOWIEDNICH KANDYDATÓW?
W procesie rekrutacji na pracowników tej grupy należy zdywersyfiko-
wać działania, biorąc pod uwagę wiek kandydatów, których szukamy 
i odpowiednio przygotować formę komunikacji oraz sposób narracji. 
Styl i język zastosowany w ofercie ma bardzo duże znaczenie. Inaczej 
sformułujemy ofertę do osoby młodej, która rozpoczyna swoją 
drogę zawodową, a inaczej do osoby dojrzałej, już doświadczonej 
w tym sektorze. Określenie grupy odbiorców ma w tym przypadku 

Olga Pietrucik 

Regionalny Kierownik ds. Rekrutacji i Obsługi Klienta w Agencji Pracy 
Tymczasowej MR JOB. Z firmą związana od prawie 8 lat, gdzie realizuje 
się w zarządzaniu oddziałami rekrutacyjnymi, w tym sprzedażą usług. 
Odpowiada za wszystkie rekrutacje wewnętrzne w firmie. Swoje ogrom-
ne zamiłowanie do psychologii i rekrutacji rozwija na co dzień w pracy.  

Tajniki rekrutacji: 
niebieskie kołnierzyki
Jak dzisiaj rozumiane jest pojęcie blue collars? O czym powinien pamiętać rekruter, 
który poszukuje właśnie w tej kategorii stanowisk i jak bardzo są zdywersyfikowane 
potrzeby rekrutacyjne tej grupy? Dziś odpowiemy sobie na wszystkie pytania.

ogromne znaczenie. Przygotowując ofertę pracy powinniśmy 
zawrzeć najbardziej istotne dla kandydata informacje, a są to przede 
wszystkim warunki zatrudnienia, czyli wynagrodzenie, rodzaj umowy, 
miejsce pracy oraz system czasu pracy. Kandydaci tej grupy są przede 
wszystkim skoncentrowani na wszystkich ekonomicznych aspektach 
oferty. W ogłoszeniu należy podkreślić informację na temat dodatko-
wych benefitów takich jak np. darmowy dojazd do miejsca pracy czy 
dofinansowanie do posiłków. Treść powinna być zrozumiała i krótka 
tak, aby kandydat mógł szybko znaleźć informacje jakich szuka. 
Dotyczy to zarówno ofert, które umieszczamy na portalach, ale także 
w postach, które dodajemy w mediach społecznościowych. 

JAK PRZEPROWADZIĆ ROZMOWĘ 
REKRUTACYJNĄ Z KANDYDATAMI 
BC – JAK ZBADAĆ ICH POTRZEBY 

I OCZEKIWANIA?
Rekrutacje na pracowników blue collars w więk-

szości są rekrutacjami masowymi, co oznacza, 
że jednorazowo szukamy 

większej liczby osób, a co 
za tym idzie mamy ograni-

czone możliwości czasowe. 
Konsekwencją ogólnych, 

szybkich i lakonicznych rozmów może 
być rezygnacja z oferty lub rotacja na sta-

nowisku pracy. To jest najczęściej powtarzany 
przez rekruterów błąd. Spotkanie i rozmowa 
z kandydatem to najistotniejszy moment 
w całym procesie. To wtedy pracodawca ma 
szansę wyróżnić się na tle innych firm – sto-

sując indywidualne podejście do kandydata, 
a przy tym budując z nim relacje. Co to zna-

czy? Najważniejszym elementem rozmowy jest 
zbadanie potrzeb kandydata, dlatego należy 

dokładnie wysłuchać, czego oczekuje 
i co jest dla niego istotne wybierając 
nowe miejsce pracy. Kandydat 
podczas rozmowy powinien czuć, 
iż jest dla nas ważny i chcemy 
go poznać. Powierzchowne 
przedstawienie warunków oferty, 

czytanie pytań i zaznaczanie 
odpowiedzi w kwestionariuszu oraz traktowanie 

go jak jednego z wielu powoduje, że kandydat nie 
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czuje się wyróżniony. Pytania zadawane kandydatom powinny być 
konkretne i nawiązywać do jego odpowiedzi. Ma to być rozmowa, 
a nie przeprowadzanie ankiety. Reagujmy na emocje rozmówcy i na 
bieżąco wyjaśniajmy kwestie sporne. Informacje przedstawiane kan-
dydatom powinny być jasne i rzetelne. Poza warunkami zatrudnienia 
należy opowiedzieć więcej o miejscu pracy, stanowisku, dojeździe 
do pracy, stołówce czy kantynie, o tym jak wygląda przeciętny dzień 
pracy oraz wspomnieć o atmosferze panującej w firmie. Dzięki 
naszym szczegółowym informacjom kandydat wizualizuje sobie 
to stanowisko i jest w stanie trafniej określić, czy to jest praca jakiej 
szuka. Poznanie potrzeb kandydata, dokładne przedstawienie oferty 
i zaangażowanie rekrutera podczas rozmowy minimalizuje ryzyko 
rozczarowania pracownika. Dobrze przygotowana i spersonalizowa-
na rozmowa kwalifikacyjna jest kluczowym elementem pozytywnie 
przeprowadzonej rekrutacji.

Spotkanie i rozmowa z kandydatem 
to najistotniejszy moment w całym 
procesie. To wtedy pracodawca ma 
szansę wyróżnić się na tle innych firm 
– stosując indywidualne podejście 
do kandydata, a przy tym budując 
z nim relacje.

ZAKOŃCZENIE PROCESU REKRUTACJI 
– JAK UTRZYMAĆ DOBRE RELACJE 
Z KANDYDATEM
Zastosowanie elementów rzetelnej rekrutacji i przeprowadzenie profe-
sjonalnej rozmowy nie zawsze kończy się zatrudnieniem pracownika, 
ale zawsze pozostawia miłe wrażenie i pozytywne odczucia u kandydata.
Mowa tu o candidate experience, czyli doświadczeniu jakie wynosi 
kandydat po rozmowie rekrutacyjnej. Ma to ogromny wpływ nie tylko 
na wynik rekrutacji, ale także na wizerunek firmy oraz budowanie 
marki. Rola doświadczeń wynoszonych przez kandydatów ma coraz 
większe znaczenie. Ludzie dzielą się swoimi przeżyciami i odczuciami 
po spotkaniach. To ma bezpośredni wpływ na naszą opinię w śro-
dowisku i kształtuje naszą pozycję na rynku pracy. Jeśli kandydat ma 
negatywne wspomnienia po rozmowie, był źle potraktowany przez 
rekrutera, a podczas spotkania zabrakło profesjonalizmu, możemy 
być pewni, że już do nas nie zaaplikuje i w większości przypadków na-
mówi do tego innych. W ten sposób tracimy nie tylko potencjalnych 
kandydatów, ale także tracimy zaufanie jako pracodawca.
Końcowym etapem procesu jest feedback przekazywany kandy-
datom po rozmowie. Każdy kandydat uczestniczący w rekrutacji 
(spotkaniu, rozmowie telefonicznej) powinien otrzymać informację 
zwrotną na temat wyników rekrutacji. Może być to rozmowa telefo-
niczna, wiadomość e-mail czy sms, ale każdy uczestnik powinien być 
poinformowany jak zakończył się proces z jego udziałem. To nie tylko 
ostatni etap kończący rekrutację, ale rodzaj pewnego podziękowa-
nie za poświęcony nam czas. Niestety, element ten jest najczęściej 
pomijany przez rekruterów, a jeśli jest stosowany, to na ogół w formie 
szablonowego tekstu wysyłanego masowo. Kandydatów należy 
traktować poważnie i udzielać im konstruktywnej informacji zwrotnej, 
ponieważ ma to przełożenie na relacje z nimi w przyszłości.

JAK UTRZYMAĆ PRACOWNIKA 
W ZATRUDNIENIU?
Poza brakiem spójności pomiędzy oczekiwaniami a rzeczywistymi 
warunkami panującymi w firmie najczęstszym powodem rotacji pracow-
ników blue collars jest brak odpowiedniego wdrożenia na stanowisku 
pracy, wsparcia a następnie fachowej obsługi podczas zatrudnienia.
Nie tylko pracownik wyższego szczebla potrzebuje rozwoju i doce-
nienia swojej pracy, pracownik fizyczny również tego oczekuje. Nie 
mówimy tu o rozbudowanej ścieżce kariery, awansach, ale o szkole-
niach stanowiskowych, odpowiednich systemach motywacyjnych, 
badaniach satysfakcji czy cyklicznych rozmowach z przełożonymi. 
Pracownik reprezentujący grupę blue collars oczekuje naszego 
zaangażowania oraz uwagi. Bez odpowiedniego paliwa w postaci 
uznania i dowartościowania najzwyczajniej „gaśnie” i w konsekwencji 
odchodzi. Dbanie o dobrą atmosferę i komunikację w miejscu pracy 
oraz indywidualne podejście powoduje, że pracownik związuje się 
emocjonalnie z firmą i ludźmi tam pracującymi, co skutkuje tym, 
że rzadziej podejmuje decyzje o zmianie pracy. 

Blue collars to dziś nie „niebieskie 
kołnierzyki”, a „niebieski kołnierzyk”.

PODSUMOWUJĄC: przy tak dużym zapotrzebowaniu na pracow-
ników fizycznych i wciąż zauważalnym braku kandydatów należy 
włączyć tzw. „czynnik ludzki” i zacząć zauważać, że obecnie pracow-
nicy blue collars to dziś nie „niebieskie kołnierzyki” tylko „niebieski 
kołnierzyk”. Każdy z nich to konkretny kandydat, często następnie 
pracownik, który poza warunkami zatrudnienia ma swoje potrzeby 
i oczekiwania, wymaga rzetelności i zwyczajnie potrzebuje naszej 
uwagi i szacunku. Myślę, że takie podejście stanowi obecnie klucz 
do sukcesu. Bądźmy konkurencyjni poprzez indywidualne podejście 
i reagowanie na konkretne potrzeby, a z czasem przyniesie to oczeki-
wane tłumy. 
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Dynamiczny rozwój gospodarczy i idąca za tym potrzeba zatrudnia-
nia coraz większej liczby doświadczonych i wysoko wykwalifikowa-
nych specjalistów zmusza pracodawców do sięgania po nowe spo-
soby poszerzania swych zasobów pracowniczych. Jednym z takich 
sposobów, cieszącym się coraz większym zainteresowaniem, jest 
zatrudnianie cudzoziemców. 
W pierwszej kolejności wskazać należy, że mówiąc o cudzo-
ziemcach, musimy mieć na myśli osoby spoza obszaru Unii 
Europejskiej. Prawa na rynku pracy obywateli państw członkow-
skich bowiem niczym nie różnią się od praw obywateli danego 
państwa, co skutkuje tym, że można takie osoby zatrudniać 
dowolnie bez konieczności uzyskiwania dodatkowych zezwoleń. 
Od końca 2020 roku pewnej grupie cudzoziemców łatwiej jest
przybyć do Polski, by tutaj legalnie podjąć pracę. To gest ze strony 
Rzeczpospolitej w stronę przede wszystkim obywateli Białorusi, 
ale także próba przyciągnięcia specjalistów, których bardzo brakuje 
na polskim rynku pracy.

Marcin Sojka

Z branżą HR związany nieprzerwanie od 2006 roku. Obecnie właściciel 
agencji rekrutacyjnej SALES HR specjalizującej się w pozyskiwaniu 
talentów na stanowiska sprzedażowe jak i do obsługi klienta w branży 
SSC/BPO z językami obcymi. Z jego usług korzystają duże zachodnie 
korporacje ulokowane w Polsce, jak i rodzimi przedsiębiorcy.

Piotr Narębski

Radca prawny, właściciel kancelarii prawnej specjalizującej się 
w obsłudze przedsiębiorstw. Z jego usług korzystają między innymi 
międzynarodowe korporacje chcące otrzymać kompleksową pomoc 
w skutecznym uzyskaniu zezwolenia na pracę dla cudzoziemców.

Cel: zatrudnienie  
cudzoziemca.  
O czym warto, a o czym trzeba pamiętać, 
zatrudniając obcokrajowców?  
Coraz więcej cudzoziemców decyduje się na pracę w Polsce. Wśród nich 
najliczniejszą grupę stanowią obywatele Ukrainy. Powodów do emigracji jest wiele 
– determinują ją konflikty zbrojne, zmiany demograficzne i ekonomiczne – ale najczęściej 
jest to zwykła chęć poprawy swojego losu.

NIE OD KAŻDEGO OBCOKRAJOWCA 
WYMAGA SIĘ DZIŚ ZEZWOLENIA NA PRACĘ 
Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach zwolniła z tego 
obowiązku: 
• osoby wykonujące zawody medyczne, 
• osoby korzystające z wiz humanitarnych, 
• obywateli Białorusi pracujących w innowacyjnej branży 

nowych technologii. 

 O zezwolenie na pracę nie muszą również ubiegać się osoby, 
które mają zezwolenie na pobyt czasowy:
• by w Polsce studiować,
• w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym 

wysokich kwalifikacji,
• są członkami rodziny obywatela Polski,
• posiadają Kartę Polaka.

Również obywatele określonej 
grupy państw, aby pracować 

w Polsce sezonowo, 
nie dłużej jednak niż 
pół roku, nie muszą 
mieć zezwolenia 
na pracę. Mowa 
tu o Ukraińcach, 

Ormianach, 
Białorusinach, 

Gruzinach, obywatelach 
Mołdawii i Rosjanach.
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Każdy pracodawca przed zatrudnieniem cudzoziemca powinien 
sprawdzić, czy ten ma nadany numer PESEL lub NIP. Bez nich niemoż-
liwe już będzie wypełnianie PIT-11, co pociągnie za sobą konsekwen-
cje dla pracodawcy, który nie będzie mógł skorzystać z odliczeń.
Obecnie nabycie numeru PESEL to czysta formalność, otrzymuje się 
go z automatu w urzędzie gminy podczas meldunku. Nadal zamel-
dowanie się cudzoziemca jest obowiązkowe, gdy planuje się co 
najmniej 30-dniowy pobyt w Polsce. Co bardzo ważne – osoby 
spoza Unii Europejskiej muszą to zrobić w ciągu czwartego dnia 
swojego pobytu.

JAKIE KORZYŚCI NIESIE ZE SOBĄ 
ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW?
Niewątpliwie jedną z najistotniejszych korzyści płynących 
z zatrudniania cudzoziemców jest możliwość pozyskania 
pracowników o znacznie wyższych kwalifikacjach aniżeli 
potencjalni pracownicy z rodzimego rynku pracy. Dzieje 
się tak dlatego, że to samo wynagrodzenie, przez obywatela 
Polski może być postrzegane jako przeciętne, gdy dla cu-
dzoziemca jest wynagrodzeniem ocenianym jako atrakcyjne. 
Tym samym postrzeganie danego stanowiska pracy jako 
atrakcyjne będzie powodowało aplikowaniem na nie osób 
o wyższych kwalifikacjach, umiejętnościach i doświadczeniu 
zawodowym. Dodatkowo przeświadczenie o atrakcyjności 
wynagrodzenia, powodowało będzie większe zaangażo-
wanie w wykonywanie obowiązków oraz mniejszą chęć 
do zmiany pracodawcy. 
Warto wspomnieć, że obowiązujące przepisy umożli-
wiają wydanie zezwolenia na pracę na okres 3 lat. Biorąc 
pod uwagę fakt, że zezwolenie na pracę umożliwia wy-
konywanie pracy wyłącznie na rzecz pracodawcy wska-
zanego w treści zezwolenia, mamy dodatkową przesłankę, 

że istnieje dość duże prawdopodobieństwo, że nasz 
pracownik nie zmieni pracy w okresie ważności 
danego zezwolenia. 
Warto również dodać, że postępowanie w sprawie 

wydania zezwolenia na pracę toczące się przed 
wojewodą – właściwym ze względu na siedzibę 

pracodawcy, charakteryzuje się przejrzystym 
trybem i dość niskim poziomem sformali-
zowania. W zależności od województwa 
na wydanie zezwolenia oczekuje się 
około dwóch miesięcy. Często udaje się 
ten termin skrócić nawet do czterech 
tygodni. Co istotne, przekazując spra-
wę do prowadzenia profesjonalnemu 
pełnomocnikowi, pracodawca może 
oczekiwać, że nie angażując swego 
czasu ani wysiłku, otrzyma gotową de-
cyzję będącą podstawą do legalnego 
zatrudnienia cudzoziemca. 
Tematyka zatrudniania cudzoziemców 
dotyczy w głównej mierze obywateli 
Ukrainy oraz Białorusi, zasilających 
niezwykle chłonny, jeśli chodzi o zapo-

trzebowanie na nowych pracowników, 
sektor IT.  

Co istotne, zatrudnianie informatyków 
nie wymaga przeprowadzania testu rynku 

pracy (który co do zasady dopuszcza zatrud-
nienie cudzoziemców tylko w przypadku braku 

kandydatów na dane stanowisko spośród obywateli 
Polski), co pozwala na szybsze i łatwiejsze uzyskanie 

zezwolenia na pracę. 
Patrząc na szereg korzyści płynących z zatrudniania cudzoziemców, 
szybkość procedury uzyskania zezwolenia, możliwość korzystania 
w tym zakresie z profesjonalnego pełnomocnika, zatrudnianie cudzo-
ziemców stanowić może realną alternatywę dla tradycyjnego modelu 
pozyskiwania pracowników. 
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Taki kandydat może zgłosić się do rekrutera i jeśli ten akurat ma 
otwarty odpowiedni projekt rekrutacyjny, może wziąć w nim udział. 
Jest to sytuacja standardowa. klient zgłasza agencji swoją konkretną 
potrzebę, wie, kogo potrzebuje i rekruter opiera swoje działania na 
tej potrzebie. Minusem tej sytuacji jest fakt, iż kandydat, który wy-
marzy sobie pracę w konkretnej firmie, nie zawsze (a nawet bardzo 
rzadko) trafi do rekrutera, kiedy ten akurat ma aktualny odpowiedni 
projekt. Co zrobić w takiej sytuacji? Na pojawienie się odpowiedniej 
roli w tej jedynej właściwej firmie można przecież czekać bardzo 
długo.

WYMARZONY PRACODAWCA, 
MARZYCIELSKI KANDYDAT
A co, gdybyśmy spróbowali odwrócić sytuację i stworzyć 
u klienta „potrzebę” przy pomocy profilu wspomnianego 
wcześniej marzycielskiego kandydata? Oczywiście byłby 
to profil uszyty na miarę i idealnie pasujący do organizacji 
klienta. Stykam się z takimi sytuacjami już od dłuższego czasu. 
Dotyczy to przede wszystkim organizacji otwartych na nowo-
ści i nietypowe rozwiązania, a przede wszystkim na rozmowy 
o przyszłych możliwościach z kandydatami, którzy wskazują 
ich jako wymarzonych pracodawców. Mają pomysł, wyobrażenie 

Krzysztof Matyja

Dyrektor zarządzający linią Permanent Recruitment w Grupie Progres, 
z biznesem związany od ponad 20 lat. Wieloletnie doświadczenie 
z zakresu zarządzania biznesem poparte wieloma sukcesami, 
które zostały osiągnięte dzięki odpowiednio zmotywowanym 
i kierowanym zespołom. Stworzenie własnej marki SalesFor 
i połączenie jej fuzją z Grupą Progres po 7 latach rozwoju. 

Praca
Czy poszukiwanie pracy to zadanie na pełen etat? Niewątpliwie jest w tym 
stwierdzeniu sporo racji. Przeglądanie ogłoszeń, wysyłanie aplikacji, rozmowy, spotkania, 
ewentualne testy i zadania powodują konieczność wydłużenia doby o dodatkowe 8 godzin. 
Większość osób, zwłaszcza na szczeblu kierowniczym, nie ma na to czasu i ewentualne 
zmiany odkłada na później. A jeśli kandydat wie, do której firmy chciałby się dostać,  
ale nie wie, jak postąpić lub nie ma czasu szukać kontaktów. Jak mu pomóc?

szyta na miarę
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skiej relacji z potencjalnym 
pracodawcą i wspólne, dokładne zbadanie ukrytych 
potrzeb, o których biznes nie pamięta (bądź nie chce pa-
miętać). Oczywiście ogromną rolę w takim działaniu odgrywa rekru-
ter. Musi to być osoba otwarta i komunikatywna, umiejąca budować 
długofalowe relacje. Ostatecznie, to przecież jego zadaniem będzie 
dopasowanie obu stron do siebie.
Cel takiej współpracy może być dwojaki – całkowita zmiana otoczenia 
i przejście do nowej organizacji lub udział w dodatkowym i niezwykle 
ciekawym projekcie, mający na celu wzbogacenie doświadczenia 
zawodowego i wprowadzenie pewnego urozmaicenia, ale bez ko-
nieczności zmiany pracodawcy. kandydat i rekruter wspólnie określają 
obszary działania, podział prac czy terminy, z których wspólnie się 
rozliczają. Tylko dynamiczna współpraca i pełne zaangażowanie obu 
stron może skutkować osiągnieciem zamierzonego celu w wyznaczo-
nym terminie. 

…I BUDOWNICZY POROZUMIENIA 
Obserwując rynek, analizy czy prowadząc 
rozmowy z działami HR i zarządami wielu 
firm, widzę dużą otwartość na tego typu 
kandydatów i gotowość do zapoznania 
się ich profilami. Niestety równie duża 
grupa nadal uważa takie działanie 
za podejrzane, a co najmniej rzadko 
spotykane. Nie mogą zrozumieć, 
dlaczego kandydat wskazuje ich orga-
nizację i chce wejść do jej struktur bez konkret-
nego projektu i jasno zdefiniowanej potrzeby 
rekrutacyjnej. Dlatego też tak ważna jest rola 
firmy doradczej, która jest swoistego rodzaju 
pomostem pomiędzy klientem a kandydatem 
i tworzy neutralne środowisko dla dalszych 
rozmów. 
 
Uważam, że przy rozpatrywaniu tego typu 
rozwiązań istotnym czynnikiem jest otwartość 
i gotowość do zmiany i nieszablonowe podej-
ście. Są one wartością dodaną dla organizacji 
i mogą się okazać kluczem do sukcesu. Jeśli 
będziemy robić wszystko standardowo, czyli 
tak samo jak inni, jak mamy zyskać przewagę 
konkurencyjną, czym się wyróżnić, wyprzedzić 
innych, wybić się przed szereg, przyciągnąć 
największe talenty. Musimy patrzeć szeroko, a jeśli 
ktoś podsuwa nam jak na tacy nowatorskie roz-
wiązanie, które może pomóc nam zrewolucjonizo-
wać biznes, warto mu się przynajmniej przyjrzeć 
i na poważnie rozważyć płynące z niego 
korzyści. 

swojej roli w firmie i chcą się nimi podzielić i wspólnie budować przy-
szłość. Nie są to osoby aktywne na rynku pracy i pobudki ich działania 
też są inne.
Rolą agencji w tym przypadku jest stworzenie potrzeby i doprowa-
dzenie do spotkania klienta i kandydata. „Praca szyta na miarę” to 
nowatorska usługa, pozwalająca osobom poszukującym nowych 
wyzwań zawodowych na przeniesie ciężaru tego wymagającego 
zajęcia na firmę z wieloletnim doświadczeniem w analizowaniu rynku 
pracy. Dzięki temu kandydat otrzymuje nie tylko dogłębną analizę 
swoich umiejętności oraz doświadczenia pod kątem doboru idealnej 
pracy oraz aktualnych wymagań rynku, ale także profesjonalną po-
moc w budowaniu własnej marki. Oczywiście nie należy zapominać 
o ogromnej oszczędności czasu.
Należy podkreślić, że współpraca w tym zakresie wiąże się z dużym 
zaufaniem obydwu stron. Dotyczy ona przede wszystkim osób obec-
nie zatrudnionych, w większości przypadków piastujących wysokie 

stanowiska, więc dyskrecja jest warunkiem 
bezwzględnie koniecznym, a każdy krok, 

zwłaszcza jeśli dotyczy kontaktu ze 
stroną trzecią, jest podejmowany 

tylko i wyłącznie za zgodą kan-
dydata. Dlatego też ten ostatni 
na trop takiej usługi trafia 
zazwyczaj z polecenia od 
zaufanego znajomego.

AGENCJA 
JAKO AUDYTOR 
MARZEŃ…
Rolą firmy doradczej 
jest dokładne zbadanie 
organizacji czy obszarów, 
w które celuje kandydat 
i obiektywna ocena jego 
wyboru. Często okazuje 
się, że konieczne będzie 

sprowadzenie kandydata 
na ziemię, gdyż wymarzył 

on sobie organizację, która 
ma niewiele wspólnego z fak-

tycznie istniejącą firmą i tak 
naprawdę nie ma on pojęcia na 

temat jej kultury organizacyjnej, 
modelu zarządzania czy misji. 

Dlatego nad uzasadnieniem zain-
teresowania kandydata daną firmą 
trzeba solidnie popracować. 
Poza pracą z kandydatem, rolą 

firmy doradczej jest nawiązanie 
komunikacji, stworzenie partner-
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Zaryzykowaliśmy i przekształciliśmy nasz model sprzedaży. Skupiliśmy 
się na poszukiwaniu klientów spoza kraju, którym mogliśmy zapro-
ponować usługi polskich programistów na zasadzie pracy zdalnej. 
Początki były jak zawsze niełatwe i zderzaliśmy się z nowym dla nas 
światem – jako cała firma, handlowcy i rekruterzy. Obecnie mamy 
szeroką wiedzę, ale nadal są projekty, które potrafią nas zaskoczyć, nie 
tylko jeżeli chodzi o technologie, ale i same procesy rekrutacyjne. 
Jako młody rekruter IT przyjęłam 5 „złotych” zasad, które pomagają mi 
w codziennej pracy. 

1 NIE TAKI DIABEŁ STRASZNY  
JAK GO MALUJĄ

Rynek IT uległ bardzo dużej zmianie przez ostatnie lata. Po pierwsze 
dlatego, że w Polsce nie otwierają się już tylko wielkie korporacje, ale 
i mniejsze software house’y. Daje to fantastyczne możliwości rozwoju 
nowych technologii. Dzięki temu już teraz mamy wykwalifikowanych 
specjalistów w mniej popularnych językach programowania, które są 
powszechne na rynkach międzynarodowych. Po drugie, ciężko było 
dotrzeć do samych programistów, nie zawsze sprawdzał się kontakt 
przez LinkedIn, a jeżeli już się do nich dotarło, to odpowiedzi nierzad-
ko były nieprzychylne. Jednak nie ma co się dziwić, kto z nas nie byłby 

Monika Joniec

Rekruter w Whoohoo Poland, głównie realizuje projekty  
z branży IT i inżynieryjnej. Prywatnie pasjonatka podróży  
i dobrej książki. 

Z czym może mierzyć się  

 początkujący  
 rekruter IT? 
Jak każda firma w trakcie trwania pandemii, musieliśmy zmierzyć się z wieloma 
wyzwaniami. Specjalizując się głównie w zatrudnieniu inżynierów i managerów z całej 
Polski, musieliśmy zmienić nasze dotychczasowe plany i modele biznesowe. Postawiliśmy 
na branżę IT, w której zobaczyliśmy rozwój jeszcze szybszy niż zazwyczaj. 

poirytowany faktem, że dostaje setki wiadomości dziennie z ofertami 
niekoniecznie dopasowanymi do naszych kwalifikacji, kompeten-
cji i umiejętności. Gdy teraz rozmawiam z kandydatami, to często 
chwalą możliwość zablokowania niechcianych wiadomości. Nam 
jako rekruterom ta funkcja też przynosi ogromne korzyści, docieramy 
do kandydatów, którzy są zainteresowani zmianą pracy, przez co są 
bardziej skorzy do podjęcia rozmów. 

react
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Java

Python

2 JEŚLI WEJDZIESZ MIĘDZY WRONY, 
MUSISZ KRAKAĆ JAK I ONE

Współpraca z klientami specjalizującymi się w najnowszych rozwiąza-
niach technologicznych, wniosła powiew świeżości w nasze procesy 
rekrutacyjne. Wcześniej pracowaliśmy głównie w Waterfall, a Agile 
i Scrum przypisywaliśmy tylko projektom IT. Sytuacja jednak wy-
magała od nas dostosowania zarządzania procesami do nowych 
potrzeb naszych klientów. Obecnie nauczyliśmy się wykorzysty-
wać zwinne podejście oraz staramy się, aby nasze projekty zostały 
zamknięte w jak najszybszym czasie. Udało nam 
się zoptymalizować rekrutacje w bardzo 
prosty sposób. Przede wszystkim przestali-
śmy przesyłać profile kandydatów mailowo, 
a zaczęliśmy korzystać z Kanbana, którego 
udostępniliśmy osobom zaangażowanym. 
Klienci mają stały dostęp do kandyda-
tów, którzy zostali im przedstawieni i co 
najważniejsze – w jednym miejscu – a nie 
w gąszczu emalii. Dzięki przeniesieniu 
struktury naszych procesów do sieci, 
project managerowie czy działy HR mogą 
sami kontrolować, na jakim etapie jest dany 
kandydat. Zauważyliśmy, że klienci bardzo 
chwalą sobie takie podejście. Nam również 
ułatwiło to pracę i co najważniejsze kontakt 
z klientem i kandydatem. 

3 CZAS TO PIENIĄDZ
Optymalizacja nie zakończyła się tylko 

na Kanbanie. Zatrudnianie pracowników 
w branży IT jest na wysokim poziomie 
zaawansowania technologicznego, jed-
nocześnie pozostaje bardzo czasochłon-
nym procesem. W tak dynamicznej gałęzi 
gospodarczej jaką jest IT, przedłużające się 
procesy nie sprzyjają pozyskaniu kandydatów. 
Jak zostało wcześniej wspomniane, programiści 
dostają dziennie kilka propozycji nowej pracy czy projektu, 
dlatego Ci najbardziej doświadczeni kandydaci nie są 
dostępni na rynku zbyt długo. Często rozmawiam z kan-
dydatami, którzy w tym samym czasie biorą udział w kilku 
rekrutacjach, na różnych poziomach zaawansowania. Jak 
przekonać taką osobę do podjęcia rozmów i wybrania naszej oferty? 
Odpowiedź jest bardzo prosta, a mianowicie możliwie najkrótszą 
rekrutacją. Wszyscy z nas mieli do czynienia z przedłużającymi się 
procesami, w które było zaangażowane zbyt wiele osób, a etapów 
była nieskończona ilość. Na własnej skórze przekonałam się, że jest 
to zbędne. Zamiast rozkładania rozmów z kandydatem na wiele dni, 
skupiamy się na dwóch rozmowach. Pierwszą zawsze przeprowadza 
rekruter z naszej firmy, druga i ostatnia ma miejsce bezpośrednio 
u klienta. Zazwyczaj jest to dłuższa rozmowa, około godzinna. 
Przekonujemy managerów, żeby na takiej rozmowie były tylko osoby 
zainteresowane, najlepiej pracujące w projekcie, w jakim staramy się 
zapełnić wakat. Po takiej rozmowie już wiemy, czy kandydat będzie 
nadawał się do zespołu pod kątem umiejętności technicznych 
i interpersonalnych. Daje nam to bardzo szybki ogląd sprawy i już 
następnego dnia możemy przekazać feedback kandydatowi lub 
przedstawić mu ofertę. 

4 PROBLEMEM NIE JEST PROBLEM. 
PROBLEMEM JEST TWOJE PODEJŚCIE 

DO PROBLEMU
Oczywiście nadal zdarzają się projekty ciężkie, ale nie niemożliwe 
do zamknięcia. Przykładem jest chociażby pierwszy proces, jaki 
dostałam w IT, który polegał na stworzeniu zespołu programistów 
C++. Początkowo wydawał się bardzo prosty i szybki do zrealizowania, 

później nastąpiło zderzenie z rzeczywistością. Klient szukał osób, 
które będą pisać kod w C++ 98, dosyć przestarzałej wersji. Proces się 
przedłużał, ale klient był responsywny, a sama rekrutacja była bardzo 
transparentna. W ostateczności udało nam się stworzyć zespół, 
kandydatom podobało się tempo uzyskiwania feedbacku oraz to, 
że mogli porozmawiać z osobami bezpośrednio zaangażowanymi 
w projekt. W takich projektach ważny jest kontakt z klientem i stałe 
informowanie go o postępach lub ich braku. 

5 NIE PORYWAJ SIĘ Z MOTYKĄ NA SŁOŃCE 
Mamy też doświadczenie z projektami nierealnymi do wykona-

nia. Na początku wspominałam, że polski rynek IT bardzo się rozwinął 
w ostatnich latach i mamy coraz więcej programistów mało popular-
nych języków takich jak np. Go, Mendix, Ruby czy Vue.js. Zanim zde-
cydujemy się na podjęcie poszukiwań, musimy rozeznać się w rynku. 
Ważne jest, abyśmy mieli ogląd tego, czego oczekuje od nas klient 
i nawiązywali z nim rozmowy lub dyskusje. Jeżeli klient potrzebuje 
kandydatów z pięcioletnim doświadczeniem w danej technologii, 
a w Polsce ona rozwija się dopiero od dwóch lat, to mamy dwa 
wyjścia: próbować przekonać klienta do zmniejszenia oczekiwań lub 
nie przyjmować takiej rekrutacji. Oba rozwiązania są dobre, ponieważ 
działamy jak profesjonaliści i tak jesteśmy przez klienta postrzegani. 
Zawsze podchodzimy do zadań w sposób rzetelny oraz adekwatny 
do rzeczywistości. 
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 Rynek pracy specjalistów H1 2021. 

Rozpędzona 
rekrutacja

Liczba ofert pracy opublikowanych  
na Pracuj.pl między styczniem i czerwcem 
2021 wyniosła bowiem 440 608 ogłoszeń  
– co stanowiło wzrost o aż 45% w stosunku  
do II półrocza 2020. 

Liczba ofert zamieszczonych na Pracuj.pl

Q2 2021
  240 094

Q1 2021
  200 514

Q4 2020
  150 274

Q3 2020
  152 851

Na aktywność pracodawców na portalu w minionych sześciu miesią-
cach miały wpływ zarówno czynniki zewnętrzne, jak i wewnętrzne. 
Do czynników zewnętrznych należy zaliczyć przede wszystkim popra-
wę nastrojów na rynku pracy, lepsze perspektywy gospodarcze oraz 
osłabienie skali rozwoju pandemii COVID-19. Sytuacja ta zachęcała 
pracodawców do bardziej aktywnego poszukiwania nowych pra-
cowników, a kandydatów – do rozważenia wyboru nowego, bardziej 
atrakcyjnego miejsca zatrudnienia. Czynnikiem wewnętrznym jest 

W minionym półroczu widoczne było wyraźne ożywienie aktywności 
rekrutacyjnej firm. Ostatnie sześć miesięcy to dalszy wzrost udziału 
ofert pracy zdalnej, kierowanych do pracowników fizycznych czy na 
stanowiska wymagające wysokich kompetencji cyfrowych. 

I PÓŁROCZE 2021 – CZAS WZROSTÓW
Pierwsze półrocze 2021 roku przyniosło wiele optymistycznych 
tendencji i danych dla rynku pracy w Polsce, szczególnie wyraźnie 
widocznych w porównaniu z wyjątkowo trudnym pierwszym 
półroczem 2020. Konsekwencje ekonomiczne wybuchu pandemii 
COVID-19, tzw. pierwszy lockdown i niepewność pracodaw-
ców w pierwszych miesiącach po pojawieniu się koronawirusa 
w Polsce sprawiły, że przed rokiem obserwować można było 
znaczące spadki liczby ofert rok do roku na całym polskim rynku 
rekrutacji online.

440 608 tyle ofert opublikowano w pierwszym  
półroczu 2021 na Pracuj.pl

240 094 ofert zostało zamieszczonych  
na Pracuj.pl w II kwartale 2021

100 000  tę barierę liczby aktywnych ogłoszeń dostępnych na 
bieżąco na portalu przekroczył Pracuj.pl w I kwartale 2021

Tymczasem I półrocze 2021 roku przebiegało na Pracuj.pl pod kątem 
dalszego, konsekwentnego wzrostu aktywności rekrutacyjnej praco-
dawców obserwowanego w drugiej części 2020. Liczba ofert pracy 
opublikowanych na Pracuj.pl między styczniem i czerwcem 2021 
wyniosła bowiem 440 608 ogłoszeń – co stanowiło wzrost o aż 45% 
w stosunku do II półrocza 2020. Konsekwentne wzrosty można było 
zaobserwować także w poszczególnych miesiącach bieżącego roku – 
okres między kwietniem i czerwcem 2021. 

440 608 ofert zatrudnienia zamieścili 
pracodawcy na Pracuj.pl w pierwszym 
półroczu 2021 roku. To potwierdzenie  
pozytywnych tendencji, obserwowanych 
na rynku pracy w Polsce. 
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bardzo pozytywny odbiór nowej platformy marketingowej „W śro-
dowisku Pracuj.pl”, a także działania skierowane do różnych grup 
pracodawców.

SPECJALIZACJE POSZUKIWANE W H1 2021 
Wydarzenia ostatnich kilkunastu miesięcy nie zmieniły przynajmniej 
jednej tendencji, stale obserwowanej od lat – czyli wiodącej roli 
rekrutacji specjalistów ds. handlu i sprzedaży. Do tej grupy kierowane 
było 29% wszystkich ogłoszeń zamieszczonych w I półroczu 2021. Nie 
oznacza to jednak, że nie nastąpiły przetasowania w czołówce najbar-
dziej popularnych specjalizacji. Na drugim miejscu w tym zestawieniu 
po raz pierwszy w historii znaleźli się specjaliści IT – kierowana była do 
nich co piąta oferta na Pracuj.pl.

Najczęściej rekrutowane specjalizacje  
Udział w ofertach na Pracuj.pl

Handel i sprzedaż
  29%

  33%

IT
  20%

  15%

Obsługa klienta
  15%

  17%

Praca fizyczna
  11%

  12%

Inżynieria
  10%
  10%

Finanse
  9%

  8%

 H1 2021           H2 2020

Na trzecim miejscu uplasowała 
się natomiast obsługa 
klienta, czyli wieloletni 
wicelider zestawienia (15% 
wszystkich ogłoszeń). Dużym za-
interesowaniem cieszyli się także pracownicy fizyczni 
(11%), inżynierzy (10%) i specjaliści ds. finansów (9%).
Udział ofert pracy w handlu i sprzedaży na Pracuj.pl utrzymał się 
w I półroczu 2021 na wysokim poziomie, czemu sprzyjało przede 
wszystkim stopniowe zdejmowanie części obostrzeń związanych 
z pandemią, a także poszukiwanie handlowców i sprzedawców 
wspierających sprzedaż online. Rekrutacje w tym obszarze pozwalają 
na umiarkowany optymizm, dotyczący dostępności ofert pracy dla 
tej grupy także w nadchodzących miesiącach – przy zastrzeżeniu, że 
utrzyma się spokojny charakter obecnej fazy pandemii COVID-19.
Jak podkreślają analitycy i eksperci rynku HR, po szoku pierwszych 
miesięcy lockdownu w 2020 roku rekrutacje kierowane do specja-
listów IT powróciły szybko na znane wcześniej, dynamiczne tory. 
Dowodzą tego dane Pracuj.pl i rola wicelidera zestawienia za I półro-
cze 2021, pełniona przez tę specjalizację. Główną zmianą, która zaszła 
w wyniku pandemii i obserwowaną także w ostatnich miesiącach, 
była rosnąca rola rekrutacji kierowanych do specjalistów mid- i senior, 
a nieco mniejsza liczba ofert na stanowiska juniorskie w IT.

ROSNĄCE ZNACZENIE 
KOMPETENCJI CYFROWYCH
Opublikowany w maju 2021 raport Pracuj.pl „Cyfrowa ewolucja 
kariery” wykazał, że Polacy są świadomi dużej roli kompetencji 

cyfrowych na rynku pracy – ich rosnące znaczenie dostrzega 66% 
respondentów. Jednocześnie 2 na 3 pracowników oceniało pozy-
tywnie posiadane zawodowe kompetencje cyfrowe – czyli zdolność 
do sprawnego wykorzystywania technologii, w tym urządzeń, 
Internetu, programów – w codziennej pracy. Te postawy nie do koń-
ca zgadzają się z analizami Komisji Europejskiej, stawiającymi pod 
tym względem Polskę dopiero na 22. miejscu w rankingu państw 
Unii Europejskiej.
Tymczasem, jak wskazują dane Pracuj.pl, kształcenie kompetencji 
cyfrowych już dziś powinno stanowić priorytet. Aktywność praco-
dawców wskazuje bowiem na ich bardzo ważny udział w puli ofert. 
Analitycy Pracuj.pl przyjrzeli się pięciu specjalizacjom, w których 
różnorodne kompetencje cyfrowe mają rosnące znaczenie. Są to 
rozwój oprogramowania, administracja IT, marketing/reklama/grafika, 
internet/e-commerce oraz badania i rozwój. Łączny udział ogłoszeń 
kierowanych do specjalistów w tych obszarach na Pracuj. pl wyniósł 
w I półroczu 2021 aż 32%. Warto zaznaczyć, że wspomniane kategorie 
nie wyczerpują całego zakresu miejsc pracy wymagających kompe-
tencji cyfrowych, ale obrazują zachodzące na rynku tendencje. 

Zapotrzebowanie na kompetencje cyfrowe  
w I półroczu 2021

20% ofert pracy kierowane było  
do specjalistów ds. technologii  (IT)

32% ofert dotyczyło specjalizacji, w których szczególnie wzrasta 
znaczenie kompetencji cyfrowych*

*  Jako specjalizacje szczególnie wymagające kompetencji cyfrowych sklasyfikowano kate-
gorie: IT, marketing, reklama/grafika, internet/e-commerce oraz badania i rozwój.
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Technologie i kompetencje cyfrowe. 
Udział w ofertach na Pracuj.pl w I półroczu 2021

IT – rozwój oprogramowania
  13%

IT – administracja
  7%

Marketing i reklama / grafika
  5%

Internet / e-commerce
  4%

Badania i rozwój (R&D)
  3%

WZROSTY W SPECJALIZACJACH  
DOTKNIĘTYCH COVID-19
Obawy o wpływ pandemii COVID-19 na miejsca pracy i kondycję 
firm dotyczyły w minionych miesiącach szczególnie branż, które 
najmocniej były narażone na konsekwencje zamrożenia gospodarki. 
Rzeczywiście, szczególnie w II kwartale minionego roku takie specjali-
zacje jak np. praca fizyczna, produkcja, budownictwo czy hotelarstwo, 
gastronomia i turystyka zostały doświadczone przez skutki rosnącej 
niepewności, a wiele rekrutacji było wstrzymywanych. Ponadto po-
lityka oszczędności i niejasna sytuacja kadrowa dotykała szczególnie 
specjalistów ds. marketingu i ekspertów HR. Dane zebrane przez 
analityków Pracuj.pl wskazują jednocześnie jednak, że liczba rekrutacji 
we wszystkich wskazanych dziedzinach w I półroczu 2021 znacząco 
wzrosła.

Specjalizacje szczególnie dotknięte COVID-19 
Liczba ofert i wzrost

Praca fizyczna
  49 504

  36 382         36%
Produkcja

  29 323
         31%  22 411

Budownictwo
  23 640

         59%  14 836

Marketing
  18 664

         70%  10 954

HR
  17 416

         87%  9 336

HORECA / turystyka
  2 866

         37%  1 719

 H1 2021           H2 2020
Wzrost liczby ofert między II półroczem 2020 i I półroczem 2021

Największe ożywienie wśród wskazanych 
specjalizacji dotyczyło ekspertów ds. HR. 
Kierowano do nich aż o 87% ofert więcej 
niż w II półroczu minionego roku, 
co stanowi dodatkowy dowód rosnących 
potrzeb firm w zakresie zarządzania 
kadrami i ich rekrutacji. 
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Największe ożywienie wśród wskazanych specjaliza-
cji dotyczyło ekspertów ds. HR. Kierowano 
do nich aż o 87% ofert więcej niż w II 
półroczu minionego roku, co stano-
wi dodatkowy dowód rosnących 
potrzeb firm w zakresie zarzą-
dzania kadrami i ich rekrutacji. 
Niewiele mniejsze wzrosty 
w stosunku do poprzedniego pół-
rocza dotyczyły marketingu (70%), 
na co wpływ miał wzrost zapotrze-
bowania firm na działania z obszaru 
digital marketingu, dynamicznie rozwi-
jające się w czasach pandemii. Wzrost 
liczby ofert pracy dotyczył również 
turystyki, hotelarstwa i gastronomii 
(67%), a także budownictwa 
(59%). Niższa, ale wciąż wyraźnie 
dodatnia dynamika liczby 
rekrutacji obserwowana 
była w przypadku rekrutacji 
pracowników fizycznych i specjalistów 
produkcji.

NAJCZĘŚCIEJ REKRUTUJĄCE  
BRANŻE W I PÓŁROCZU 2021
Eksperci Pracuj.pl sprawdzili także firmy których branż najczęściej 
rekrutowały na Pracuj.pl w I półroczu 2021. Największa liczba ofert, 
podobnie jak ostatnich latach, pochodziła od pracodawców działają-
cych w branży bankowości i finansów. Co ciekawe, na drugą pozycję 
wśród najchętniej rekrutujących wskoczyły natomiast firmy pocho-
dzące z branży nowych technologii, od których pochodziło 9,5% 
ofert. Na trzecim miejscu uplasowali się pracodawcy z branży handlu 
i sprzedaży detalicznej (B2C), a na kolejnych – zajmujący się produkcją 
FMCG oraz budownictwem i inżynierią.

Najczęściej rekrutujące branże 
Udział w ofertach na Pracuj.pl H1 2021

Bankowość / finanse
  10%

IT
  9,5%

Handel i sprzedaż B2C
  8%

Produkcja FMCG
  8%

Budownictwo / inżynieria
  7%

Handel hurtowy B2B
  6%

Przemysł ciężki i chemiczny
  6%

GDZIE POSZUKIWANO W I PÓŁROCZU 2021
W I półroczu 2021 co piąte ogłoszenie na Pracuj.pl pochodziło od 
firm z województwa mazowieckiego (20% ofert na portalu). Warto 
dostrzec, że choć pełni ono rolę zdecydowanego lidera, jego udział 
w całej puli ogłoszeń regularnie spada – w I półroczu 2020 było to 
22%, a w I półroczu 2019 – 24%.
Podobnie, jak w minionych latach, kolejne pozycje zajmowały wo-
jewództwa znajdujące się w południowej Polsce: dolnośląskie (11%), 
śląskie (10%) i małopolskie (9%), a obok nich wielkopolskie (9%). 
Podobnie, ja we wcześniejszych zestawieniach, w okolicach środka 
stawki znalazły się województwa pomorskie (7%) i łódzkie (6%).

3%

2%

3%

2%

4%

3%
9%

10%

20%

9%

4%

3%

11%

3%

7%

6%

1% Zagranica

OFERTY PRACY ZDALNEJ  
I REKRUTACJE ZDALNE
Od wybuchu pandemii COVID-19 Pracuj.pl opublikował trzy edycje 
badań poświęconych postawom pracowników i kandydatów w obli-
czu koronawirusa. Respondenci ostatniej, marcowej odsłony – przed-
stawionej w raporcie „Rok nowej normalności” – po raz kolejny pod-
kreślili znaczenie pracy zdalnej i hybrydowej w obliczu zachodzących 
zmian. W obu tych modelach pracowało łącznie 47% respondentów 
portalu, z czego 9 na 10 chciałoby pracować przynajmniej częściowo 
zdalnie także po zniesieniu wszystkich obostrzeń. Co więcej, zdecydo-
wana większość badanych pracowników i kandydatów była otwarta 
na udział w zdalnych rekrutacjach.

Praca i rekrutacja zdalna na Pracuj.pl

32%  ogłoszeń na Pracuj.pl pod koniec I półrocza 2021 stanowiły 
te oznaczone tagiem „rekrutacja zdalna”. Największy udział tego 
typu ofert odnotowano na początku maja ub.r., gdy wynosił on 50%

>10%  ogłoszeń na Pracuj.pl pod koniec I półrocza 2021 dotyczyło ofert 
pracy zdalnej. To ponad dwukrotnie więcej niż w tym samym 
okresie rok wcześniej
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Warto zauważyć, że powyższe tendencje, odzwierciedlające się 
w wielu rynkowych badaniach i opracowaniach, znalazły swoje od-
bicie w aktywności pracodawców na Pracuj.pl. Pod koniec I półrocza 
2021 już więcej, niż co dziesiąta oferta na portalu dotyczyła ofert 
pracy zdalnej. To wynik ponad dwukrotnie wyższy, niż odnotowany 
w tym samym okresie rok wcześniej i blisko trzykrotnie wyższy niż tuż 
przed startem pandemii koronawirusa w Polsce.
Co równie ciekawe, w tym samym okresie oferty z tagiem „rekrutacja 
zdalna” stanowiły co trzecie ogłoszenie dostępne na portalu. To wynik 
bardzo przybliżony do odnotowanego na koniec grudnia 2020. Dane 
te wspierają hipotezę, zgodnie z którą rekrutacje zdalne utrzymają 
mocną pozycję niezależnie od przebiegu sytuacji epidemiologicznej.

AKTYWNOŚĆ KANDYDATÓW  
POD OFERTAMI PRACY
Podobnie, jak w raporcie „Rynek Pracy Specjalistów 2020”, analitycy 
Pracuj.pl przyjrzeli się ofertom, pod którymi kandydaci wykazywali 
się największym zaangażowaniem – czyli najczęściej wybierali pole 
„aplikuj” zamieszczone w ofertach. W czołowej dziesiątce pod tym 
względem w I półroczu 2021 roku znalazły się specjalizacje szcze-
gólnie dotknięte efektami pandemii koronawirusa i związanych z nią 
lockdownów, takie jak administracja biurowa, call center, obsługa 
klienta czy sprzedaż.

I półrocze 2021: top 10 kategorii z największym  
zaangażowaniem użytkowników*

• Administracja biurowa • Obsługa klienta

• Call center • Public Relations

• Łańcuch dostaw • Reklama i grafika

• Marketing • Sprzedaż

• Media / sztuka / rozrywka • Transport i logistyka

* Średnia liczba kliknięć w pole aplikuj pod ofertami pracy.  
Kolejność top 10 uporządkowana alfabetycznie.

Wśród kategorii przyciągających najwięcej 
kandydatów znalazły się także łańcuch 

dostaw oraz transport i logistyka. To dwie 
specjalizacje, w przypadku których w cią-
gu ostatnich kilkunastu miesięcy można 

było obserwować zarówno pozytywne, jak 
i negatywne konsekwencje 
dla kandydatów związane 
z pandemią. Na przykład, 
na korzyść kandydatów 
w tych obszarach działał 

dynamiczny 
wzrost zna-
czenia branży 
e-commerce 
i transportu 

produktów 
kupowa-

nych w sieci, a co za tym idzie – popytu na kurierów i kierowców. 
Natomiast mniej sprzyjającą tendencją były obostrzenia w transporcie 
międzynarodowym czy utrudnienia w pracy z siedzib firm, szcze-
gólnie odbijające się na logistykach, utrudniające tworzenie planów 
rekrutacyjnych i organizację pracy.
Topową dziesiątkę najbardziej aktywnych kandydatów uzupełniają 
specjalizacje związane z branżą kreatywną, np. marketing, media/
sztuka/rozrywka, public relations, reklama i grafika – których sytuacja 
pod względem liczby dostępnych ofert w I półroczu 2021 wyraźnie 
poprawiła się choćby w stosunku do pierwszych miesięcy pandemii.

CIEKAWE PERSPEKTYWY REKRUTACJI
Wyniki raportu „Rynek Pracy Specjalistów H1 2021” pozwalają na 
ostrożny optymizm w ocenie perspektyw rekrutacji na najbliższe 
miesiące, a także wskazują na bardziej trwałą tendencję do wzrostu 
intensywności działań HR po trudnym okresie pierwszych miesięcy 
pandemii koronawirusa. Jednocześnie jednak wskazują na wiele 
ciekawych tendencji, które wpływały na strukturę ogłoszeń w I półro-
czu: pracę zdalną i hybrydową, kompetencje cyfrowe czy rekrutację 
zdalną. Wszystkie one prawdopodobnie będą znacząco wpływać na 
ewolucję modeli rekrutacji w najbliższych latach, a także przyczyniają 
się do utrzymania optymistycznej dynamiki rekrutacji od II półrocza 
2020.
Pozytywne doświadczenia rekrutacji zdalnej i rosnąca biegłość w wy-
korzystaniu tej formy działań HR sprawiły, że w poszukiwaniu pracow-
ników jeszcze częściej, niż przed pojawieniem się COVID-19, sięgano 
po wirtualne narzędzia kontaktu z kandydatami. „Fizyczne” spotkania 
rekrutacyjne ograniczano do minimum zwłaszcza w przypadku za-
wodów nie wymagających testów manualnych, w wielu wypadkach 
onboarding nowo zatrudnionych osób również odbywał się online.
Z kolei ogromny wzrost znaczenia pracy zdalnej i jej udane wdrożenia 
sprawiły, że coraz częściej dyskutuje się o modelu hybrydowym jako 
tym, który już w najbliższej przyszłości przyjmie wiodącą rolę w wielu 
branżach – także po opanowaniu pandemii. Praca zdalna będzie 
stanowić także jeden z ważnych kontekstów wpływających na jeszcze 
szybszy wzrost znaczenia kompetencji cyfrowych na rynku pracy 
– istotnych przy realizacji zadań spoza siedziby pracodawcy. 

Źródło: raport Pracuj.pl „Rynek Pracy Specjalistów H1 2021”, dane wewnętrzne
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Powyższe wynika z najnowszego raportu Pracuj.pl „Kariera okiem 
fachowca”. Aż 9 na 10 badanych pracowników fizycznych jest 
otwartych na nowe oferty pracy, a COVID-19 miał negatywny 
wpływ na sytuację zawodową 4 na 10 respondentów.

PRACA WIDZIANA OKIEM FACHOWCA
Wykwalifikowani pracownicy fizyczni należą do grup 
kandydatów, których rekrutacja przysparza pracodaw-
com największych problemów. To druga specjalizacja 
obok IT, która w minionych kilku latach znacznie zwiększyła 
swój udział w puli ofert pracy dostępnych w sieci. Na przykład, 
na Pracuj.pl między styczniem i majem 2021 rokuliczba ogłoszeń 
kierowanych do pracowników fizycznych wzrosła o 50% w stosunku 
do tego samego okresu w ubiegłym roku.

Oferty dla fachowców na Pracuj.pl

67 655 ofert pracy kierowanych do pracowników fizycznych 
zamieszczono na Pracuj.pl w 2020 roku

13% taką część wszystkich ogłoszeń zamieszczonych  
na Pracuj.pl w 2020 roku stanowiły oferty pracy fizycznej

+50%  o tyle wzrosła między styczniem i majem 2021 roku liczba ofert 
kierowanych do pracowników fizycznych na Pracuj.pl  
w stosunku do 2020 roku

Pracownicy fizyczni to jedna 
z najbardziej aktywnych rekrutacyjnie 
grup zawodowych na rynku pracy. 
Jednocześnie jednym z kluczowych atutów  
ofert jest dla nich bezpieczeństwo 
i stabilność zatrudnienia. 

Pracownicy  
fizyczni  
na rynku pracy
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Jednocześnie jednak 
wizerunek tej grupy jest często 

zniekształcany przez stereotypowe 
przekonania na temat jej celów i postaw. By sprawdzić, jak wygląda 
obraz rynku pracy widziany z perspektywy pracowników fizycznych, 
Pracuj.pl przygotowało ninejszy raport. Oparty został on na badaniu 
opinii pracowników z segmentu blue collars – czyli wykonujących 
pracę fizyczną i fachową. W tekście przyglądamy się mobilności 
zawodowej i postawom rekrutacyjnym badanych.

TRUDNE DOŚWIADCZENIA CZASÓW COVID-19
Badanie dowodzi, że wpływ COVID-19 na rynek pracy stanowił trud-
ne wyzwanie dla dużego odsetka pracowników fizycznych. Ponad 
4 na 10 respondentów deklaruje, że ich sytuacja zawodowa uległa 
pogorszeniu w stosunku do okresu przed pandemią – to niewiele 
niższy odsetek niż osób, których sytuacja nie uległa zmianie (50,5%). 
Udział badanych deklarujących lepsze warunki zawodowe niż przed 
pandemią był śladowy (6,5%).

Ocena wpływu pandemii COVID-19 na sytuację zawodową

6,5%                                                     50,5%                                                 43%

  Lepsza niż przed pandemią           Nie zmieniła się         

  Gorsza niż przed pandemią

6%  badanych poszukuje nowej pracy ze względu na utratę poprzedniego 
miejsca zatrudnienia. Wśród szukających aktywnie pracy odsetek ten 
rośnie do 13%

20%  badanych musiało w czasie pandemii COVID-19 zmienić  
wykonywany zawód lub branżę, w której funkcjonują

Mimo negatywnych doświadczeń badanych wywołanych konse-
kwencjami COVID-19 powodem do optymizmu może być fakt, że 
tylko 6% wszystkich respondentów deklaruje poszukiwanie nowej 
pracy ze względu na utratę poprzedniej. Wyniki mogą potwierdzać, 
że wpływ pandemii na sytuację zawodową pracowników fizycznych 
miał bardziej pośredni charakter, odzwierciedlając się częściej 

w obniżkach wynagrodzeń, trudnościach 
w negocjacjach płacowych, większym 
stresie, a rzadziej – w formie zwolnień.

PROAKTYWNI I GOTOWI DO REKRUTACJI
Jak uykazuje badanie, respondenci wykazują się dużą deklarowa-
ną mobilnością zawodowa respondentów – blisko połowa z nich 
aktywnie poszukuje obecnie nowej pracy. Bardzo wysoki jest także 
odsetek osób otwartych na przyjęcie nowych, ciekawych ofert – taką 
deklarację składa aż 9 na 10 badanych. To kolejny pomiar Pracuj.pl 
w ostatnich latach pokazujący ogromny potencjał rekrutacyjny mimo 
stosunkowo niskiej stopy bezrobocia.

Aktywność rekrutacyjna pracowników fizycznych

Czy był(a)byś obecnie otwarty/a na nową, ciekawą ofertę pracy?
 90%                                                                                                               10%

Czy szukasz obecnie nowej pracy?
  47%                                                      53%

  Tak           Nie

Jednocześnie badani pracownicy fizyczni są wyraźnie podzieleni 
w ocenie dostępności pracy i sytuacji 
kadrowej na rynku. Najwięcej, bo 41% 
respondentów zgadza się ze stwier-
dzeniem, że w swojej branży łatwo 
znaleźliby nową pracę.
Wśród grup zawodowych zdecydowa-
nie najczęściej przekonani o mocnej 
pozycji na rynku i łatwości znalezie-
nia pracy byli kierowcy zawodowi, 
kurierzy i dostawcy, a w drugiej 
kolejności – fachowcy 
w dziedzinie bu-
downictwa 
i wykończeń. 
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MOTYWACJA DO ZMIANY: 
ZAROBKI I EWOLUCJA
Jakie są główne przyczyny poszukiwania pracy wskazywane przez 
badanych pracowników fizycznych? Badania pokazują, że podobnie, 
jak w innych grupach zawodowych, są to zarobki. Fachowców wyróż-
nia jednak także duże znaczenie stabilizacji i bezpieczeństwa miejsca 
zatrudnienia, a także jeszcze wyższe niż np. wśród specjalistów ocze-
kiwanie prezentacji widełek zarobków w ofertach pracy.

Jakie są główne przyczyny poszukiwania pracy 
wskazywane przez badanych pracowników 
fizycznych? Podobnie, jak w innych grupach 
zawodowych, są to zarobki. Fachowców 
wyróżnia jednak także duże znaczenie 
stabilizacji i bezpieczeństwa miejsca 
zatrudnienia, a także jeszcze wyższe (niż np. 
wśród specjalistów) oczekiwanie prezentacji 
widełek zarobków w ofertach pracy.

„Mimo, że połowa badanych deklaruje, że pandemia COVID-19 pogor-
szyła ich sytuację zawodową, to wiemy, że wciąż należą oni do grup 
intensywnie poszukiwanych przez pracodawców. Kluczowe w przy-
ciągnięciu odpowiednich kandydatów jest podanie na ofercie pracy 
interesujących informacji. Najważniejsze jest wynagrodzenie. Otwarte 
i czytelne zakomunikowanie widełek zarobków nie tylko zwraca 
uwagę kandydata, ale też wspiera wizerunek uczciwego pracodawcy. 
Pracodawcy powinni eksponować w ogłoszeniach informacje 
o firmie: liczbie pracowników, branży czy czasie obecności na rynku. 
Liczby, fakty i konkrety uwiarygadniają potencjalnego pracodawcę 
w oczach kandydatów” – mówi Małgorzata Skonieczna, Ekspertka ds. 
Badań Kandydatów w Grupie Pracuj.

Jak zauważa, zdecydowanie najczęściej wskazywanym 
powodem zmiany pracy jest chęć uzyskiwania wyższych 
zarobków – to czynnik motywujący do zmiany blisko połowę 
badanych (49%) aktywnie szukających nowego miejsca 

zatrudnienia. Na kolejnych dwóch miejscach podium znalazły 
się czynniki związane z rozwojem – brak możliwości awansu (33%) 

oraz poczucie bycia niedocenionym przez pracodawcę (25%).

Powody poszukiwania pracy.  
Najczęściej wskazywane przyczyny

Chciał(a)bym więcej zarabiać
  49%

Nie mam możliwości rozwoju/awansu
  33%

Czuję się niedoceniony/a
  25%

Moja obecna praca jest za ciężka
  23%

W obecnej firmie panuje zła atmosfera
  22%

Pracuję w nieodpowiednich godzinach
  14%

Szukam innej formy pracy
  14%

Mam złe relacje z szefem
  8%
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Warto zauważyć, że więcej niż co piąty badany (22%) szu-
kający aktywnie pracy robi to z myślą o zmianie branży lub 
wykonywanego zawodu. To także istotna wskazówka dla 
pracodawców, którzy powinni podkreślać wsparcie w naby-
waniu nowych kwalifikacji dla nowych pracowników.

TOP 3: WYNAGRODZENIE, 
STABILIZACJA I LOKALIZACJA
Badacze Pracuj.pl sprawdzili, jakie czynniki pracow-
nicy fizyczni wymieniali w topowej trójce kwestii, 
na które zwracają uwagę przy wyborze ofert pracy. 
Blisko 2/3 badanych (64%) wskazało na odpowiednie 
wynagrodzenie. Na kolejnej pozycji znalazła się 
stabilność i bezpieczeństwo zatrudnienia – jest ono 
kluczową kwestią przy przeglądaniu ofert dla połowy bada-
nych (50%). To już kolejne badanie Pracuj.pl, które potwierdza bardzo 
silną pozycję kwestii stabilizacji na liście priorytetów pracowników 
w obliczu pandemii.

Kluczowe czynniki wyboru ofert.  
Udział badanych, którzy wskazali w TOP 3

64%  
odpowiednie wynagrodzenie

50% stabilność  
i bezpieczeństwo zatrudnienia

38%  
łatwy dojazd do pracy

Trzecim najczęściej wskazywanym atutem ofert jest łatwość dojazdu 
do pracy (38%) – co jest dość zaskakujące, bo czynnik ten wyprzedził 
pod względem znaczenia m.in. elastyczne godziny pracy, ciekawe 
zadania, benefity pozapłacowe czy opinię firmy wśród znajomych 
i pracowników. Wygoda dotarcia do miejsca wykonywania obowiąz-
ków jest więc atutem, który pracodawcy powinni uwzględniać przy 
konstruowaniu ofert.

OTWARTOŚĆ I WYGODA 
SĄ DOCENIANE
Badanie „Kariera okiem fachowca” potwierdza, 
że pracownicy fizyczni – podobnie jak inni 
kandydaci – coraz częściej oczekują od 
pracodawców dzielenia się proponowanymi 
widełkami wynagrodzeń. Takie oczekiwanie 
wyraża blisko 3/4 respondentów (73%). 

Analizy wewnętrznych danych Pracuj.pl dowodzą, że oferty z po-
danym wynagrodzeniem odnotowują wyraźny wzrost aktywności 
kandydatów w stosunku do tych, w których takie widełki nie są 
ujawniane. Jak dodaje Małgorzata Skonieczna, wygoda procesu 
rekrutacyjnego i jasne ustalenie oferowanych warunków przynosi 
w rekrutacji fachowców świetne rezultaty.

73% badanych uważa, że oferty pracy powinny zawierać informację 
o proponowanych zarobkach

”Z licznych badań Pracuj.pl z przeszłości wiemy, że pracownicy 
fizyczni to grupa szczególnie zainteresowana prostym procesem 
rekrutacyjnym. Łatwe aplikowanie, szybkość kontaktu i mała liczba 
etapów to oczekiwania kandydatów. Pracuj.pl stara się na nie odpo-
wiadać np. możliwością zaaplikowania bez pliku CV lub bezpośred-
nim kontaktem telefonicznym. Kandydaci chętnie wybierają te formy 
aplikowania” – komentuje Małgorzata Skonieczna. 

Źródło: Raport Pracuj.pl „Kariera okiem fachowca. 
Pracownicy fizyczni o życiu zawodowym”, N=521 
pracowników fizycznych.
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Preferowany  
pracodawca,  
czyli jaki?
Pandemia pokrzyżowała plany dotyczące poszukiwania i zmiany pracy wielu 
kandydatom. Część z nich – chociaż miała już jasno sprecyzowane wizje dotyczące 
rozwoju kariery – w związku z drastyczną zmianą na rynku swoje plany musiała 
zmienić. Najważniejsze okazały się utrzymanie zatrudnienia, gwarancja wynagrodzenia 
i minimalizowanie ryzyka. Jednak potrzeby i oczekiwania kandydatów nie zniknęły wraz 
z nastaniem „nowej normalności”. Po pierwszej fali niepokoju, ponownie okazało się, 
że pracodawcy wyjdą obronną ręką z recesji dzięki właściwym ludziom. By ich pozyskać 
muszą jednak dobrze rozpoznać ich aktualne potrzeby. Jak pokazuje badanie „Percepcja 
wizerunku pracodawców w oczach kandydatów”1, pracownicy nadal wybierają miejsce 
zatrudnienia kierując się konkretnymi warunkami. Jakimi? 
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Ilu kandydatów i pracowników – tyle oczekiwań względem 
pracodawców. Mogłoby się wydawać, że indywidualne potrzeby 
i subiektywnie oceny trudno skategoryzować i jasno określić „perso-
nę” wymarzonego pracodawcy. Jednak, jeśli odpowiednio dobierze 
się próbę i najistotniejsze pytania zada grupie liczącej prawie 5 500 
aktywnych zawodowo Polaków, obraz zaczyna się wyostrzać, a trendy 
i tendencje jednoznacznie zaznaczać. Dzięki wynikom badania 
„Percepcja wizerunku pracodawców w oczach kandydatów”, zrealizo-
wanego w dwóch turach – przed wybuchem pandemii koronawirusa, 
w marcu 2020 roku oraz w czerwcu tego samego roku, czyli w okresie 
określanym już jako new normal – oczekiwaniom kandydatów można 
przyjrzeć się bardzo dokładnie.

ROZWAŻNIE CZY 
ROMANTYCZNIE?
Analizując pełny raport z badania2 można 
uznać, że bez względu na okoliczności i panują-
ce warunki ponad połowa polskich pracowników 
ma preferowanego pracodawcę i potrafi jasno 
sprecyzować, w jakiej firmie chciałaby podjąć 
zatrudnienie. Jednak warto również zauważyć, że 
w niepewnych czasach – gdy organizacje przepro-
wadzają restrukturyzacje, rynek pracownika zmienia się 
w rynek pracodawcy, by potem znowu prze-
chylić szalę na stronę pracowników, a każda 
zmiana wiąże się z większym stresem 
i niepewnością – perspektywa kandydatów 
także ulega zmianie. 
Przed wybuchem pandemii 63% uczestni-
ków badania przyznało, że szukając pracy, 
wysyła aplikację do preferowanego, 
wybranego pracodawcy. W drugim 
etapie badania takiej odpowiedzi 
udzieliło już 55%, co świadczy o tym, 

że zabezpieczenie bytu, poczucie stabilności, utrzymanie ciągłości 
zarobkowania stają się kluczowe w obliczu trudnej sytuacji, a trwa-
nie przy wyborze wyłącznie tej wymarzonej firmy staje się wówczas 
drugoplanowe. 

Czy szukając pracy wysyłałaś / wysyłałeś aplikację 
do wybranego, preferowanego pracodawcy?

Tak
 63%

 55%

Nie mam preferowanego pracodawcy
 23%

 32%

Nie
 11%

 13%

 Pre-Covid           Post-Covid

Preferowany  
pracodawca,  
czyli jaki?

Przed wybuchem pandemii 63% 
uczestników badania przyznało, że 
szukając pracy, wysyła aplikację 
do preferowanego, wybranego 
pracodawcy. W drugim etapie badania 
takiej odpowiedzi udzieliło już 55%, 
co świadczy o tym, że zabezpieczenie 
bytu, poczucie stabilności, utrzymanie 
ciągłości zarobkowania stają się 
kluczowe w obliczu trudnej sytuacji, 
a trwanie przy wyborze wyłącznie tej 
wymarzonej firmy staje się wówczas 
drugoplanowe. 

Iga Pazio

Redaktor naczelna Kompendium HR i serwisu wyzwaniaHR.pracuj.pl. 
Autorka cyklicznego badania „HR-owca portret własny”, 
 programów merytorycznych konferencji Wyzwania HR  
i innych inicjatyw branżowych. Entuzjastka dzielenia się wiedzą,  
branży HR i data driven content. B2B Marketing Communications 
Manager, w Grupie Pracuj od 2010 roku.
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Ponad 66% respondentów przyznało, 
że informacje przeczytane 
na forach internetowych mają 
wpływ na podejmowanie decyzji 
o udziale w rekrutacji. Negatywny 
wizerunek online może powstrzymać 
kandydatów przed złożeniem u danego 
pracodawcy swoich dokumentów 
aplikacyjnych. Co ciekawe, również 
opinie konsumentów o produktach 
brane są pod uwagę i rzutują na sposób 
myślenia o marce jako potencjalnym 
miejscu zatrudnienia. 

NIEZBĘDNIK KANDYDATA-POSZUKIWACZA
Lokalizacja firmy to główny czynnik, którym kierują się kandydaci 
szukający nowego pracodawcy. Jest to rzecz niezmienna – zarówno 
przed pojawieniem się koronawirusa, jak i potem aspekt ten był tak 
samo istotny dla osób zainteresowanych nowymi możliwościami 
zawodowymi. Bliskość miejsca zatrudnienia odgrywa ważną rolę, 
ponieważ pozwala oszczędzać czas i zredukować stres, który nega-
tywnie wpływa na zdrowie i osobistą efektywność. 
Rozważając oferty pracodawców, kandydaci biorą pod uwagę rów-
nież szereg innych czynników: branżę, w której działa firma, a także 
wizerunek i opinie o niej, jej pozycję rynkową. 

Wymień czynniki, którymi kierujesz się  
szukając nowego pracodawcy?

Lokalizacja siedziby firmy
 72%
 72%

Branża, w której działa firma
 69%

 67%

Wizerunek i opinie o firmie
 64%

 61%

Aktualnie prowadzone rekrutacje
 50%

 54%

Informacje o wynagrodzeniu zawarte w ofercie
 49%
 49%

Pozycja rynkowa firmy
 36%
 36%

Informacje nt. dostępnych benefitów
 33%

 24%

 Pre-Covid           Post-Covid

Co jeszcze sprawia, że aplikacja zostanie wysłana do tego, a nie 
innego pracodawcy? Pożądana jest oczywiście informacja na temat 
wysokości wynagrodzenia zawarta w ofercie pracy. Czynnik ten 
wskazało 49% respondentów – zarówno w pierwszym, jak i drugim 
etapie badania. Zarobki to jednak nie wszystko. Wielu pracodawców, 
by skusić talenty i wybić się na tle konkurencji, jeszcze do niedawno 
prześcigało się w ofertach związanych ze świadczeniami pozapła-
cowymi. Na podstawie danych widać, że jest to wciąż dość istotny 
czynnik, lecz jego znaczenie znacząco osłabło. Przed pandemią co 
trzeci ankietowany sugerował się benefitami wybierając pracodawcę. 
W post-pandemicznej rzeczywistości robił tak jedynie co czwarty 
badany. 

DROGI DO POZNANIA NOWEGO PRACODAWCY
Przed udziałem w rekrutacji potencjalni kandydaci zdobywają infor-
macje o pracodawcach z różnych źródeł. Jak pokazuje badanie, naj-
ważniejszymi pozostają portale rekrutacyjne. W tego typu serwisach 
nie tylko można zapoznać się z aktualną ofertą, ale też bliżej poznać 
profil pracodawcy – jego misje, cele, wartości, a także kulturę orga-
nizacyjną. Na drugim miejscu jako cenione źródła informacji upla-
sowały się strony firmowe (w tym poszukiwane zakładki „Kariera”), 
za pośrednictwem których można zajrzeć do wnętrza organizacji, 
dowiedzieć się więcej o możliwościach rozwoju, przyjrzeć „codzien-
ności”.  Trzecim sposobem na pozyskiwanie cenionych informacji 
jest niezawodna „poczta pantoflowa”, a więc rekomendacje i opinie 
zebrane wśród znajomych, a także obecnych i byłych pracowników. 
Ponownie sprawdza się powiedzenie, że to pracownicy wystawiają 
najważniejsze świadectwo pracodawcy i są niezaprzeczalnymi am-
basadorami marki. Choć nie zawsze oceniającymi kolegów i miejsce 
pracy w superlatywach. 
A skoro mowa o wiarygodności pracodawcy – co według pracow-
ników ją buduje? Dane również w tym obszarze przynoszą ciekawe 
spostrzeżenia. Ponad 66% respondentów przyznało, że informacje 
przeczytane na forach internetowych mają wpływ na podejmowanie 
decyzji o udziale w rekrutacji. Negatywny wizerunek online może 
powstrzymać kandydatów przed złożeniem u danego pracodawcy 
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swoich dokumentów aplikacyjnych. Co ciekawe, również opinie 
konsumentów o produktach brane są pod uwagę i rzutują na sposób 
myślenia o marce jako potencjalnym miejscu zatrudnienia. Ważnym 
wnioskiem dla HR, płynącym z badania, jest informacja, że proces 
rekrutacji jest postrzegany przez kandydatów jako cenny sposób 
weryfikowania i uzupełniania wiedzy o firmie. To właśnie rozmowa 
rekrutacyjna potrafi być tym decydującym momentem, który prze-
sądza o dalszych decyzjach potencjalnych pracowników. W okresie 
pre-Covid 81% respondentów deklarowało, że chciałoby się spotkać 
z pracodawcą i porozmawiać o pracy w wybranej firmie podczas 
rekrutacji. W czasie post-Covid odsetek ten wzrósł do 84%. A od kogo 
kandydaci chcieliby się dowiedzieć więcej na temat pracy w firmie, 
obowiązkach, celach, możliwościach? Badanie obrazuje pewną 
zmianę w nastawieniu kandydatów. Wcześniej 82% respondentów 
deklarowało chęć kontaktu z rekruterami. Obecnie najwyżej cenione 
są rozmowy z przyszłym przełożonym. 

Z kim chciałabyś / chciałbyś porozmawiać  
nt. pracy w wybranej firmie?

Przyszły przełożony
 36%

 84%

Pracownik działu, do którego aplikuję
 67%

 65%

HR-owiec, rekruter
 82%

 34%

Prezes / właściciel firmy
 11%

 32%

Head hunter / pracownik agencji
 28%

 12%

 Pre-Covid           Post-Covid

OFERTA IDEALNA
Jakie elementy ogłoszenia o pracę przyciągają dziś uwagę kandyda-
tów? Badanie przynosi wiele cennych wniosków, które warto wyko-
rzystać, projektując treść ogłoszenia i tworząc opis firmy, warunków 
zatrudnienia czy możliwości rozwoju. Analizując interesujące oferty 
pracy, pracownicy przypisują bowiem największe znaczenie opisowi 
wymagań i oczekiwań na danym stanowisku. Ważny jest również 
poziom oferowanego wynagrodzenia – w okresie przed pandemią 
mówiło o tym 70% respondentów, a w czasie post-Covid statystyki 
dotyczyły 64% badanych. Tym, co wpływa na wrażenia odbiorców 
ogłoszenia, jest też informacja na temat formy zatrudnienia lub 
współpracy. 

Analizując interesujące oferty pracy  
pracownicy zwracają uwagę na:

Opis wymagań i oczekiwań na danym stanowisku
 72%

 71%

Poziom oferowanego wynagrodzenia
 70%

 64%

Informacje dot. form zatrudnienia / współpracy
 66%

 64%

Zrozumiały opis / nazwa stanowiska
 67%

 63%

Informacje nt. lokalizacji siedziby / możliwości parkowania
 47%
 48%

Informacje nt. możliwości rozwoju i ścieżki kariery
 48%

 40%

Informacje nt. szefa i zespołu do którego prowadzona jest rekrutacja
 32%

 29%

 Pre-Covid           Post-Covid

Wiedząc, czy mamy do czynienia z umową o pracę, kontraktem 
B2B czy umowami cywilnoprawnymi, możemy od 
razu, świadomie podjąć decyzję zgodną z naszymi 
preferencjami i oczekiwaniami. Zwłaszcza teraz, w do-
bie zmian i niepewności, kandydaci chcieliby mieć 
jasność co do formy zatrudnienia, zabezpieczeń ich 
praw i gwarancji stabilności. Znaczenie mają też opis 
i nazwa stanowiska – jeśli będą nieczytelne i niezro-
zumiałe, to kandydaci zniechęcą się do aplikowania, 
dlatego tworząc treść ogłoszenia warto poświęcić 
czas i odpowiednio dobrać słowa, by to, co później 

pojawi się na job boardzie, było zgodne z oczekiwa-
niami użytkowników. 

BENEFITY LŻEJSZEJ WAGI 
Z badania wynika, że w czasach post-Covid zaintereso-

wanie benefitami pracowniczymi zmalało. Mimo to nadal 
stanowią one jeden ze znaczących czynników motywa-

cyjnych podczas procesu rekrutacji i zatrudnienia. „Jakie be-
nefity/dodatkowe świadczenia są dla Ciebie ważne?” – w odpo-

wiedzi na to pytanie na pierwszym miejscu znalazło się świadczenie 
w postaci pakietu medycznego, na drugim – elastyczny czas pracy 
oraz możliwość pracy zdalnej, a na trzecim – szkolenia i dofinanso-
wania kursów/studiów. Co szczególnie nie dziwi w okresie pandemii 
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mniejszą popularnością cieszyły się karnety sportowo-kulturalne, za 
to większą wagę kandydaci przywiązywali do tego, czy pracodawca 
zapewnia dodatkowe wsparcie i świadczenia finansowe. 
Polscy pracownicy chcą mieć możliwości i czas, by dbać o swój 
rozwój osobisty i zawodowy, a od pracodawcy oczekują współpracy 
w tym zakresie. Wewnętrzne szkolenia i programy rozwojowe są dla 
nich tak samo ważne teraz, jak w czasach pre-Covid. W oczach kan-
dydatów zyskują również firmy, które oferują dofinansowanie specjali-
stycznych kursów. W czołówce pożądanych form rozwoju znajduje się 
nadal awans na wyższe stanowisko, ale co ciekawe – zainteresowanie 
nim na przestrzeni covidowych miesięcy nieco zmalało. 

KULTURA ORGANIZACYJNA, CZYLI JAKA? 
Kultura organizacyjna to zbiór wartości, zasad, przekonań i postaw 
obowiązujących w firmie, sposób komunikacji, budowania atmos-
fery i traktowania drugiego człowieka. Tak definiowane środowisko 
i atmosfera w miejscu pracy tworzą niezwykle ważne kryterium 
wyboru dla aktualnych i potencjalnych pracowników. Już na etapie 
poszukiwań pracy i procesu rekrutacji wielu kandydatów zwraca 
uwagę na to, jak organizacja realizuje głoszone przez siebie war-
tości, jak porozumiewa się ze swoim otoczeniem i jak komunikuje 
swoje cele oraz misje. Które elementy kultury organizacyjnej są 
najistotniejsze dla pracowników? Przede wszystkim jasne kryteria 
wynagrodzenia. Taką odpowiedź wskazało 74% uczestników 
badania. Liczy się więc czytelny i konkretny komunikat dotyczący 
sfery finansowej – tak istotnej dla zapewnienia poczucia stabilności 
i bezpieczeństwa. Na kolejnych pozycjach znalazły się: jasne kryteria 
rozwoju zawodowego i awansowania, styl komunikowania w firmie, 
obowiązujące wartości, a także jednolite procedury i normy. 

Co według Ciebie tworzy kulturę organizacyjną firmy?

Jasne kryteria wynagrodzenia
 74%
 74%

Jasne kryteria rozwoju zawodowego, awansu
 70%

 69%

Ogólny styl komunikowania w firmie
 61%
 61%

Wartości obowiązujące w firmie
 61%

 58%

Jednolite procedury i normy obowiązujące w firmie
 55%
 56%

Akceptowalne formy pracy i współpracy
 48%

 50%

Stopień bezpośredniości w relacjach między współpracownikami
 48%

 50%

 Pre-Covid           
 Post-Covid

Jakie benefity / dodatkowe świadczenia są dla Ciebie ważne?

Pakiet medyczny
 81%

 77%

Elastyczny czas pracy / możliwość pracy zdalnej
 74%

 71%

Szkolenia i dofinansowania kursów / studiów
 67%

 59%

Karty i karnety sportowo-kulturalne
 62%

 48%

Dodatkowe ubezpieczenie np. emerytalne
 60%

 56%

Dofinansowanie posiłków
 37%

 33%

Zapewnienie dodatkowego wsparcia finansowego
 27%

 29%

 Pre-Covid           Post-Covid

Jakie możliwości rozwoju oferowane  
przez pracodawcę są dla Ciebie ważne?

Wewnętrzne szkolenia i programy rozwojowe
 74%
 74%

Dofinansowanie specjalistycznych kursów i szkoleń
 72%

 71%

Awans na wyższe stanowisko
 76%

 70%

Dofinansowanie nauki języków obcych
 63%

 55%

Możliwość poznania nowych obszarów kompetencyjnych  
w organizacji

 45%
 46%

Udział w konferencjach branżowych i naukowych
 38%

 35%

Dofinansowanie studiów /  
studiów podyplomowych / MBA

 42%
 34%

 Pre-Covid           Post-Covid
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KULTURA ORGANIZACYJNA, CZYLI JAKA? 
Kultura organizacyjna to zbiór wartości, zasad, przekonań i postaw 
obowiązujących w firmie, sposób komunikacji, budowania atmos-
fery i traktowania drugiego człowieka. Tak definiowane środowisko 
i atmosfera w miejscu pracy tworzą niezwykle ważne kryterium 
wyboru dla aktualnych i potencjalnych pracowników. Już na etapie 
poszukiwań pracy i procesu rekrutacji wielu kandydatów zwraca 
uwagę na to, jak organizacja realizuje głoszone przez siebie war-
tości, jak porozumiewa się ze swoim otoczeniem i jak komunikuje 
swoje cele oraz misje. Które elementy kultury organizacyjnej są 
najistotniejsze dla pracowników? Przede wszystkim jasne kryteria 
wynagrodzenia. Taką odpowiedź wskazało 74% uczestników 
badania. Liczy się więc czytelny i konkretny komunikat dotyczący 
sfery finansowej – tak istotnej dla zapewnienia poczucia stabilności 
i bezpieczeństwa. Na kolejnych pozycjach znalazły się: jasne kryteria 
rozwoju zawodowego i awansowania, styl komunikowania w firmie, 
obowiązujące wartości, a także jednolite procedury i normy. 

Co według Ciebie tworzy kulturę organizacyjną firmy?

Jasne kryteria wynagrodzenia
 74%
 74%

Jasne kryteria rozwoju zawodowego, awansu
 70%

 69%

Ogólny styl komunikowania w firmie
 61%
 61%

Wartości obowiązujące w firmie
 61%

 58%

Jednolite procedury i normy obowiązujące w firmie
 55%
 56%

Akceptowalne formy pracy i współpracy
 48%

 50%

Stopień bezpośredniości w relacjach między współpracownikami
 48%

 50%

 Pre-Covid           
 Post-Covid

A czy pracownicy szukają pracodawcy nowoczesnego? Każda firma 
ma własne wyobrażenia na temat „nowoczesności” miejsca pracy. 
Warto zderzyć je z wyobrażeniami osób, które zatrudnienia szukają, 
by zyskać szersze spojrzenie i lepiej dopasować się do aktualnych 
oczekiwań kandydatów. Aż 74% uczestników badania przyznało 
przed pandemią, że nowoczesny pracodawca to taki, który zapewnia 
elastyczny czas pracy i możliwość pracy zdalnej. W oczach respon-
dentów taki pracodawca oferuje również innowacyjne narzędzia 
pracy, programy i akcje dbające o pracowników, a także sam oferuje 
nowoczesne usługi i produkty. 
Pandemia z pewnością – choć brzmi to przewrotnie – sprzyja nowo-
czesnym pracodawcom. Przyspieszona cyfryzacja w organizacjach, 
przejście w zdalny tryb pracy i wiele nowych rozwiązań podyktowa-
nych zmienioną rzeczywistością na nowo zdefiniowały relacje 
pracownik-pracodawca. Z badań wynika jasno, że kandydaci 
dziś oczekują przede wszystkim stabilizacji, pewności i zro-
zumienia ze strony zatrudniających. Ci, którzy potrafią o to 
zadbać, nadal pozostaną w czołówce najbardziej pożądanych 
pracodawców i będą mogli liczyć 
na zaangażowany i lojalny 
zespół. 

Co oznacza dla Ciebie stwierdzenie „nowoczesny pracodawca”? 

Elastyczny czas pracy i możliwość pracy zdalnej
 74%

 69%

Nowoczesne systemy i narzędzia informatyczne
 66%

 63%

Wysokość wynagrodzenia
 56%

 58%

Programy i akcje dbające o pracowników z różnych pokoleń
 54%

 56%

Innowacyjne rozwiązania i produkty oferowane klientom
 53%
 54%

Dogodna lokalizacja i odpowiednio zaprojektowane biuro
 45%

 44%

Rozpoznawalna marka pracodawcy / firma
 34%
 35%

 Pre-Covid           Post-Covid

Już na etapie poszukiwań pracy 
i procesu rekrutacji wielu kandydatów 
zwraca uwagę na to, jak organizacja 
realizuje głoszone przez siebie 
wartości, jak porozumiewa się 
ze swoim otoczeniem i jak 
komunikuje swoje cele oraz misje. 

1 Badanie „Percepcja wizerunku pracodawców w oczach kandydatów” zostało przeprowa-
dzone przez Pracuj.pl techniką CAWI, polegającą na samodzielnym 

wypełnieniu ankiety internetowej przez użytkowników 
Pracuj.pl. I fala badania, 16-20.03.2020, II fala badania, 08-

14.06.2020, N=5325.

2      Pełny raport z badania jest dostępny 
na https://wyzwaniahr.pracuj.pl/

publications/preferowany-pra-
codawca-czyli-kto/.
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Czas postpandemiczny to czas powolnego kształtowania się nowego 
porządku w organizacjach. Dotyczy to relacji z klientami, kontra-
hentami, ale przede wszystkim z pracownikami. To dobry czas dla 
organizacji, aby zacząć tworzyć nową jakość, bardziej dopasowaną 
do obecnych wyzwań w miejscu pracy, jednocześnie próbując utrzy-
mać emocjonalne zaangażowanie i atmosferę kultury organizacji. 
W obliczu bezprecedensowego kryzysu zdrowia publicznego, działy 
HR przodują w zarządzaniu zmianami strukturalnymi w organizacjach 
i stoją przed kilkoma wyzwaniami: praca zdalna, wydłużony urlop 
zdrowotny, bezrobocie, nowe stanowiska i role w firmach, cyfryzacja 
czy spowolnienie gospodarcze.
Okazuje się, że większość firm wykonała solidną pracę, zaspokajając 
podstawowe potrzeby swoich pracowników w zakresie bezpie-
czeństwa, stabilności i ochrony miejsca pracy podczas pierwszej 
fazy kryzysu COVID-19. Wynika tak z badania Pracuj.pl „Rok nowej 
normalności”1, gdzie zostały zbadane nastroje pracowników w czasie 

pandemii w 3 falach. 

Katarzyna Matusiak 

Manager ds. CEM w Grupie Pracuj. Zarządzanie projektami, metoda 
design thinking i customer experience to mój świat. Na co dzień dbam 
o satysfakcję klientów na styku wszystkich punktów z marką Pracuj.pl, 
budując unikalne i wartościowe doświadczenia we współpracy z działami 
obsługowymi w organizacji. Miksuję twardą wiedzę z otwartością 
na ludzi i ich potrzeby. Chętnie dzielę się wiedzą, co jest dla mnie 
głównym motorem rozwoju. Absolwentka m.in Akademii Psychologii 
Przywództwa i Zarządzania Innowacją przy SWPS.

Wróć silniejszy
Postpandemiczna kontuzja kultury organizacji?  
Rehabilitację zacznij od swoich pracowników oraz ich doświadczeń.

Zatrudnieni o rynku pracy. 
„W związku z przedłużajacą się pandemią...”

...obawiam się obniżki wynagrodzenia  
lub zmiany zasad zatrudnienia

  40%
  45%

  60%

...obawiam się utraty pracy
  31%
  32%

  44%

  Luty 21            Wrzesień 20            Kwiecień 20

Źródło: badanie Pracuj.pl „Rok nowej normalności”,  
luty 2021, N=810 użytkowników portalu posiadających pracę.

W stosunku do początku pandemii moje obawy  
dotyczące wpływu koronawirusa na moją pracę...

  26,5%
Wzrosły

  40,5%
Ani wzrosły ani zmalały

  33%
Zmalały

Źródło: badanie Pracuj.pl „Rok nowej normalności”, luty 2021, N=1374 użytkowników portalu

Chociaż te wyniki nie równoważą ogromnej niepewności i niepokoju, 
które wielu nadal odczuwa, wskazują na względne poczucie pewno-
ści pracowników, uspokojenie nastrojów i prawdopodobnie wzrost 
zaufania do liderów ich organizacji w tym czasie. Jednak te potrzeby 
ewoluują, są wystarczające na dany moment – obecnie wymagają 
bardziej wyrafinowanego podejścia, gdy organizacje wchodzą w ko-
lejną fazę czasu post–pandemicznego, nie mając jednocześnie gwa-
rancji, jak będzie wyglądać sytuacja na rynku nawet za kilka tygodni.
Czas powrotu do względnej normalności, jest okazją dla firm do 
ponownego przemyślenia doświadczeń pracowników w sposób 

uwzględniający indywidualne różnice – warunki życia domowego, 
umiejętności i możliwości, sposób myślenia, cechy osobiste i inne 

czynniki – przy jednoczesnym dostosowaniu się do szybko 
zmieniających się okoliczności. W poprzednich pokoleniach 

oczekiwano, że pracownicy zostawiają swoje życie osobiste 
u drzwi miejsca pracy. Jednak pandemia rzuciła światło 

na wiele osobistych problemów, z którymi codziennie 
borykają się pracownicy – od presji rodzinnej 

i dzieci uczących się w domu po zdrowie 
psychiczne. Dobrą wiadomością jest to, 

że dzięki postępom w zaawansowanej 
analityce, wykorzystywaniu różnych 

kanałów komunikacji i innym 
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technologiom liderzy HR mogą teraz zająć się doświadczeniem pra-
cowników w bardziej ukierunkowany i dynamiczny sposób. Co więcej, 
mogą pomóc połączyć pracowników, wzmocnić więzi społeczne 
i przynależność.

Jaka może być rola HR w budowaniu przejrzystej i wia-
rygodnej organizacji w czasie post kryzysu?
Wg Raportu McKinsey2 warto działać na poziomie 4 filarów.

1  To co robisz, ma być wiarygodne – zapewnić pracow-
nikom przestrzeń do wypowiedzi podczas cyklicznych 
spotkań, z większą częstotliwością badać nastroje 
pracowników – badania pulse check, liderzy powinni 
dzielić się swoimi doświadczeniami w sposób przejrzysty 
i empatyczny.

2  Niech to będzie wykonalne – priorytetyzuj działania, 
weryfikuj je z nastrojami pracowników – nie czekaj na de-
cyzje na poziomie zarządu, słuchaj pracowników i działaj 
bardziej agile.

3 Ma być zrównoważone – opracować plan wprowadze-
nia zmian po kryzysie, przekazać pracownikom specyfikę 
wprowadzanych zmian, upewnić się, że pracownicy wie-
dzą, że ponieważ kryzys nie jest ograniczony w czasie, 
wsparcie ze strony liderów nie ma końca.

4 Patrz indywidualnie – stosować kreatywne sposoby 
wykorzystania zaawansowanej analityki, nauk beha-
wioralnych i technologii cyfrowych, aby jeszcze lepiej 
poznawać i rozumieć doświadczenia pracowników 
na poziomie bardzo indywidualnym.

Dzięki tym zmianom dział HR ma bardzo wymierny powód, aby stwo-
rzyć lepsze środowisko dla pracowników: firmy, które tworzą świetny 
employee experience, mają również tendencję do zapewniania 
najwyższej jakości obsługi klienta (customer experience). Pracownicy, 
którzy czują, że ich potrzeby są ignorowane, przekazują swoje 
niezadowolenie klientom. Niezadowoleni pracownicy, którzy nie 
stawiają klientów na pierwszym miejscu, nie pomogą firmie osiągnąć 
pożądanych wyników biznesowych. To jest ten czas, aby specjaliści 

HR zrozumieli 
priorytety swojej 
organizacji i zaprojek-
towali strategię personalną, 
która jest z nimi zgodna.

CUSTOMER EXPERIENCE 
+ EMPLOYEE EXPERIENCE  
= TOTAL EXPERIENCE
Jak możemy połączyć przenikliwość procesów HR-owych oraz 
efektywność biznesową? Między robieniem właściwych rzeczy dla 
pracowników, a zapewnianiem pozytywnych doświadczeń klientom 
i zwrotu z inwestycji dla firmy, jest z pozoru niewidoczna, ale bardzo 
mocna linia. 

Jak HR może wpływać na cele biznesowe organizacji? 
Poprzez:

1 poznawanie mierników sukcesu/ wskaźników bizneso-
wych swojej organizacji,

2  myślenie o procesach mających na celu poprawę 
doświadczeń pracowników – np. analizowanie procesów 
HR-owych na każdym etapie rozwoju pracownika, z po-
działem na segmenty i profil pracowników, 

3  identyfikowanie zależności między procesami wewnętrz-
nymi dedykowanymi pracownikom na dany moment, 
a celami biznesowymi.

Jaką wiedzę może przynieść analiza tych 3 punktów? Może się okazać, 
że niektóre procesy tak naprawdę nie przyczyniają się do sukcesu 
w organizacji. Możesz też odkryć, że istnieje kilka ulepszeń, których 
wdrożenie nie kosztowałoby dużo, ale miałoby ogromny wkład 
w osiągnięcie tych celów oraz w optymalizację kosztów. Wiedza 
z zarządzania doświadczeniami ludzkimi (human experience mana-
gement) może pomóc zespołom HR lepiej zrozumieć pracowników 
całościowo i zapewnić jeszcze lepszy employee experience. HXM 
polega na wykorzystaniu relacji między organizacją, a jej pracow-
nikami – łączy czynniki związane z ludzką motywacją, świadomo-

Wiedza z zarządzania doświadczeniami 
ludzkimi (human experience 
management) może pomóc zespołom 
HR lepiej zrozumieć pracowników 
całościowo i zapewnić jeszcze lepszy 
employee experience. HXM polega 
na wykorzystaniu relacji między 
organizacją, a jej pracownikami – łączy 
czynniki związane z ludzką motywacją, 
świadomością, podejmowaniem decyzji 
i zachowaniami przywódczymi w celu 
wzmocnienia efektywności biznesowej.

Zatrudnieni o rynku pracy. 
„W związku z przedłużajacą się pandemią...”

...obawiam się obniżki wynagrodzenia  
lub zmiany zasad zatrudnienia

  40%
  45%

  60%

...obawiam się utraty pracy
  31%
  32%

  44%

  Luty 21            Wrzesień 20            Kwiecień 20

Źródło: badanie Pracuj.pl „Rok nowej normalności”,  
luty 2021, N=810 użytkowników portalu posiadających pracę.

W stosunku do początku pandemii moje obawy  
dotyczące wpływu koronawirusa na moją pracę...

  26,5%
Wzrosły

  40,5%
Ani wzrosły ani zmalały

  33%
Zmalały

Źródło: badanie Pracuj.pl „Rok nowej normalności”, luty 2021, N=1374 użytkowników portalu

Chociaż te wyniki nie równoważą ogromnej niepewności i niepokoju, 
które wielu nadal odczuwa, wskazują na względne poczucie pewno-
ści pracowników, uspokojenie nastrojów i prawdopodobnie wzrost 
zaufania do liderów ich organizacji w tym czasie. Jednak te potrzeby 
ewoluują, są wystarczające na dany moment – obecnie wymagają 
bardziej wyrafinowanego podejścia, gdy organizacje wchodzą w ko-
lejną fazę czasu post–pandemicznego, nie mając jednocześnie gwa-
rancji, jak będzie wyglądać sytuacja na rynku nawet za kilka tygodni.
Czas powrotu do względnej normalności, jest okazją dla firm do 
ponownego przemyślenia doświadczeń pracowników w sposób 

uwzględniający indywidualne różnice – warunki życia domowego, 
umiejętności i możliwości, sposób myślenia, cechy osobiste i inne 

czynniki – przy jednoczesnym dostosowaniu się do szybko 
zmieniających się okoliczności. W poprzednich pokoleniach 

oczekiwano, że pracownicy zostawiają swoje życie osobiste 
u drzwi miejsca pracy. Jednak pandemia rzuciła światło 

na wiele osobistych problemów, z którymi codziennie 
borykają się pracownicy – od presji rodzinnej 

i dzieci uczących się w domu po zdrowie 
psychiczne. Dobrą wiadomością jest to, 

że dzięki postępom w zaawansowanej 
analityce, wykorzystywaniu różnych 

kanałów komunikacji i innym 
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ścią, podejmowaniem decyzji i zachowaniami 
przywódczymi w celu wzmocnienia efektywności 
biznesowej.

NA JAKICH OBSZARACH WARTO 
SIĘ SKUPIĆ DLA WZMOCNIENIA 
EMPLOYEE EXPERIENCE?
Dobre samopoczucie pracowników. W odnie-
sieniu do zarządzania doświadczeniami pracow-
ników organizacje powinny starać się odpowiadać 
na najbardziej krytyczne, widoczne potrzeby 
szerszej grupy roboczej, jednocześnie analizując 
unikalne potrzeby różnych segmentów i osób. 

Relacje z pracownikami. Utrzymanie zaufania 
i docenienie wysiłków pracowników ma kluczowe 
znaczenie dla zaangażowania, dobrego samopo-
czucia i efektywności pracowników. Organizacje, 
które budowały kapitał społeczny we wcześniejszych 
fazach kryzysu, będą w lepszej sytuacji niż inne, gdy siła 
robocza przejdzie do fazy powrotu. Potencjalne działania 
mające na celu zapewnienie silnych relacji z pracownikami 
mogą obejmować m.in. :
• Trening menedżerów w zakresie zaufania. Charles H. Green3 

opracował ocenę zaufania, która dzieli zaufanie na cztery atrybuty: 
wysoką wiarygodność (credibility), rzetelność, realibility), intym-
ność (intimacy) i samoorientację (self-orientation). Rozwijając te 
atrybuty, menedżerowie będą mogli lepiej wspierać pracowników 
dzisiaj i zdobywać ich zaufanie.

• Inwestowanie w rozwój relacji pracownik-pracownik. Liderzy 
muszą podjąć aktywne kroki, aby zapewnić ciągłe budowanie 
relacji, szczególnie w przypadku pracowników zdalnych, przestrzeń 
i zasoby, aby zapanować nad kreatywnością pracowników.

Kultura ceniąca indywidualność i harmonię społeczną. 
Sposoby pracy zmieniły się dramatycznie wraz z pandemią COVID-19, 
wielu pracowników musiało przejść na nowe obowiązki, procesy oraz 
sposoby komunikacji i współpracy. Potencjalne działania mające na 
celu zapewnienie kultury nastawionej na człowieka obejmują:
• Tworzenie sieci zespołów w celu promowania współpracy 

interdyscyplinarnej oraz pracy macierzowej. Ta struktura zespołu 
zapewnia przejrzystość zasad współpracy, może szybko rozwiązać 
najpilniejsze problemy organizacji, jednocześnie zwiększając siłę 
liderów w celu skutecznego budowania zespołu.

• Opieka i bezpieczeń-
stwo psychologiczne. Liderzy 
i menedżerowie mogą pomóc w tworzeniu integracyjnych i 
psychologicznie bezpiecznych środowisk zespołowych poprzez 
modelowanie zachowań, które cenią wkład wszystkich członków, 
zachęcają do indywidualności i pozwalają członkom eksperymen-
tować bez obawy przed negatywnymi konsekwencjami.

Ludzie z ideą i poczuciem wpływu. Pojawienie się celu jako siły 
napędowej jest szczególnie przekonujące, biorąc pod uwagę jego 
nadrzędny wpływ na wszystkie aspekty pracy i biznesu. Poczucie 
większej idei może pomóc pracownikom radzić sobie z wysokimi 
poziomami niepewności oraz zapewnić, że ich wysiłki są zgodne 
z działaniami o najwyższej wartości. Potencjalne działania mające 
na celu zapewnienie silnego poczucia celu obejmują:
• Zacznij od „dlaczego” – osadź cel w sposobie, w jaki rozmawiasz 

z pracownikami. Połącz „dlaczego” z pytaniem „jak” w komunikacji. 
Konsekwentnie łącz zmiany ze swoim celem. Poznanie „dlaczego” 
otwiera szerzej oczy i pozwala lepiej zrozumieć oczekiwania 
organizacji.

• Wprowadź cel. Przedstaw historie innych pracowników, którzy 
rozumieją cel w okresie kryzysu i wdrażają działania wspierające 
go. Teraz jest czas na celebrowanie i tworzenie wzorów do naśla-
dowania.

BEZ POWROTU DO PRZESZŁOŚCI
Organizacje mają możliwość poprawy doświadczeń pracowników 
w fazie postpandemicznej, przenosząc się z koncentracji na zaspo-
kajaniu potrzeb w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa na bardziej 
zindywidualizowane podejście, które uwzględnia różnice między 

pracownikami. Czynniki związane z doświadczeniem pracowni-
ków w ramach segmentów i grup pracowników mogą różnić 

się niuansami i być bardziej płynne, biorąc pod uwagę stale 
zmieniający się krajobraz. Jednak organizacje, które wyznaczą 
kurs skoncentrowany na doświadczeniu pracowników i na 
różnicach wynikających z ich potrzeb, wywrą znaczący wpływ 
teraz i w przyszłości. 

1 https://media.pracuj.pl/130388-bilans-roku-pracy-z-covid-19-raport-pracujpl

2 McKinsey&Company „COVID-19 and the employee experience: How leaders can seize 
the moment”

3 https://worldofwork.io/2019/07/the-trust-equation/
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Mimo iż w teorii te dwie drużyny grają do tej samej bramki, w prak-
tyce często mówią niezrozumiałym dla siebie dialektem. Dlaczego? 
Jak poprawić tę współpracę i jak najlepiej wykorzystać potencjał tych 
stron? Odpowiedź na te pytania znaleźliśmy w Covebo dość szybko, 
bo to właśnie człowieka, a nie nasze własne przekonania, postawili-
śmy na pierwszym miejscu.

WSZYSCY KREUJEMY WIZERUNEK MARKI
Kluczem do odpowiedniej współpracy między działem marketingu 
a teamem HR jest zrozumienie dwóch kwestii. Po pierwsze każdy 
z nas tworzy wizerunek marki. Zarówno marketerzy, jak i specjaliści 
HR reklamują organizację. Specjalistom ds. marketingu w Covebo 
bardzo zależało, aby HR-owcy zrozumieli tę prawidłowość. Dział 
HR z kolei dążył do tego, aby wprowadzić w życie wypracowane 
wartości organizacyjne Covebo i postawić dobro człowieka 
na pierwszym miejscu. Te potrzeby zostały przekazane 
do działu marketingu. Dialog i „wejście w buty” drugiej 
strony umożliwiły podjęcie efektywnej współpracy.

ZROZUMIENIE I DIALOG
Wszyscy odpowiadamy za to, jak odbiorcy postrzegają 
markę. Dwa działy mają natomiast zgoła różne grupy 
docelowe. Dział marketingu odpowiada za pozyskanie 
nowych klientów, dział HR chce zachęcić potencjalnego 
pracownika do udziału w rekrutacji, a już obecnego do pozo-
stania w szeregach firmy.
Czy realizując tak podobne cele, dział marketingu i HR może 
wymieniać się wiedzą? Pomyślmy o firmie jak o żywym 
organizmie. Tylko wspólne działanie wszystkich zespołów 

Wiktoria Kuźniak

Content Marketing Specialist w COVEBO Work Office 
& Human Resources.

Współpraca działu 
marketingu i HR  
na przykładzie agencji zatrudnienia Covebo
Dział marketingu i dział HR. Przedstawiciele tego samego gatunku, czy odrębne 
byty? Współpraca tych dwóch teamów wydaje się kluczowa w kreowaniu strategii 
HR instytucji. Symbioza wiedzy specjalistów od marketingu i HR-owców sprawdza się 
zwłaszcza przy planowaniu komunikacji wewnętrznej organizacji, a także budowaniu 
wizerunku w oczach przyszłego pracownika.

zapewni zdrowie i ogólną dobrą kondycję. Tak samo jest w biznesie. 
Współpraca i wymiana wiedzą pomiędzy tak ważnymi działami jak 
dział marketingu i dział HR prowadzi do zdrowia, a więc do rozwoju 
i sukcesu organizacji.

WSPÓŁPRACA TEAMU MARKETINGU I HR
Na przykładzie agencji zatrudnienia Covebo można powiedzieć, 
że współpraca tych dwóch teamów przynosi sporo korzyści. Takie 
działanie jest tym bardziej naturalne, że organizacja działa w branży 
rekrutacji. Pozyskiwanie nowych kandydatów do pracy do Holandii 
dla klientów znacząco różni się jednak od szukania nowych pracowni-
ków wewnętrznych.
Pierwszy z tych celów realizuje dział marketingu, drugi natomiast dział 
HR. Wykorzystywane są podobne narzędzia – strona internetowa, 
social media (Facebook, Instagram, LinkedIn), 
komunikacja natomiast nieco się różni. 
Dział marketingu wykorzystuje swoją 
wiedzę o grupie docelowej, tak samo 
jest natomiast z działem HR, który 
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najlepiej wie, jakich ludzi poszukuje Covebo, kierujące się na co dzień 
wypracowanymi wartościami. Współpraca tych dwóch działów po-
lega więc na dialogu, przekazywaniu wiedzy i wspólnym tworzeniu 
materiałów.
Dział marketingu, posiadający w swych szeregach osoby odpo-
wiedzialne za strategię, kreację i copywriting, realizując potrzeby 
działu HR, wspiera w opracowaniu misji i celu działania. Koordynuje 
realizację zadań, których celem jest budowanie wizerunku w oczach 
przyszłego pracownika. Co więcej, buduje aktywnie zaangażowanie 
i relację z aktualnymi pracownikami, co jest dla nas obecnie najważ-
niejsze. 
Czas pandemiczny był okresem pełnych wyzwań. Postawił wiele py-
tań: jak zadbać o pracownika na home office, jak budować wspólnotę 
organizacyjną, a także realizować cele na odległość. Odpowiedzią 
stała się ścisła współpraca między działem marketingu i HR-em 
w Covebo.

HR + MARKETING = SUKCES! PRZYKŁADY 
AKCJI EMPLOYER BRANDINGOWYCH 
Ścisła współpraca między działem marketingu i HR rozpoczęła 
się w ostatnim kwartale w 2020 roku. Pandemia, odizolowanie, 
praca zdalna i goniące nas terminy, cele i zadania, a do tego często 
pozamykane przedszkola, rodzina na głowie, albo z drugiej strony – 
osamotnienie. Dział HR miał mocną potrzebę zadbania o pracownika 
na home office. Dział marketingu wiedział natomiast, że najlepsze 
efekty przynosi spójna akcja, przemyślana i o głębszym sensie, aniżeli 
kolejny gadżet, który za moment trafi do kąta. Wysłaliśmy więc do 
wszystkich pracowników specjalne prezenty pod hasłem „Livin’ la 
Vida Locked Down”. Inspiracją dla tytułu był oczywiście dorobek 
muzyczny Ricky’ego Martina.
Wysłaliśmy w sumie 174 pakietów (166 paczki i 58 listów), a każdy 
z nich był wyjątkowy. Wykorzystaliśmy storytelling, tworząc historię 
do każdej okazji, dopasowując prezenty do wcześniej wyznaczo-
nego celu i potrzeb pracownika. Otrzymaliśmy bardzo pozytywny 
feedback, co jednoznacznie pokazało, że symbioza działu HR i działu 
marketingu przynosi najlepsze efekty. Zadowolenie ludzi – o to 
właśnie chodzi! W Covebo kierujemy się bowiem zasadą – człowiek 
zawsze na pierwszym miejscu.
Kolejnym przykładem, który warto tutaj przedstawić, jest 
#SportowyKwiecień w Covebo. W dziale marketingu powstała dokład-
na strategia akcji. Komunikację oparliśmy na tak zwanym Kalendarzu 
świąt nietypowych. Okazało się, że kwiecień obfituje w specyficzne 
okazje – mamy na przykład Światowy Dzień Sportu, Światowy Dzień 
Zdrowia, Dzień Roweru, czy… Dzień Czekolady (bo każdy sportowiec 
musi sobie czasami zrobić tak zwany cheat day!). 

Kolejne ważne święta w kwietniu to oczywiście Wielkanoc, Prima 
Aprilis oraz holenderski Dzień Króla, który także obchodzimy 

w Covebo. Każda 
z dat była okazją do 
wysyłki prezentów, chcieliśmy jednak, 
aby projekt był zaplanowany od początku 
do końca, posiadał harmonogram, cele i myśl 
przewodnią.
Efektem współpracy działu HR i działu marketin-
gu był sportowy konkurs, prezenty wielkanocne, 
czekoladowe przekąski wysyłane wprost do domu, 
ale przede wszystkim zmotywowanie naszych pracow-
ników do wspólnych ćwiczeń w myśl zasady “W zdrowym 
ciele, zdrowy duch”. 

EMPLOYER BRANDING, CZYLI TAM, 
GDZIE SPOTYKA SIĘ HR I MARKETING
W Covebo działamy jako team, choć w zakresie różnych działów. 
Mamy wspólny cel, którym jest budowanie wizerunku marki jako do-
brego pracodawcy i pozyskiwanie kandydatów do pracy do Holandii. 
Punktem wspólnym i bardzo ważnym elementem strategii obydwu 
działów jest employer branding. 
Karolina Karwowska w swoim artykule blogowym “Employer bran-
ding, czyli mariaż HR i marketingu” wskazuje kilka obszarów współ-
pracy pomiędzy tymi działami. Pierwszym z nich pozostaje spójność 
działań i wymiana doświadczeń, prowadzące do osiągania wspól-
nego celu. Nadrzędną misją jest komunikowanie wizerunku marki 

na zewnątrz tak, aby była spójna z wewnętrzną 
polityką pracowniczą. 
Wypracowaliśmy również zbiór wartości, którymi 

się kierujemy. Naszego pracownika wewnętrz-
nego stawiamy zawsze na pierwszym miejscu, 
co pozwala wsłuchiwać się w jego potrzeby 
i wychodzić im naprzeciw. Realizujemy tę 
strategię poprzez różnorodne akcje propra-
cownicze. Za tą część działań odpowiada dział 

HR, jednak za jakość, spójność, kreatywność 
odpowiada zespół na co dzień specjalizujący 
się w budowaniu komunikacji i strategii. 
Podsumowując, nasze działy marketingu i HR 
żyją w symbiozie. Takie rozwiązanie pomaga 
uwolnić potencjał dwóch teamów, poprzez 
nieustanne dzielenie się wiedzą i doświad-
czeniami. Dział marketingu stara się, aby HR 
kierował się podejściem marketingowym 
i strategicznym, dział HR z kolei dba o to, aby 
w marketingu człowiek był zawsze na pierw-
szym miejscu. 
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CZEGO OCZEKUJĄ 
OD PRACODAWCÓW?
Młode pokolenie w pierwszej kolejności oczekuje 
stabilności zatrudnienia, czyli trwałości pozostania 
w jednym miejscu i pewności w kwestii wynagrodze-
nia. Dużo chętniej zdecydują się na umowę o pracę 
niż na własną działalność gospodarczą. Dodatkowo 
chcieliby realizować swoje pasje i rozwijać zaintere-
sowania w miejscu pracy. Młodzi chcą utrzymać 
równowagę pomiędzy życiem prywatnym 
i zawodowym. Tutaj należy pamiętać, że jest 
to pokolenie, które inaczej niż dotychczas 
powinniśmy motywować. Część z nich 
w pierwszym miejscu pracy uświadamia 
sobie, czy jest to praca, jaką chcieliby 
wykonywać, dająca im satysfakcję. 
Bardzo ważne są nich dobra atmos-
fera w miejscu pracy oraz sens pracy. 
Dodatkowo 51% pokolenia Z chce czuć 

Jakub Hagno 

Business Development Manager w DPM Sp. z o.o., autor platformy 
ReadyToWork, konsultant personalny realizujący projekty rekrutacyjne 
w obszarze zarządzania strategicznego i operacyjnego, posiadający 
wieloletnie doświadczenie we współpracy 
ze spółkami na arenie krajowej i 
międzynarodowej.

Każde pokolenie wchodzące na rynek pracy ma swoje oczekiwania względem 
pracodawcy i warunków zatrudnienia, a tym samym spędza sen z powiek pracodawców, 
którzy po pierwsze muszą dostosować swoją ofertę do młodych osób, a następnie dotrzeć 
do nich i przekonać, że to właśnie nasza oferta jest najlepsza. 

się docenianym za efekty swojej pracy (pracuj.pl). Jest to pokolenie 
cyfrowe, dla którego transparentność wynagrodzeń oraz opinie 
o pracodawcy mają duże znaczenie. 

PRACODAWCY BARDZO CHĘTNIE 
ZATRUDNIAJĄ MŁODYCH LUDZI

To oni wnoszą powiew świeżego 
spojrzenia, dają potencjał zespo-

łowi oraz wnoszą radość życia. 
Dzisiaj – ze względu na 

zarządzanie wielopoko-
leniowymi grupami (wy-
dłużył się czas aktywności 

pracowników na rynku 
pracy) – pracodawcy oczekują 

od młodych otwartości na inne 
grupy wiekowe, czyli umiejętności 

słuchania, konfrontacji i dyskusji oraz 
współpracy w środowisku zróżnicowanym 
wiekowo. Bardzo cennym jest umiejętność 

szybkiego poszukiwania różnych rozwiązań 
z naciskiem na kreatywność, elastyczność 
oraz chęć uczenia się. Ponadto pracodawcy 
zwracają uwagę na tzw. ”skromność 
zawodową”, czyli adekwatne oczekiwania 
finansowe względem posiadanych umie-
jętności. Bardzo wysoko oceniają też kwe-

stię adaptacji w nowym środowisku pracy.

Pokolenie Z  
na rynku pracy

112 HRM   |   TRENDY I RYNEK PRACY ARTYKUŁ SPONSOROWANY        |        KOMPENDIUM HR 2021



WIZERUNEK PRACODAWCY
Środowisko naturalne pokolenia Z to oczywiście Internet. To tam 
szuka informacji o możliwościach podjęcia praktyki i stażu już pod-
czas studiów. Młodzi chętnie przeglądają profile społecznościowe 
potencjalnych pracodawców, aby zobaczyć, jak wygląda życie firmy, 
przeczytać komentarze oraz co inni mówią o pracodawcy. 
Dlatego w dzisiejszych czasach tak ważne jest budowanie pozytyw-
nego wizerunku pracodawcy, angażowanie pracowników w ustalanie 
celów i dbanie o wartości firmy. To właśnie pracownicy są prawdzi-
wymi ambasadorami firmy. Młodzi dużo chętniej podejmują pracę 
w miejscu, gdzie mają coś do powiedzenia i panuje dobra atmosfera.

GDZIE SZUKAĆ POKOLENIA Z?
Mimo dużej popularności branżowych mediów społecznościowych 
(LinkedIn oraz Goldenline) nie jest to miejsce, gdzie znajdziemy profile 
młodych osób – studentów oraz uczniów szkół średnich. Wynika to 
zapewne z obawy, że nie mają jeszcze doświadczenia zawodowego, 
a jedynym uzupełnieniem profilu jest informacja o edukacji, znajomo-
ści języków obcych oraz umiejętnościach. 
Bazując na naszym doświadczeniu jako DPM Doradztwo personalne, 
stworzyliśmy narzędzie, które pozwoli na pokazanie chęci i predys-
pozycji zawodowych młodych osób, a nie tylko ich doświadczenia 
zawodowego. Narzędzie ReadyToWork powstało z myślą o młodych 
pokoleniach wchodzących na rynek pracy i myślących  
o zdobywaniu doświadczenia już na etapie nauki  
oraz dla pracodawców, którzy są otwarci  
na młode talenty.

ReadyToWork to narzędzie kontaktu z młodym pokoleniem. Za po-
mocą opcji wyszukiwania można skontaktować się z osobami, które 
studiują na konkretnej uczelni lub konkretnym kierunku. Na platfor-
mie uczniowie/studenci nie wypełniają profilu zawodowego, ale 
profil chęci i predyspozycji zawodowych. Chcemy pomóc młodym 
osobom w wejściu na rynek pracy, a pracodawcom, pomóc znaleźć 
wartościowych pracowników. Jest to świetna platforma, która skupia 
studentów i uczniów z całej Polski oraz firmy z różnych branż.  
Z nami dotrzesz do najlepszych kandydatów. 

Dzisiaj – ze względu na zarządzanie 
wielopokoleniowymi grupami (wydłużył 
się czas aktywności pracowników 
na rynku pracy) – pracodawcy oczekują 
od młodych otwartości na inne grupy 
wiekowe, czyli umiejętności słuchania, 
konfrontacji i dyskusji oraz współpracy 
w środowisku zróżnicowanym wiekowo. 

ReadyToWork – narzędzie komunikacji między 
kandydatami i pracodawcami
Korzyści dla pracodawców:
• skrócenie procesu dotarcia do młodych ludzi
• wielu kandydatów w jednym miejscu
• platforma komunikacji z młodymi ludźmi za pomocą 

narzędzi najlepiej im znanych
• budowanie relacji z młodym pokoleniem
Korzyści dla kandydatów:
• skrócenie procesu dotarcia do pracodawców
• zwiększenie świadomości młodych kandydatów o rynku 

pracy
• propozycje współpracy ze strony firm
• aplikacje bez CV
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Wraz z rosnącą akceptacją dla pracy zdalnej i w obliczu trudności, 
jaką mają pracodawcy z obsadzaniem stanowisk pracy, pojawia się 
możliwość próby zwiększania różnorodności, równości i integracji 
z grupą osób, które do tej pory były wykluczane z rynku pracy. 
Mowa o osobach niepełnosprawnych oraz kobietach, które z uwagi 
na sprawowanie opieki na dziećmi nie mogą podjąć aktywności 
zawodowej. 

Beata  Siadek

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

Zrób miejsce na pracę bardziej  
zorientowaną 
na człowieka
Jesteśmy w zupełnie innym momencie w naszym kraju i firmach.  
Wydarzenia z 2020 roku wywróciły nasze miejsca pracy do góry nogami. 
Kryzys, jaki towarzyszy pandemii, w połączeniu z ciągłą rywalizacją o zatrzymanie 
i pozyskiwanie pracowników, może jednak stanowić niesamowitą okazję do radykalnych 
zmian w naszych miejscach pracy. 

Grupa B20, zrzeszająca 20 największych 
gospodarek, która przygotowuje rekomendacje 
dla polityków, ustanowiła specjalną inicjatywę 
na rzecz wzmocnienia pozycji kobiet 
w odpowiedzi na wpływ pandemii na kobiety. 

KOBIETY A RYNEK PRACY
Kryzys COVID-19 nieproporcjonalnie wpłynął na pracujące kobiety na 
całym świecie, które walcząc o zaspokojenie potrzeb swoich rodzin, 
rezygnowały z pracy zawodowej. Według badań przeprowadzonych 
w Stanach Zjednoczonych 31% pracownic ankietowanych w USA 
stwierdziło, że dobrowolnie opuściło miejsce pracy podczas pandemii 
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COVID-19 z powodu obowiązków opiekuńczych. Ponadto 27% pracow-
nic pełniących obowiązki opiekuńcze stwierdziło, że pandemia nega-
tywnie wpłynęła na ich rozwój zawodowy, podczas gdy 10% mężczyzn 
zgłosiło ten sam problem. Jak wynika z tegorocznego badania McKinsey 
and LeanIn.org, co czwarta kobieta rozważa zmianę swojej kariery lub 
odejście z pracy. Przekłada się to niestety na odejście milionów kobiet 
z pracy. Może to ostatecznie zniweczyć cały ciężko wypracowany po-
stęp, jaki widzieliśmy dla kobiet na stanowiskach kierowniczych. 
Dzisiaj, rok po tym, jak świat, który znamy, zmienił się z powodu 
pandemii, kwestia nierówności w miejscach pracy stała się jeszcze 
bardziej widoczna. Już w maju zeszłego roku zaczęliśmy słyszeć na 
całym świecie, że pandemia ma ogromny wpływ na pewne histo-
ryczne marginalizowanie grupy zawodowej, jaką są kobiety. Grupa 
B20, zrzeszająca 20 największych gospodarek, która przygotowuje 
rekomendacje dla polityków, ustanowiła specjalną inicjatywę na rzecz 
wzmocnienia pozycji kobiet w odpowiedzi na wpływ pandemii na 
kobiety. Oprócz pracy zdalnej, jaką można oferować kobietom opie-
kującym się dziećmi, sugeruje się wprowadzenie elastycznego czasu 
pracy, dzielenie się pracą oraz dodatkowe urlopy/zasiłki opiekuńcze. 
Organizacje, które już przyjęły nowoczesne zasady elastyczności 
miejsca pracy, są w dużo lepszej pozycji, aby utrzymać działalność 
firm podczas zakłóceń, takich jak pandemia. 

POŁOŻYĆ KRES MARGINALIZOWANIU
Zauważono, że wiele zaleceń dotyczących poprawy sytuacji kobiet 
w miejscu pracy dotyczy również innych grup. Pracodawcy mogą 
czerpać korzyści z zatrudniania np. starszych pracowników czy 
pracowników niepełnosprawnych. Jak zaznaczono, silne i otwarte 
kultury pracy są jeszcze ważniejsze w tych trudnych czasach. Kultura 
skoncentrowana na jednostce, jak również na historycznie zmarginali-
zowanych grupach, to kultura, do której należy dążyć.
Badania przeprowadzone w USA pokazują, że 70% osób dorosłych 
w wieku produkcyjnym, którzy zgłaszają znaczną utratę wzroku, nie jest 
zatrudnionych na pełny etat, a około 30% tych dorosłych jest zdolnych 
i chętnych do pracy. To właśnie w USA rozpoczęto znakomity program 
szkolenia zawodowego, aby pomóc w zwiększaniu zatrudnienia dla 
osób niewidomych i niedowidzących. Okazało się, że dzięki odpowied-

niej i dostępnej technologii nie ma ograniczeń co do tego, co mogą 
robić osoby niewidome lub gdzie mogą wykonywać swoją pracę. 
Najczęstszym, błędnym przekonaniem jest to, że ponieważ ludzie są 
niewidomi, nie są w stanie wykonywać większości prac. Pracodawcy 
tracą, nie korzystając z tej utalentowanej i wysoce zdolnej siły roboczej. 
Osoby niewidome świadczą różnorodne usługi oparte na wiedzy – za-
rządzają globalnymi łańcuchami dostaw, obsługują całodobowe centra 
obsługi telefonicznej, itp. Program aktywizacji osób niewidomych prze-
widuje szkolenie dwóch stron – osobę poszukującą pracy i firmę – aby 
zapewnić pomyślne zatrudnienie, rozwój zawodowy i jej utrzymanie. 

TECHNOLOGIA W SUKURS 
PRZEŁAMYWANIU BARIER
Praca w domu była dla wielu zmianą, ale technologia znacznie 
wyrównała szanse dla osób niepełnosprawnych, w tym niewidomych. 
Niewidomi pracownicy byli w stanie z powodzeniem przejść do pracy 
zdalnej przy niewielkich nakładach pracy. Nawet takie narzędzia jak 
Zoom i Microsoft Teams również dodały funkcje ułatwień dostępu, aby 
złagodzić niektóre z tych wyzwań. Szkolenia i technologie wspoma-
gające procesy rekrutacji, zatrudnienia oraz pracy zdalnej uruchomiły 
dyskusję na temat przyjmowania pracowników niewidomych i niedo-
widzących. Jak zauważono osoby niewidome to utalentowani i oddani 
profesjonaliści. To właśnie rozwój technologii wywołany światową pan-
demią i koniecznością organizowania pracy zdalnej stał się ogniwem 
zapalnym dla programu aktywizującego osoby wykluczane zawodowo. 
Gartner – wiodąca firma badawczo-doradcza przewiduje, że firmy na 
całym świecie wydadzą w tym roku 4,1 biliona dolarów na technologie 
informatyczne, co stanowi wzrost o 8,4 procent w stosunku do 2020 r. 
Część z tych inwestycji prawdopodobnie będzie obejmować rosnącą 
liczbę pracowników zdalnych i pracowników pracujących w trybie 
hybrydowym (tych, którzy wydają dwa lub trzy dni w pracy i pozostałe 
dni w domu). Już teraz planując inwestycje w nowe technologie wspie-
rające organizację pracy zdalnej, warto pomyśleć nad możliwością 
aktywizacji marginalizowanych grup społecznych. 
Wszyscy musieliśmy się dostosować do naszej nowej rzeczywistości. 
Ale tam, gdzie jest kryzys, są też możliwości, a kryzys pandemiczny 
zmusił nas do przemyślenia sposobu, w jakim pracujemy. Kryzys 
to również szansa. Miejsca pracy po COVID są inne, a pracodawcy 
kierowani przez działy HR mogą je kształtować. To nasza szansa na 
poprawę pracy kobiet, rodzin, społeczeństwa i osób niepełnospraw-
nych. Jeśli firmy poczynią znaczne inwestycje w tworzenie bardziej 
elastycznych i empatycznych miejsc pracy, a są sygnały, że to się 
zaczyna już dziać, mogą zatrzymać pracowników najbardziej dotknię-
tych dzisiejszymi kryzysami i pielęgnować kulturę, w której kobiety 
posiadające dzieci i osoby niepełnosprawne mają równe szanse na 
osiągnięcie swojego zawodowego sukcesu. 

Już teraz planując inwestycje w nowe 
technologie wspierające organizację pracy 
zdalnej, warto pomyśleć nad możliwością 
aktywizacji marginalizowanych 
grup społecznych.
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W odpowiedzi na tempo zachodzących przemian, coraz 
większą popularność zyskują rozwiązania, dzięki którym 
możliwa jest szybsza adaptacja do zmieniających 
się warunków. Czy część z nich można zastosować 
w obszarze HR? Zdecydowanie tak. Pracodawcy mają 
prawo i możliwość elastycznego zarządzania zasobami 
ludzkimi. Równocześnie, myśląc o rozwoju organizacji, 
mają niejako obowiązek budowania skutecznych 
zespołów, dzięki którym w chwiejnych 
czasach mają na pokładzie odpowiednich 
ludzi. 

JAK ZARZĄDZAĆ 
ZATRUDNIENIEM 
W NIEPEWNYCH 
WARUNKACH? 
Z 19-letniego doświadczenia specjalistów 
agencji LSJ HR Group wynika, że do tej 
części procesów, w której niezbęd-
ny jest stały, uzbrojony w określone 
i specjalistyczne kompetencje zespół, 
firma powinna zatrudnić jak najlepszych, 
niemal idealnie pasujących do organizacji 
pracowników. Jest to trudne, gdyż na rynku 
pracy specjalistów z pożądanym przez pracodawców 
doświadczeniem bądź kompetencjami nie ma zbyt 
wielu. Co więcej, zdarza się, że proces rekrutacji 
kończy się porażką, a firma ponosi straty w wysokości 
nawet 90 000 złotych! Skąd bierze się ta kwota? 
Składa się na nią wiele czynników, m.in.: czas trwania 
procesu rekrutacji, jego złożoność, stanowisko, na 
które firma rekrutuje. Należy też doliczyć koszty zwią-
zane z rezygnacją z pracy po upływie kilku tygodni 
lub miesięcy przez osobę, która została przeszkolona 
i wdrożona. 

Aleksandra Kowalczykowska 

PR & Marketing Manager w LSJ HR Group, firmie rekrutacyjnej 
z dziewiętnastoletnim doświadczeniem oferującej kompleksowe 
rozwiązania zakresu zarządzania kadrami. To wieloletnia praktyk, 
której pasją jest komunikacja. W swojej codziennej pracy łączy działania 
z obszaru public relations, marketingu i employer brandingu. 

Zarządzanie kadrami 
w zmiennej rzeczywistości
W dynamicznie zmieniających się czasach, elastyczne zarządzanie kadrą 
oraz procesami wewnątrz organizacji stało się dla przedsiębiorców koniecznością, 
a nie wyborem. Aktualnie mało kto może sobie pozwolić na bierność wobec intensywnych 
zmian, jakie zachodzą w otoczeniu, a szybkość reakcji często decyduje o finansowej 
efektywności prowadzonych przedsięwzięć.  

W zmiennych lub niepewnych warunkach warto rozważyć zlecenie 
rekrutacji partnerom, którzy wyszukają, sprawdzą pod kątem meryto-
rycznym i dopasują osobowościowo do kultury organizacyjnej kandy-
datów na podstawie wcześniej określonych kryteriów. Dodatkowym 
argumentem przemawiającym za tą opcją jest gwarancja, którą 
otrzymuje pracodawca na zrekrutowanego pracownika. 

ROWIĄZANIA DLA SZYBKO 
ZMIENIAJĄCEJ SIĘ RZECZYWISTOŚCI 

Co w przypadku procesów, których natężenie jest zmienne, 
zależne od sezonowości, cyklów produkcyjnych, natężenia 
świadczonych usług? Tutaj dobrym rozwiązaniem będzie za-

trudnienie pracowników tymczasowych. 
Praca tymczasowa idealnie wpisuje się w potrzeby biznesu 

w czasach dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. 
Dzięki temu rozwiązaniu pracodawca może szyb-

ko zasilić swój zespół osobami, które wykonają 
uzgodnione zadania w określonym czasie. 
Wyspecjalizowana agencja jest w stanie zna-

leźć i zatrudnić dla klienta zarówno pracow-
nika produkcji, magazyniera, spawacza czy 
pracownika administracyjnego. Co istotne, 
w ten sposób pracodawca może też bez-
piecznie i bez konieczności zmagania się 
z biurokracją, zasilić zespół pracownikami 
spoza UE, np. zza wschodniej granicy. 
O tym, że polscy przedsiębiorcy docenili 
zalety pracy tymczasowej, zwłaszcza 
w kontekście zatrudnienia cudzoziem-
ców, świadczą dane opublikowane 

przez Eurostat. Wynika z nich, że odsetek 
pracowników z umową tymczasową, po-

chodzących spoza UE – wynosi 40,6%. Udział 
rodzimych pracowników tymczasowych w ogólnej 
liczbie zatrudnionych w Polsce to niespełna 18%1. 
Jakie jeszcze zalety pracy tymczasowej spraw-
dzają się w złożonych i niejednoznacznych 

czasach? Odpowiedź brzmi: optymalizacja kosztów. 
Zatrudniając pracowników na etat przedsiębiorca 
ponosi określone koszty stałe. Jest zobowiązany re-

gulować je niezależnie od kondycji przedsiębiorstwa 
i okoliczności, w których funkcjonuje. Skorzystanie ze 
wsparcia pracowników tymczasowych jest natomiast 
kosztem zmiennym. Co to oznacza w praktyce? 
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Otóż, w sytuacji, gdy zmienia się sprze-
daż lub produkcja, pracodawca zyskuje 
możliwość elastycznego reagowania, a tym 
samym lepszego kontrolowania budżetu. 

JAKĄ ROLĘ 
W ZMIENNEJ RZECZYWISTOŚCI 
ODGRYWAJĄ LIDERZY? 
Olbrzymią! Bowiem cytując słowa Rosalynn 
Carter „wybitny lider prowadzi ludzi tam, gdzie 
niekoniecznie chcą iść, ale powinni tam być”. W dy-
namicznie zmieniającej się rzeczywistości lider au-
tentyczny, angażujący i wzbudzający zaufanie jest 
na wagę złota. Idealnie więc, jeśli poza niezbędnymi 
twardymi kompetencjami, będzie miał dobrze 
rozwinięte kompetencje miękkie. 
Jedną z najważniejszych umiejętności umożliwia-
jących skuteczne zarządzanie zespołami i proce-
sami jest komunikacja. Dzięki dbałości o właściwy 
przepływ informacji, zadawaniu otwartych pytań, 
zachęcaniu do wyrażania opinii, lider może liczyć na 
to, że ludzie z nim współpracujący będą chętniej działać 
w sytuacji permanentnej zmiany czy niepewności. 
Kolejną, niemniej istotną kompetencją jest umiejętność 
angażowania zespołu do wspólnego diagnozowania sytuacji 
i kreowania wizji. Lider powinien mieć na uwadze, że każdy 
członek zespołu wnosi wiedzę i doświadczenie, a z ich połączenia 
i otwartości na niesztampowe podejście, opinie oraz pomysły, może 
wyniknąć dla firmy wiele dobrego. Pewne jest to, że wzrośnie zaanga-
żowanie i motywacja pracowników. 
Zestaw kompetencji miękkich, które doskonale sprawdzają się 
w zmiennych warunkach zamykają szybkość podejmowania przez li-
dera trafnych decyzji przy niepełnych danych oraz umiejętność 
analizy ryzyka. 

Początkiem indywidualnego programu doskonalenia kompetencji 
przywódczych jest zdefiniowanie obszarów do rozwoju w oparciu 
o model kompetencyjny lub testy psychometryczne. Na tej podsta-
wie trener lub doradca przygotowuje spersonalizowane zadania roz-
wojowe, obserwuje ich realizację, a następnie omawia wykorzystanie 
przez lidera nowych narzędzi. 
W przypadku dedykowanego szkolenia realizowanego dla określonej 
grupy liderów z danej organizacji, trener przekazuje wiedzę na temat 
kompetencji i postaw przywódczych, niezbędnych w procesie 
tworzenia efektywnych i zmotywowanych zespołów, a następnie 
umożliwia uczestnikom aktywne wypracowanie wzorców m.in. 
poprzez ćwiczenia, gry symulacyjne, pracę w grupach, dyskusje. 
Ten drugi etap powinien stanowić 80% czasu szkolenia. Bowiem tylko 
praktyka czyni mistrza! 
Czas powiedzieć wprost: inwestycja w kompetencje miękkie liderów 
ma znaczenie! Odpowiednio przygotowany lider potrafi zapobiegać 
negatywnym zjawiskom, takim jak zła atmosfera, brak dostępu 
do informacji czy frustracja pracowników, które z kolei prowadzą 
do konfliktów, absencji i dużej rotacji. 

ELASTYCZNIE I BEZPIECZNIE 
Scenariusz, jaki przyszło nam zrealizować w 2020 roku, dobitnie 
pokazał, że żyjemy w zmiennych, niepewnych, złożonych i niejedno-
znacznych czasach. Można pokusić się o tezę, że to ostatni moment 
na wyciągnięcie wniosków i naukę nieco innego, dla części zupełnie 
nowego podejścia. 
Firmy, aby odnieść sukces, powinny się uzbroić w elastyczne 
i bezpieczne rozwiązania, również z obszaru zarządzania kadrami. 
Zaś liderzy w organizacjach dążących do rozwoju powinni być 
otwarci na rozwijanie kompetencji, zarówno twardych, jak i miękkich. 
Dzięki takiemu podejściu dynamicznie zmieniająca się sytuacja 
przestanie być wyzwaniem, a zacznie być naturalnym środowiskiem, 
w którym przyszło nam funkcjonować. 

1   https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210526-1 

WSPARCIE LIDERÓW TO ZYSK DLA FIRMY 
Skuteczne wzmocnienie kompetencji miękkich lidera jest możliwe 
i coraz częściej praktykowane! Klienci LSJ HR Group korzystają 
z dwóch opcji: programów indywidualnych lub dedykowanych szko-
leń doskonalących postawy liderskie. 
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Nie wrócimy już do pracy stacjonarnej – a przynajmniej nie w 100%. 
Co za tym idzie, musimy na nowo zorganizować pracę zespołów. 
Tutaj podejść jest wiele, np. można narzucić pracownikom wymiar 
dni, w którym powinni być na miejscu czy wprowadzić całkowitą 
elastyczność. Niezależnie od wybranego modelu, nowy porządek 
organizacji pracy wymagać 
będzie wypracowania 
nowych narzędzi 
do komunikacji, 
motywowania 
i wspierania 
efektywności. 
Na pewno war-
to w tym kon-
tekście zwrócić 
uwagę na rolę, 
jaką odgrywają 
spotkania na 
żywo w budowaniu 
kultury organizacyj-
nej, relacji w zespole, 

Paulina Leja

HR-owiec z wyboru, prawnik z wykształcenia, po godzinach 
szkoleniowiec w NGO, a także blogerka. Działa w obszarze rekrutacji, 
doświadczeń pracowników i zarządzania zasobami ludzkimi, 
spełniając się w codziennej pracy jako Senior HR & Employer Branding 
Specialist w NeuroSYS.

Wyzwania  
pracy hybrydowej 
Jak wesprzeć kadrę menedżerską 
w zarządzaniu zespołami hybrydowymi? 
Większość firm, która mogła sobie na to pozwolić, w ostatnim roku przeszła z pracy 
w 100% lub w większości stacjonarnej na całkowicie zdalną. Wszystko wskazuje na to, 
że zmiana ta jest nieodwracalna – nie wrócimy już w pełnym wymiarze do biur. Wiąże się 
to z problemami i koniecznością ułożenia wielu procesów na nowo. Główne wyzwania, 
przed jakimi stoją managerowie, to motywowanie zespołów hybrydowych, wspieranie ich 
wydajności i budowanie takiej kultury organizacyjnej, by utrzymać pracowników w firmie. 
Jak to osiągnąć i jakie narzędzia mogą okazać się w tym pomocne? 

zaangażowania i lojalności pracowników. Podczas spotkań face to 
face łatwiej też wyczuć nastroje pracowników, wybadać potencjalne 
punkty zapalne i zastosować środki zaradcze – zanim złożą na biurku 
wypowiedzenie. Dlatego, gdy tego zabraknie, trzeba sięgnąć po inne 
metody, o czym więcej w dalszej części. 

WYZWANIA STOJĄCE  
PRZED KADRĄ MANAGERSKĄ
Można zauważyć kilka decydujących obszarów, na których skupić 
powinna się kadra zarządzająca. Z jednej strony są wszystkie kwestie 
miękkie – jak integrować zespoły i się z nimi komunikować, jak 
wspierać udział pracowników w kulturze organizacyjnej, jak się spo-
tykać i wdrażać pracowników hybrydowych, żeby na każdym etapie 
czuli wsparcie.
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Drugi obszar to utrzymanie/zwiększenie wydajności pracowni-
ków – także tych nowo zatrudnionych. Podstawą jest łatwy dostęp do 
informacji niezbędnych do pracy – w postaci szkoleń, dokumentacji, 
wszelkiej maści instrukcji, które pozwalają im się rozwijać, poprawiać 
jakość dostarczanych produktów/świadczonych usług, a także tworzyć 
bezpieczniejsze miejsce pracy. Wielu managerów zapomina tu o roli 
zaufania – pracownikom nie można nieustannie patrzeć na ręce.
Trzeci temat to utrzymanie pracowników w firmie, którzy po 
roku bez spotkań twarzą w twarz, imprez integracyjnych (niektórzy 
wręcz nie widzieli na żywo swoich przełożonych i współpracowników 
nigdy!) – mogą nie czuć silnego przywiązania do zespołu i firmy. Takie 
osoby łatwiej zmieniają pracodawców, szybciej też się wypalają i de-
motywują. W takiej sytuacji wzrasta rola innych obszarów – a przede 
wszystkim rozwoju pracowniczego.

ZWŁASZCZA TERAZ WAŻNY JEST ROZWÓJ 
Rozwój, a właściwie learning & development, to nie nowość – zawsze 
był ważny. Liczba poświęcanych na naukę godzin rośnie stopniowo 
od 20111. Ale dopiero w 2021 r., w wyniku ponad 12-miesięcznej 
pracy z domu, nastąpiło przesunięcie L&D z benefitów nice to have do 
będących koniecznością2. Co ważne, rozwój może oznaczać różne 
rzeczy. Dla jednych pracowników są to certyfikaty potwierdzające 
zdobyte umiejętności, dla innych ciągła nauka i nowe wyzwania. 
Niektórzy pragną się specjalizować, a inni chcą się zająć zarządzaniem 
ludźmi i piąć się po szczeblach kariery. Natomiast, co istotne w kon-
tekście rozwoju, 73% pracowników chce się uczyć rzeczy, którymi się 
interesują, a niekoniecznie takich, które pomogą im lepiej wykonywać 
obecne obowiązki3. Jako że nie ma jednej domyślnej definicji rozwoju, 
trzeba o nim rozmawiać i dawać pracownikom możliwość wyboru 
ścieżek rozwoju, by uczyli się tego, co sami uważają za wartościowe. 

JAK WESPRZEĆ KADRĘ MANAGERSKĄ 
W TEJ ZMIANIE?
Wykrystalizowały się dwa obszary, na których szczególnie teraz bę-
dzie się musiała skupić kadra managerska – jest to rozwój pracow-
ników (learning and development) oraz ich motywowanie (do nauki 
i codziennych zadań). Szczególnie w przypadku większych organi-
zacji, procesami tymi nie da się zarządzać bez wsparcia technologii 
lub wymaga to ogromnych zasobów ludzkich. Aby odciążyć kadrę 
managerską, warto szukać rozwiązań, które obsłużą jak największą 
liczbę obszarów jednocześnie, aby samo zarządzanie procesami było 
jak najmniej czasochłonne. Na rynku znajdziemy szereg przezna-
czonych do tego narzędzi, od typowo HR-owych, przez platformy 
e-learningowe, aż po najbardziej zaawansowane platformy typu 
LMS (learning management system), takich jak Samelane4. Znajdziemy 
też rozwiązania dedykowane konkretnym branżom np. nsFlow5 dla 
przemysłu, który wspiera pracowników obsługujących maszyny lub 
linie produkcyjne w nauce ich obsługi i serwisowaniu. 
Wybierając narzędzie, które ma wspierać managerów w codziennej 
pracy, warto dobrze określić, jakie są nasze potrzeby. 

Przykładowe funkcje, które mogą znacząco przyspieszyć i zauto-
matyzować wiele zadań związanych z L&D: 
• wybór ścieżek rozwoju przez pracowników – ważny 

w kontekście motywacji do nauki, zadowolenia pracowników 
i ich poczucia sprawczości; oczywiście, są szkolenia, które 
pracownicy muszą odbyć, ale dobrze, żeby mieli też poczucie 
wpływu na swój rozwój;

• różne rodzaje szkoleń – onboardingowe, wspierające pra-
cowników w codziennej pracy, ale także szkolenia stacjonarne/
webinary – o jak największym stopniu automatyzacji;

• różne formy nauki – w motywowaniu do rozwoju niezwykle 
istotne jest zróżnicowanie zasobów i form przyswajania wiedzy, 
dlatego dobrze, by nasze materiały szkoleniowe mogły przyj-
mować heterogeniczną formę (audio, video, animacje, quizy czy 
inne zadania);

• narzędzia do motywowania – nagradzanie na różnych 
etapach nauki np. testy w trakcie, certyfikaty po ukończeniu, 
zdobywanie odznak, elementy grywalizacji;

• dostępność 24/7 – zaletą wiedzy dostępnej non stop jest 
możliwość odnalezienia niezbędnych informacji wtedy, kiedy 
pracownicy ich potrzebują, ale też możliwość uczenia się, kiedy 
mają na to ochotę i przestrzeń;

• moduł komunikacji – pozwala gromadzić w jednym narzę-
dziu wszystkie informacje dotyczące rozwoju pracowniczego, co 
znacząco ułatwia pracę osobom zarządzającym rozwojem; 

• zdalne wsparcie – pomoc ekspertów dostępna praktycznie od 
zaraz, dzięki rozwiązaniom wykorzystującym rzeczywistość roz-
szerzoną, sprawdza się szczególnie w środowisku produkcyjnym, 
pozwala szybko rozwiązywać problemy, przeprowadzać wirtual-
ną inspekcję maszyn i zwiększać produktywność pracowników;

• szczegółowe raportowanie – inwestowanie czasu i zasobów 
w szkolenia na pewno niesie wiele korzyści, ale ciężko jest po-
prawiać procesy bez wiedzy o tym, kto jest zaangażowany, które 
szkolenia przynoszą realny zysk, z jakimi obszarami rozwoju 
pracownicy mają szczególny problem;

• feedback – pracownicy chcą, by ich głos został usłyszany, 
dlatego tak ważne jest pytanie ich o informację zwrotną. Czy 
czują, że się rozwijają? Czy czegoś im brakuje w szkoleniach, czy 
coś w podejściu kadry managerskiej przeszkadza? Taki moduł 
do ankiet też może być wbudowany w zaawansowany LMS i nie 
musimy wtedy rozsyłać ankiet z innych źródeł.

W czasie bezprecedensowej zmiany na linii praca w biurze-zdalna-
-hybrydowa ogromną rolę odgrywa skupienie się na trzech głównych 
obszarach – rozwoju pracowników, ich motywowaniu i utrzymywa-
niu/podnoszeniu efektywności, przy równoległym budowaniu zaufa-
nia. W zarządzaniu związanymi z nimi procesami nieocenioną pomoc 
niosą nowoczesne narzędzia, takie jak platformy LMS i platformy 
rozszerzonej rzeczywistości. Dla managerów ważne będzie, oprócz 
samej realizacji zadań, by móc te procesy mierzyć, wyciągać wnioski 
i odpowiednio reagować – czy to na poziomie całej organizacji, 

zespołu, czy pojedynczego pracow-
nika. Wszystko po to, by organizacja 
mogła stawać się coraz lepszym 
miejscem do pracy. Chociaż coraz 
częściej będzie to miejsce w dużej 
mierze wirtualne. 

1 Statista, Learning hours
2 Workplace Learning Report, LinkedIn, 2021
3 Workplace Learning Report, LinkedIn, 2021
4 Samelane, www.samelane.com/pl
5 nsFlow, www.nsflow.com
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Próby elastycznego zarządzania projektami sięgają lat 90. Jednak 
samo pojęcie „zwinności” (ang. „agile”) pojawiło się w lutym 2001 
r. w Manifeście Agile (Manifesto for Agile Software Development). 
Dokument był efektem spotkania 17 specjalistów w dziedzinie 
zarządzania projektami IT w amerykańskim Utah. Chcieli wypracować 
zasady, które ułatwią pracę developerom i przyspieszą ich reakcję na 
zmianę wymagań w sytuacji, w której kluczową rolę odgrywa szybkie 
dostarczenie klientowi wartościowego, działającego oprogramowa-
nia.
Manifest Agile zawiera cztery wartości, na których opierają się wszyst-
kie zwinne metody:
• Ludzie i interakcje są ważniejsi od procesów i narzędzi
• Działające oprogramowanie – od szczegółowej dokumentacji
• Współpraca z klientem – od negocjacji umów
• Reagowanie na zmiany – od realizacji założonego planu

WSPÓLNE CECHY METOD ZWINNYCH
Tradycyjne podejście do zarządzania koncentruje się na procesach 
i technikach, planach i z góry określonych zasobach. Na tym opierają 
się m.in. metody: PMBoK (Project Management Body of Knowledge), 
PRINCE2 (Projects in Controlled Environments) czy IPMA (International 
Project Management Association). 
W przeciwieństwie do nich, metodyki zwinne przyjmują, że istnieją 
ogólne założenia projektowe, jednak wizja końcowego efektu ewo-
luuje w trakcie kolejnych etapów realizacji. Zakres oraz koszt nie są 
precyzyjnie oszacowane, jednak dzięki stałej współpracy z klientem, 
zespół projektowy dostarcza funkcjonalności o najwyższych prioryte-
tach, najbardziej zasadne biznesowo.
Podejście zwinne obejmuje kilkanaście metodyk i kilkadziesiąt najpo-
pularniejszych praktyk. Wszystkie zakładają:

Anna Pycia-Pytlik

Założycielka śląskiej agencji rekrutacyjnej SMART-HR. Doświadczony 
specjalista współpracujący z pracodawcami z Polski i całego świata. 
Autorka programu Smart-Job Coaching.

Sposób na zwiększenie  
zaangażowania i efektywności?  
Zwinne zarządzanie!
Zwinne metodyki zarządzania powstały jako odpowiedź na potrzeby szybko 
zmieniającego się rynku IT. Dzisiaj znajdują zastosowanie niemal we wszystkich branżach 
– finansach, usługach dla biznesu, budownictwie i doradztwie, a więc również w rekrutacji. 
Nowy sposób pracy wymaga nowych kompetencji – od pracowników i od menadżerów.

• Krótkie cykle pracy i oddawania do 
użytku kolejnych rozwiązań

• Szybką reakcję na zmianę i elastycz-
ne podejście

• Ścisłą współpracę zespołów biz-
nesowych i deweloperskich

• Silną motywację pracowników, 
którzy realizują projekt

• Wiarygodny pomiar postępu 
prac na podstawie wypra-
cowanych już elementów 
i funkcjonalności

• Regularną analizę sposobu 
pracy i szukanie bardziej efektywnych rozwiązań 

• Prostotę działania
• Ukierunkowanie na wysoką jakość techniczną i technologiczną 
• Przekonanie, że najlepsze wymagania, rozwiązania i metody pracy 

są efektem współdziałania członków zespołu projektowego.

WYBRANE METODYKI ZWINNE  
– KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA
AGILE – koncentruje się na realizacji projektów pod wytyczne 
klienta. Wyróżnia w niej etapy: planowania, projektowania, pro-
gramowania (rozwijania), implementacji, testowania i informacji 
zwrotnej. Zakłada, że realizowane po kolei i cyklicznie powtarza-
ne, dają najlepsze możliwe efekty. 
SCRUM – zakłada realizację projektu w krótkich etapach, tzw. 
„sprintach”, trwających maksymalnie miesiąc, realizowanych 
w małych, samoorganizujących się zespołach projektowych. 
Efektem każdego sprintu ma być dostarczenie przetestowa-
nej, gotowej do wdrożenia funkcjonalności lub modyfikacji 
produktu. Po każdym sprincie rezultat jest weryfikowany przez 
interesariuszy. Na tej podstawie zespół wyznacza kolejne cele, 
priorytety i usprawnienia.
LEAN – to metodyka częściowa, oparta na maksymalnym 
niwelowaniu strat – zarówno tych jawnych, które wynikają np. 
z produkcji niepotrzebnych, wadliwych elementów, jak i ukry-
tych – np. zmiany wizji klienta.
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WPŁYW ZWINNYCH METOD NA ORGANIZACJĘ
Wdrożenie podejścia zwinnego do zarządzania projektami wywiera 
wpływ na całe przedsiębiorstwo – jego wydajność, zdolności ada-
ptacyjne i hierarchię. Wymaga transformacji kultury organizacyj-
nej – otwartości na zmiany, wymianę wiedzy, pracę grupową oraz 
zaangażowanie klientów w proces wytwórczy.
Zwinne metody prowadzą do odformalizowania procesów i odbiu-
rokratyzowania procedur. Zakładają, że zmiany następują w różnych 
terminach, więc są otwarte na modyfikację założeń w związku z bie-
żącymi potrzebami – klienta i zespołu. To zmienia sposób zarządzania 
ryzykiem. Może ono wystąpić na każdym etapie projektu, ale jest mi-
nimalizowane dzięki iteracyjnemu rozwojowi produktu oraz stałemu 
śledzeniu postępu prac i ocenie ich zasadności.
Organizacja pracy zarządzanej zwinnie charakteryzuje się elastycz-
nością, szybkością działania oraz przystosowania do zmian. Prowadzi 
m.in. do uszczuplenia dokumentacji projektowej na rzecz bieżącego 
weryfikowania jakości pracy i monitorowania jej statusu i równowagi 
pomiędzy ograniczeniami kosztów, jakości i czasu. 

SAMOORGANIZACJA I NOWA ROLA MENADŻERA
Zwinny sposób zarządzania projektem pociąga za sobą decentraliza-
cję: spłaszczenie hierarchii i zaangażowanie pracowników w proces 
decyzyjny poprzez delegowanie uprawnień i samoorganizację 
zespołów. Udaje się to tylko przy zachowaniu transparencji działań 
oraz ciągłej interakcji między uczestnikami projektu. 
Zmienia się zatem rola menadżera. Kierownik projektu koncentruje 
się na dostarczeniu rezultatów. Jest przede wszystkim liderem zmian 
i strażnikiem priorytetów. Przekazuje cele interesariuszy i dba o ich 
dobre zrozumienie. Jest entuzjastą projektu, a jeśli trzeba mediatorem 
w kontaktach z klientem. Pyta o efekty i usuwa przeszkody, ale nie 
ingeruje w sposób realizacji zadań. 

PRACOWNIK W ORGANIZACJI ZARZĄDZANEJ 
ZWINNIE
Zwinność to budowanie relacji, współpraca i zaangażo-
wanie, ale również duża odpowiedzialność po stronie 
pracownika. Wymaga od niego elastyczności i łatwe-
go przystosowywania do zmian, a także włączenia 
się w podejmowanie decyzji już od wczesnego 
etapu prac.
Pracownik jest traktowany jako ekspert w swojej 
dziedzinie. Decyduje, jak wykonywać swoją pracę, 
ma wpływ na ostateczny kształt rozwiązania. 
Szacuje złożoność swoich zadań i ich pracochłon-
ność. I jest z tego rozliczany – przez swój zespół 
i przez interesariuszy, którzy poddają efekty jego 
pracy ciągłej inspekcji. Ponosi odpowiedzialność za 
jakość rozwijanego oprogramowa-
nia, produktu lub usługi. 
Przede wszystkim jednak musi być 
graczem zespołowym, bo według 
zwinnego podejścia najlepsze 
rozwiązania i metody pracy są efek-
tem synergii, jaką daje efektywne 
współdziałanie członków zespołu 
projektowego, ciągłe rozwijanie 
kompetencji w zespołach i wymia-
na wiedzy. 

WPŁYW METOD ZWINNYCH NA REKRUTACJĘ
Rosnąca popularność zwinnych metod zarządzania ma swoje kon-
sekwencje również dla rekrutacji pracowników. Pracodawcy, którzy 
je stosują, są atrakcyjniejsi dla tych kandydatów, którzy chcą mieć 
wpływ na sposób wykonywania pracy, cenią swobodę i samodziel-
ność. 
Z drugiej strony, zwinny i zespołowy sposób pracy wymaga połącze-
nia umiejętności technologicznych i specjalistycznych branżowych 
z wysoko rozwiniętymi kompetencjami miękkimi i łatwością adaptacji.
Oczywiście nie wszyscy kandydaci potrafią zaakceptować taki 
sposób pracy i dostosować się do niego. To kwestia przyzwyczaje-
nia, osobowości, a czasem braku odpowiednich kompetencji. Część 
pracowników lepiej sobie radzi, kiedy ma jasno określone zadania, 
narzędzia i metody pracy, i nie musi samodzielnie decydować. Takie 
osoby mogą czuć się zagubione w zwinnej organizacji.
Tym ważniejsze jest dobre przygotowanie rekruterów, którzy poszu-

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

kują kandydatów do zwinnych projektów. Potrzebują oni rzetelnej 
wiedzy na temat sposobu realizacji zadań w firmie i kultury organiza-
cyjnej, aby skutecznie przekazać ją kandydatom. Dzięki temu mogą 
wyłonić tych, którzy mają największy potencjał i najlepiej odnajdą się 
w zwinnych realiach. 
Jak ich rozpoznać? Po otwartej głowie, chęci nieustannego rozwoju, 
uczenia się i dzielenia wiedzą, a także otwartości na zmianę i informa-
cję zwrotną. 
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Raport zawiera dane z badania, które odbyło się w okresie styczeń-
-maj 2021 wśród osób z niepełnosprawnościami oraz pracodawców. 
Jego integralną częścią jest 10 zasad skutecznego zatrudniania osób 
z niepełnosprawnościami według międzynarodowego standardu 
ILO Global Business and Disability Network. W Polsce ich praktyczne 
wdrożenie, które efektywnie wspiera firmy na całym świecie w zatrud-
nianiu osób z niepełnosprawnościami, zostało opisane i dostosowane 
do polskich realiów po raz pierwszy. 
W badaniu ankietowym wzięło udział 810 osób – zarówno pracodaw-
ców, jak i osób z niepełnosprawnościami. Ich odpowiedzi pozwoliły 
nam zidentyfikować kluczowe wyzwania, jakie stoją przed nami 
wszystkimi w kontekście budowania otwartego rynku pracy. 
Publikacja to zbiór nie tylko danych, ale także praktycznych porad 
oraz wypowiedzi. Nie chcieliśmy stworzyć kolejnego przewod-
nika po statystykach i korzyściach finansowych wynikających 
z zatrudniania osób z niepełnosprawnościami (PFRON), które już 
są dostępne na rynku. Bardziej zależało nam na pokazaniu różnych 
perspektyw i sposobów na strategiczne zarządzanie niepełno-
sprawnością. W raporcie znajdują się też wypowiedzi nie tylko osób 
z niepełnosprawnościami, ale także przedstawicieli polskich firm, 
które skutecznie zatrudniają osoby z różnego rodzaju niepełno-
sprawnościami. 

CO MÓWIĄ WYNIKI BADANIA  
„PRACODAWCA NA TAK”? 
Z badania wynika, że bardzo różni się postrzeganie rynku pracy przez 
pracodawców i osoby z niepełnosprawnościami. Ponad 60% praco-
dawców uważa, że rynek pracy jest dziś bardziej przyjazny osobom 
z niepełnosprawnościami, podczas gdy tylko 39% tych ostatnich 

Agata Robińska 

Prezeska Fundacji TAKpełnosprawni promującej kompleksowe podejście 
do zatrudniania i włączania osób z niepełnosprawnościami w polskich 
firmach. Od lat działająca w obszarze społecznej odpowiedzialności 
biznesu oraz różnorodności i włączania (D&I), inicjatorka wielu dobrych 
praktyk przedstawionych w raportach Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 
Zwolenniczka dzielenia się skutecznymi rozwiązaniami z innych krajów 
i przenoszenia ich na grunt polski. Posiadaczka prestiżowego tytułu 
Certified Diversity Professional (CDP)®. 

Nie ma różnorodności 
bez niepełnosprawności
Jak podejść do budowania i zarządzania zespołem różnorodnym pod kątem sprawności 
w sposób odpowiedzialny, usystematyzowany i kompleksowy, aby osiągnąć długofalowe 
rezultaty dla firmy? Od czego zacząć działania na rzecz większej różnorodności w pracy? 
Dlaczego włączanie osób z niepełnosprawnościami jest nieuniknione? Jakie są twarde 
korzyści biznesowe z tytułu zatrudniania osób z niepełnosprawnościami?  
Na te i inne pytania odpowiada najnowszy raport z badania „Pracodawca na TAK”, 
który wydała właśnie Fundacja TAKpełnosprawni. 

widzi jakąkolwiek zmianę w sposobie ich traktowania na przestrzeni 
ostatnich 5 lat. 
Jako trzy największe bariery utrudniające zatrudnianie osób z niepeł-
nosprawnościami obie strony zgodnie wskazały: 
• brak doświadczenia we współpracy z osobami z niepełnospraw-

nościami, 
• obawę przed mniejszą efektywnością osób z niepełnosprawno-

ściami, 
• ograniczoną wiedzę na temat korzyści z zatrudniania osób 

z niepełnosprawnościami.

80% ankietowanych osób z niepełnosprawnościami i 82% ankietowa-
nych pracodawców uważa, że niektórzy ze strachu przed utratą pracy 
nie informują o swej niepełnosprawności. Te wyniki dobrze obrazują 
ogromną potrzebę edukacji i dialogu pomiędzy pracodawcami i oso-
bami z niepełnosprawnościami. 
Ważne jest też to, że ci pracodawcy, którzy mają doświadczenie w za-
trudnianiu osób z niepełnosprawnościami, bardzo dobrze oceniają 
pracę i zaangażowanie tej grupy pracowników. 82% z nich uważa, że 

Już dziś osoby z niepełnosprawnościami
stanowią około 15% globalnej
populacji i jest to największa
i najszybciej rosnąca mniejszość 
na świecie.

80% ankietowanych osób 
z niepełnosprawnościami i 82% 
ankietowanych pracodawców 
uważa, że niektórzy ze strachu 
przed utratą pracy nie informują 
o swej niepełnosprawności. 
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osoby z niepełnosprawnościami są takimi samymi lub wręcz lepszymi 
pracownikami od pracowników w pełni sprawnych.

JAK SKUTECZNIE ZATRUDNIAĆ OSOBY 
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI? 
Raport byłby niepełny, gdyby pokazywał wyłącznie statystyki. Liczby 
mówią nam o skali, obszarach do optymalizacji, rodzajach obaw, ale 
nie pokazują, jak poprawić tę sytuację. 
Naszą odpowiedzią na to jest 10 zasad skutecznego zatrudniania 
osób z niepełnosprawnościami według międzynarodowego standar-
du ILO Global Business and Disability Network – międzynarodowego 
forum firm i organizacji, które wymieniają się praktykami i współ-
pracują na rzecz większej obecności osób z niepełnosprawnościami 
na otwartym rynku pracy. Fundacja TAKpełnosprawni jest jedynym 
reprezentantem tej instytucji w Polsce i jako pierwsza opisała jej 
metody, dostosowując je do polskich realiów. 

Przedstawione zasady dotyczą między innymi: 
• sposobów rekrutacji osób z niepełnosprawnościami, 
• polityk wewnętrznych, 
• akcji edukacyjnych, 
• racjonalnych usprawnień czy dostępności architektonicznej 

i cyfrowej, która może służyć nie tylko pracownikom firmy 
z niepełnosprawnościami, ale także klientom i innymi 
interesariuszom firmy. 

Warto pamiętać, że otwierając się na osoby z niepełnosprawnościami 
zyskujemy nowe grono naturalnych ambasadorów naszej organizacji 
– nie tylko pracowników, ale także ich rodziny i przyjaciół czy nowych 
klientów. 
Każda zasada zawiera 3 kroki do zmiany, co ma pomóc przedsiębior-
com w podjęciu decyzji, od czego 
warto zacząć. O części z tych 
zasad w Polsce nie mówi 
się wcale lub bardzo mało.  

Przykładem jest temat utrzymania pracownika, który nabył niepeł-
nosprawność z wiekiem lub uległ wypadkowi. Jak wesprzeć takie 
osoby, aby nie stracić lojalnego członka zespołu? Właśnie tego 
typu sytuacje opisujemy w raporcie. W naszej fundacji wspieramy 
zarówno pracowników nabywających niepełnosprawność oraz firmy, 
w których te osoby pracują. Możemy pochwalić się doświadczenia-
mi, kiedy to dzięki pracy ekspertów fundacji TAKpełnosprawni m.in. 
coacha zmiany, doradcy zawodowego udało się zatrzymać pracow-
ników nabywających niepełnosprawność w firmie. Takie osoby mogą 
dalej realizować się zawodowo, pracować z pełnym zaangażowaniem, 
choć czasem jest to związane z pewnymi dostosowaniami (racjonal-
nymi usprawnieniami) lub ze zmianą stanowiska pracy na bardziej 
dopasowane do ich obecnych możliwości. 
Innym ważnym tematem jest kwestia nieujawniania niepełno-
sprawności przez pracowników. Według polskiego prawa osoba 
z niepełnosprawnością nie musi informować swojego pracodawcy 
o posiadanym orzeczeniu. Na bazie naszych doświadczeń i w wyniku 
badania wiemy, że w każdej dużej firmie istnieje grupa osób z niepeł-
nosprawnościami niewidocznymi np. osoby chorujące na cukrzycę, 
nowotwory, choroby układu krążenia, choroby neurologiczne, depre-
sje, które z lęku przed utratą pracy lub z innego powodu nie ujawniają 
informacji o swojej niepełnosprawności. Z kolei część pracowników 
bez orzeczenia nie zdaje sobie sprawy z tego, że może starać się 
o orzeczenie o niepełnosprawności w medycznie uzasadnionych 
przypadkach i uzyskać dodatkowe prawa w pracy i poza nią. Temu 
służy właśnie nasz autorski i kompleksowy program Deklaracja na 
TAK. Jego celem jest zwiększenie wskaźnika zatrudnienia osób z nie-
pełnosprawnościami bez powiększania zespołu i osiągnięcie korzyści 
zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. 
W ramach działań związanych z promocją raportu Pracodawca na 
TAK planowane są bezpłatne spotkania dla pracodawców, podczas 

których będą mogli dowiedzieć się o skutecznych metodach 
związanych z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnościami. 

Takie wydarzenia to przede wszystkim swobodna 
przestrzeń do wymiany doświadczeń, dzielenia 
się wątpliwościami, wyzwaniami i skutecznymi 

rozwiązaniami w zakresie 
budowania zespołów 

różnorodnych. 
Naszym wspólnym 
wyzwaniem jest edu-
kacja społeczna. Polska 

jest w czołówce najszybciej starzejących 
się społeczeństw, a z wiekiem zwiększa 
się prawdopodobieństwo nabycia niepeł-

nosprawności m.in. w wyniku chorób 
cywilizacyjnych. Dlatego włączenie 

do zespołów osób z niepełno-
sprawnościami to konieczność. Już 

dziś osoby z niepełnosprawnościa-
mi stanowią około 15% globalnej 
populacji i jest to największa 

i najszybciej rosnąca mniejszość na 
świecie. Każdy, kto teraz otworzy 

się na różnorodność, tak naprawdę 
inwestuje we własną przyszłość. 

Gorąco zachęcamy do lektury raportu w wersji elektronicznej na stronie Fundacji  
www.takpelnosprawni.pl. Jeśli chcieliby Państwo otrzymać wersję drukowaną,  
zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego, który znajduje się na stronie.

Raport przygotowany został w zgodzie z wytycznymi cyfrowej dostępności i jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością wzroku. 
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Rotacja wpływa znacznie na funkcjonowanie zespołu, czasem powo-
duje spadek zadowolenia klienta. Co gorsza: nie istnieją uniwersalne 
rozwiązania, które można wdrożyć w każdym przedsiębiorstwie. 
W dzisiejszym artykule, na bazie wieloletnich doświadczeń agencji 
pośrednictwa pracy, pokażemy, jakie działania mogą wpłynąć na 
obniżenie wskaźnika rotacji pracowników. 
Pracodawca, aby pozyskać, a przede wszystkim utrzymać pracownika 
musi podjąć działania, które uczynią go atrakcyjnym na rynku. 
Zgodnie z naszymi obserwacjami tradycyjne metody mające zmoty-
wować pracowników, nie są już tak atrakcyjne, za jakie uznawano je 
kiedyś. Dodatkowo różnorodność społeczeństwa uniemożliwia zasto-
sowanie uniwersalnych metod, które można zastosować niezależnie 
od profilu działalności firmy.

ZBADAĆ PRZYCZYNY ROTACJI: AUDYT
Rotacja w firmie to nie tylko wyzwania finansowe wynikające z ko-
nieczności rekrutacji oraz szkolenia nowych pracowników. Ciągłe 
zmiany kadrowe wpływają niekorzystnie na zespół, tym samym 
obniżając jego efektywność. Kolejni odchodzący mogą negatywnie 
wpłynąć na wizerunek firmy. Dostępny jest obecnie szereg rozwiązań, 
które ograniczają fluktuację pracowników. Celem wprowadzenia 
tych rozwiązań w firmie, należy najpierw przeprowadzić wewnętrzny 
audyt, który pomoże określić przyczyny zaistniałej sytuacji. Wyniki 
takiego badania wskażą, które z gotowych rozwiązań wdrożyć, 
dopasowując je do zasad panujących w przedsiębiorstwie. Skuteczne 
wprowadzenie rozwiązań, które mogą doprowadzić do wyelimino-
wania problemu ze zbyt dużą rotacją, należy rozpocząć od dokładnej 
analizy samego zjawiska fluktuacji. 

KOSZTY ROTACJI: JAWNE I UKRYTE
Najbardziej obrazowym zaprezentowaniem tego, jak za wysoka 
fluktuacja potrafi zmienić funkcjonowanie firmy, jest sięgnięcie do ra-
portów finansowych. Koszty, które powstają, w wyniku występowania 
tego zjawiska nie są kosztami wyłącznie bezpośrednimi. Pojawiają się 

Ewa Szenk-Pomierna

Specjalista ds. Sprzedaży i Rekrutacji w Weegree.  
Hr-owiec z 13-letnim doświadczeniem, certyfikowany trener 
biznesu, konsultant The Bridge Personality oraz Insights Discovery. 
Specjalista testów psychometrycznych, badania potencjału 
osobistego i zawodowego pracowników.

Wymarzona firma 
pracownika blue collar 
Rotacja pracowników w firmie jest jednym z poważniejszych problemów, z którym 
w dzisiejszych czasach mierzą się przedsiębiorcy. Przynosi ona nie tylko realne straty 
finansowe, ale również takie, które ciężko przedstawić za pomocą arkuszy w Excelu i rzędów 
cyfr. O czym powinien pamiętać pracodawca, aby zmniejszyć rotację w firmie?

koszty pośrednie, czyli takie, których można nie dostrzec na pierwszy 
rzut oka, ponieważ ukryte są wewnątrz struktur firmowych. 
Pierwsze z nich, to nakłady pieniężne przed zakończeniem umowy. 
Zdarza się, że w sytuacji, w której pracownik wie, że niebawem roz-
stanie się ze swoim pracodawcą, znacznie zmniejsza swoje zaanga-
żowanie w wykonywaną pracę. Często musi przekazać swoją wiedzę 
i obowiązki osobie, która przychodzi na jego miejsce. W czasie, kiedy 
wykonuje czynności z tym związane, nie realizuje obowiązków przy-
pisanych do danego stanowiska z zakładaną efektywnością. 
Pracodawca, który wie, że jego pracownik rezygnuje ze współpracy, 
zobligowany jest do poszukiwań nowego członka zespołu. Już samo 
przygotowanie oferty pracy, publikacja, wstępna selekcja kandydatów 
generują nakłady finansowe. W kolejnym etapie prowadzone są 
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rozmowy rekrutacyjne, sam wybór nowego pracownika to długi 
proces, a jak znane przysłowie mówi – czas to pieniądz. W takiej 
sytuacji oszczędnością czasową, a w efekcie i finansową, 
jest nawiązanie współpracy z agencją pracy, 
która profesjonalnie poprowadzi ten proces. 
Szacuje się, że koszt rotacji to czasami 
nawet 200% rocznego wynagrodzenia 
pracownika. W związku z tym należy 
szczególną uwagę przyłożyć do tego, 
aby zadbać o ludzi, którzy są zatrud-
nieni w firmie. 

ODEJŚCIE PRACOWNIKA: 
ŹRÓDŁO DECYZJI
Co wpływa na decyzję pracownika o chęci 
zmiany pracy? Na pozór odpowiedź jest prosta 
– pieniądze, jednak coraz częściej mówi się o tym, 
że aspekty finansowe nie są kluczowym czynnikiem, który 
wpływa na poziom rotacji. Podniesienie wynagrodzenia działa 
raczej na krótko i na płytkim poziomie, bo nie wpływa bezpośred-
nio na motywację. Często powodem jest to, że zakres obowiązków 
nie jest zgodny z oczekiwaniami pracownika. Aby jak najbardziej 
zminimalizować tę przyczynę rotacji, należy skupić się na procesie 
rekrutacji. Dobrze przygotowana oferta, która dokładnie określi to, co 
będzie wykonywać na danym stanowisku pracownik, spowoduje, że 
te osoby, którym nie odpowiadają obowiązki, prawdopodobnie nie 
wyślą nawet CV. Na etapie rekrutacji ważne jest również, żeby jasno 
określić potencjalną ścieżkę rozwoju i kariery. Często jest to czynnik, 
który nie tylko w przypadku nowego pracownika, ale również takiego, 
który jest już w firmie od jakiegoś czasu, lepiej motywuje niż aspekt 
finansowy. 
Pojawienie się w firmie nowego pracownika wiąże się z koniecz-
nością wprowadzenia go. Mowa tu zarówno o jego stanowisku, 
jak i generalnie o strukturze firmy. W branży HR mówi się o tym, że 
dobrze przeprowadzony onboarding pracownika skutkuje ponad 
połowę wyższą produktywnością. Część źródeł mówi również o tym, 
że ma on bezpośredni wpływ na to, jak długo zostanie w firmie nowa 
osoba. Adaptacja pracownicza jest ważna nie tylko w przypadku wy-
specjalizowanych pracowników technicznych – pracownicy niższego 
szczebla również powinni zostać w odpowiedni sposób wprowa-
dzeni. Każdy z nowych członków kadry pracowniczej powinien być 
sukcesywnie wdrażany w sposób życzliwy i kompetentny. 

PRACODAWCA & PRACOWNIK: 
UDANA RELACJA
Podstawą dobrych relacji na linii pracodawca – pracownik, które są 
jednym z czynników obniżających wskaźnik rotacji, jest wzajemna 

uczciwość i zaufanie. Występują one wyłącznie wtedy, kiedy w firmie 
wypracowane są odpowiednie procedury komunikacyjne w każdym 
obszarze. Pracownik powinien wiedzieć, jak przełożony ocenia jego 
pracę. Należy jednak pamiętać, aby feedback przekazywany był 
w sposób, który nie będzie wywoływał u podwładnego dyskomfortu 
lub nie postawi go w sytuacji mocno stresogennej. Pracownik, który 
przez dłuższy czas narażony na niekomfortowe dla niego sytuacje, 
prędzej czy później opuści firmę. Ważne jest również, aby czuł się on 
na tyle bezpiecznie, żeby nie bał się komunikować, co może wpłynąć 
na pogorszenie jego produktywności. Chodzi tu o jasną informację 
dotyczącą narzędzi pracy, ale równie istotne są informacje dotyczące 
chociażby stanu zdrowia (zbliżająca się zaplanowana operacja, czy złe 
samopoczucie, które w efekcie może doprowadzić do długotrwałe-

go zwolnienia lekarskiego). 
Z drugiej strony, dobrze, kiedy pracodawca informuje o aktual-

nym stanie przedsiębiorstwa, o występujących proble-
mach czy planach na przyszłość. Jest to działanie, które 
nie tylko aktywizuje zespół, ale sprawia też, że czują się 
oni częścią firmy, co z kolei potencjalnie utrudnia pod-

jęcie decyzji o rezygnacji z pracy. Można to zrobić na 
wiele różnych sposobów, które będą jednocześnie formą 
integracji – na przykład kwartalne zebranie w restauracji, 

którą część oficjalną stanowi nakre-
ślenie stanu firmy, a tę mniej 

formalną grą w kręgle. 
Związanie pracownika 

z firmą, w taki sposób, 
aby nie traktował jej 
tylko jako miejsca, do 
którego musi przyjść, 

jest czynnikiem, który 
sprawi, że zostanie on na 

wiele lat.
Pozostając jeszcze w temacie 

komunikacji: uczciwość praco-
dawcy wobec pracownika w kwestiach 

wynagrodzenia jest absolutnie konieczna. 
Pensja powinna być wypłacana na czas, a jej wysokość określona 
w umowie. Jasność powinna być również w zasadach dotyczących 
premii, dlatego warto zamienić premie uznaniowe (których reguły 
przyznawania często są dość mgliste), na premie zadaniowe, które 
są wypłacane w przypadku realizacji jasno określonych zadań czy 
osiągnięcia określonych wyników. 
Dbałość o pracownika można okazać, szanując jego work-life balance. 
Określenie na początku współpracy godzin pracy i brak przymuso-
wych nadgodzin to jeden z czynników, na który szczególną uwagę 
zwracają pracownicy blue collar. Elastyczność w wyborze zmian przy 
systemie zmianowym to kolejna z zalet, które sprawi, że firma zyska 
w oczach pracowników. Benefity pozapłacowe takie jak prywatna 
opieka medyczna, czy karty sportowe też są jednym z czynników, 
który wpływa pozytywnie na dalszą współpracę. 

SŁOWEM PODSUMOWANIA 
Osoba, która nie traktuje pracy jako przykrego obowiązku, prawdo-
podobnie stanie się wieloletnim pracownikiem, który dobrze będzie 
wykonywał zadania mu powierzone. Stanie się to tylko wtedy, gdy 
pracodawca zaopiekuje 5 sfer, które wpływają na pozytywne do-
świadczenia pracowników: 
• czynnik ludzki,
• możliwość rozwoju i konstruktywna informacja zwrotna na temat 

wykonywanej pracy, 
• odpowiednie narzędzia,
• uczciwość, jasność wynagrodzenia,
• kultura organizacyjna. 
Tylko wyważone połączenie wszystkich tych elementów pozwoli na 
zmniejszenie rotacji pracowników. 

Dostępny jest obecnie szereg rozwiązań, 
które ograniczają fluktuację pracowników. 
Celem wprowadzenia tych rozwiązań 
w firmie, należy najpierw przeprowadzić 
wewnętrzny audyt, który pomoże 
określić przyczyny zaistniałej sytuacji. 
Wyniki takiego badania wskażą, 
które z gotowych rozwiązań 
wdrożyć, dopasowując je do zasad 
panujących w przedsiębiorstwie. 
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W ramach działań na rzecz ograniczenia kontaktów bezpośrednich 
pracowników zaleca się, jeżeli pozwala na to charakter pracy, orga-
nizowanie jej w sposób zdalny i zgodny z zasadami bezpieczeństwa 
ochrony danych osobowych. Model pracy home office był dotąd 
wykorzystywany głównie w ramach stosunków B2B (z ang. business-
-to-business), jednak ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych („Specustawa COVID-19”), wprowadziła 
definicję legalną pracy zdalnej i możliwość jej wykonywania przez 
czas oznaczony na polecenie pracodawcy. 

UREGULOWAĆ NOWY TRYB
Tym samym pracodawcy stanęli przed potrzebą wprowadzenia regu-
lacji, które zapewnią, że strony stosunku pracy będą mogły należycie 
wykonywać swoje obowiązki podczas home office. Regulacją taką 
może być zapis w regulaminie pracy odnoszący się do pracy zdalnej 
lub osobny regulamin dotyczący tej materii.
Z całą pewnością konstruując zapisy ww. regulacji należy wziąć pod 
uwagę fakt, iż pandemia nie zwalnia pracodawcy z zabezpieczania 
danych osobowych, a zatem wspomniany regulamin będzie idealnym 
miejscem, aby zawrzeć stosowne zapisy w tym względzie. Poniżej 
przedstawiam kluczowe zapisy, jakie powinny znaleźć się w regulami-
nie w kontekście zabezpieczania danych osobowych.

Monika Zygmunt-Jakuć

Inspektor ochrony danych w jednostkach sektora prywatnego i publicznego. 
Założyciel Spółki „bez owijania” specjalizującej się we wdrażaniu wymogów 
ochrony danych osobowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji 
UMK w Toruniu oraz studiów podyplomowych Polskiej Akademii Nauk 
w Warszawie na kierunku Wykonywanie funkcji Inspektora Ochrony Danych. 
Audytor systemu zarządzania jakością ISO 27001.

Jak chronić  
dane osobowe  
podczas pracy zdalnej?
Na fali pandemii w zakładach pracy pojawiło się nowe zagrożenie powodowane przez 
koronawirusa SARS-CoV-2. Wielu pracodawców zdecydowało się na przejście w tryb pracy 
całkowicie zdalnej lub hybrydowej. Postawiło to przed firmami dodatkowe wyzwanie, jakim 
była i jest taka organizacja pracy w tej formie, aby była zgodna z zasadami bezpieczeństwa 
danych osobowych. O czym pamiętać, tworząc wytyczne dla pracowników?

WARUNKI, JAKIE MUSI SPEŁNIAĆ  
MIEJSCE ŚWIADCZENIA PRACY ZDALNEJ

1  Pracownik musi zapewnić właściwe warunki umożliwiające mu 
skuteczną pracę zdalną z zachowaniem właściwego poziomu 
bezpieczeństwa informacji.

2  Niedozwolone jest podejmowanie pracy zdalnej w miejscach 
publicznych, jak kawiarnie, restauracje, galerie handlowe, gdzie 
osoby postronne mogłyby usłyszeć fragmenty służbowych 
rozmów lub zapoznać się z dokumentami czy fragmentami 
wykonywanej pracy.

3  Miejscem wykonywania pracy zdalnej jest miejsce zamieszkania 
pracownika, pracując w domu należy zapewnić takie warunki, 
aby domownicy nie mieli wglądu w wykonywaną pracę, w szcze-
gólności poprzez właściwe ustawienie ekranu komputera czy 
laptopa, a także zapewnienie pracy z dokumentami w sposób 
uniemożliwiający wgląd.

4  Praca zdalna powinna odbywać się zgodnie z zakresem i rodza-
jem ustalonym z pracodawcą, co oznacza, że pracownik jest 
dostępny i realizuje swoje działania w ustalonych w przepisach 
wewnątrzzakładowych godzinach.

5 Odchodząc od komputera lub kończąc korzystanie z laptopa 
należy upewnić się, że urządzenie zostało zablokowane. 

BEZPIECZEŃSTWO PRACY  
ZDALNEJ – INTERNET

1  Pracownik wykonuje pracę zdalną z wykorzystaniem  
urządzeń prywatnych lub służbowych otrzymanych  
od pracodawcy.

2  Jeżeli pracodawca udostępnia pracownikowi modem interneto-
wy lub telefon służbowy z dostępem do Internetu, który może 
pełnić funkcję HotSpot, pracownik powinien korzystać w pierw-
szej kolejności z tych urządzeń.
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3  W przypadku korzystania z domowej sieci WiFi, należy upewnić 
się, że została ona skonfigurowana w sposób minimalizujący ry-
zyko włamania, w szczególności korzystanie z Internetu powinno 
wymagać uwierzytelnienia, np. poprzez hasło. 

URZĄDZENIA SŁUŻĄCE  
DO PRACY ZDALNEJ

1  Zabronione jest udostępnianie służbowych urządzeń wyko-
rzystywanych do realizowania pracy zdalnej innym osobom, 
np. domownikom.

2  Praca zdalna powinna być realizowana z wykorzystaniem 
prywatnego lub służbowego sprzętu (komputera stacjonarnego, 
laptopa, tabletu, itp.).

3  Zgoda na pracę zdalną obejmuje zgodę na korzystanie ze służbo-
wego sprzętu poza siedzibą pracodawcy. 

4  Pracownik nie jest uprawniony do zabrania komputera stacjonar-
nego do miejsca wykonywania pracy zdalnej, na czas wykonywa-
nia tej pracy.

5  Pracodawca może dodatkowo wymagać, aby urządzenie 
prywatne wykorzystywane do pracy zdalnej zawierało zabezpie-
czenia, jak:
a. zainstalowany i działający program antywirusowy, 
b. dostęp do urządzenia zabezpieczony hasłem lub loginem, 
c. zostało ustawione automatyczne blokowanie urządzenia 

po dłuższej nieaktywności. 

ZABEZPIECZANIE  
PRZEKAZYWANYCH  
INFORMACJI

1 W okresie pracy zdalnej pracownik może korzystać ze służbowe-
go adresu e-mail na urządzeniu prywatnym. 

2  Każda wiadomość odbierana i wysyłana z urządzenia prywat-
nego powinna być weryfikowana z należytą starannością, 
polegającą w szczególności na sprawdzeniu, czy jest kiero-
wana do odpowiedniego odbiorcy i czy nie jest wiadomością 
zainfekowaną.

3  Wykorzystywanie innych narzędzi do przesyłania i udostępniania 
plików (weTransfer, Google Drive, DropBoX) może odbywać się 
tylko za zgodą pracodawcy, po wcześniejszym zabezpieczeniu 
hasłem plików.

ZASADY KORZYSTANIA Z DOKUMENTÓW 
W FORMIE PAPIEROWEJ

1  Zgodnie z obowiązującym u pracodawcy zasadami wszystkie do-
kumenty zawierające informacje poufne, w tym dane osobowe, 
powinny być przechowywane w szafach zamykanych na klucz 
w siedzibie pracodawcy.

2 Obowiązuje ogólny zakaz zabierania dokumentów lub ich kopii 
poza siedzibę pracodawcy.

3  Jeżeli do pracy zdalnej niezbędny jest dostęp do dokumen-
tów papierowych, pracownik zgłasza do pracodawcy prośbę 
o możliwość ich skopiowania oraz zabrania do domu na czas 
wykonywania pracy zdalnej. 

4 Po otrzymaniu zgody pracownik może sporządzić kopie niezbęd-
nych dokumentów.

5 Zabronione jest zabieranie poza siedzibę pracodawcy oryginałów 
dokumentów.

6 Po skopiowaniu dokumentów pracownik przygotowuje ich zesta-
wienie i przedkłada pracodawcy.

7  Podczas przewożenia dokumentów do miejsca realizowania  
pracy zdalnej, należy zachować szczególną ostrożność, 
aby ich nie zgubić.

8 Praca z dokumentami nie może być wykonywana w miejscach 
publicznych.

9 Po zakończeniu pracy, wszystkie dokumenty należy zwrócić 
pracodawcy, który weryfikuje ich kompletność.

SZCZEGÓLNE  
SYTUACJE

1  W przypadku zgubienia lub kradzieży sprzętu, dokumentów 
lub innych nośników informacji, należy niezwłocznie, w dniu 
zdarzenia, zgłosić zdarzenie do pracodawcy, a także inspektorowi 
ochrony danych osobowych (jeśli jest powołany).

2  Jeżeli pracownik nie ma możliwości świadczenia pracy zdalnej 
na którą został skierowany w szczególności ze względu na siłę 
wyższą (np. choroba, zdarzenie losowe, brak prądu lub Internetu), 
niezwłocznie zgłasza to pracodawcy i postępuje zgodnie z jego 
instrukcjami.

3  W przypadku wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych przy 
podejmowaniu pracy zdalnej, a istotnych dla pracodawcy, może 
on w każdej chwili przerwać jej wykonywanie i wezwać pracow-
nika do natychmiastowego stawienia się w siedzibie firmy. 

DZIAŁANIA NIEDOZWOLONE
Niedozwolone jest: niszczenie dokumentów w domu; udostępnianie 
służbowego sprzętu lub sprzętu wykorzystywanego do realizowania 
zadań służbowych innym osobom; dzielenie się informacjami pouf-
nymi z innymi osobami, w szczególności domownikami; zabieranie 
dokumentów bez zgody pracodawcy; zabranie 
oryginałów dokumentów; niezwróce-
nie dokumentów; niepotwierdzenie 
z pracodawcą zakresu zwróconych 
dokumentów; uniemożliwienie praco-
dawcy kontaktu telefonicznego lub 
e-mailowego.

Powyżej przedstawiłam przykładowy 
katalog regulacji związanych z wykonywa-
niem pracy zdalnej przez pracowników, który 
może być odpowiednio modyfikowany. Warto zwrócić szczególną 
uwagę na zasygnalizowaną w niniejszym artykule kwestię zasad 
ochrony i bezpieczeństwa informacji i danych, do których dostęp 
będzie miał pracownik, a także zasad korzystania ze sprzętu niezbęd-
nego do wykonywania pracy zdalnej. 
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Przeciwdziałanie mobbingowi powinno być prowadzone 
co najmniej w obszarze wewnątrzzakładowego prawa 
danej organizacji, praktyki zarządzania oraz w obszarze etyki 
i kultury organizacyjnej. Należy także pamiętać, że w związku 
z prowadzonym postępowaniem antymobbingowym praco-
dawca przetwarza również dane osobowe.

OBOWIĄZEK PRACODAWCY 
PRZECIWDZIAŁANIA MOBBINGOWI
Przeciwdziałanie mobbingowi jest ustawowym obowiąz-
kiem pracodawcy1, który nie polega jedynie na działaniach 
dotyczących przypadków wystąpienia tego zjawiska, 
ale również na działaniach zapobiegawczych, które po-
winny być realne i efektywne2. Obowiązek ten polega 
na starannym działaniu. Pracodawcy tworzą polityki 
antymobbingowe, które włączane są do regulaminów 
pracy, stanowiąc tzw. wewnątrzzakładowe źródło prawa 
pracy. 

DANE OSOBOWE PRZETWARZANE 
PODCZAS POSTĘPOWANIA 
ANTYMOBBINGOWEGO 
W trakcie wewnątrzzakładowych postępowań antymobbingowych 
zakres danych osobowych, który jest przetwarzany wykracza często 
poza rodzaje danych, których podania pracodawca żąda od pra-
cownika na podstawie art. 22(1) k.p. Są to często tzw. szczególne 
kategorie danych osobowych3, ujawniające pochodzenie rasowe lub 
etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopo-
glądowe, czy też dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji 
seksualnej.
W trakcie postępowania antymobbingowego pracodawca może 
przetwarzać zarówno dane zebrane bezpośrednio od osoby, której 

dr Magdalena Rycak

Radca prawny, kierownik 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 
w Warszawie.

Obowiązki informacyjne  
względem uczestników wewnątrzzakładowych 
postępowań antymobbingowych
Pracodawca powinien przeciwdziałać mobbingowi w szczególności przez szkolenie 
pracowników, informowanie o niebezpieczeństwie i konsekwencjach mobbingu 
czy przez stosowanie procedur, które umożliwią wykrycie i zakończenie tego 
zjawiska. Czy spoczywają na nim także obowiązki informacyjne dotyczące postępowań 
antymobbingowych?

dane dotyczą (np. od osoby zgłaszającej mobbing), jak i w sposób 
wtórny, pośredni (inny niż od osoby, której dane dotyczą).

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE ZWIĄZANE 
Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH 
Do jednych z obowiązków administratorów danych należy obowiązek 
informacyjny, o którym mowa w art. 13 i 14 RODO, w zależności 
od tego czy mamy do czynienia z danymi pozyskanymi w sposób 
pierwotny czy wtórny. Obowiązek ten w przypadku pozyskiwania 
danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą 
uregulowany został w art. 14 RODO i to właśnie on rodzi najwięcej 
kontrowersji. 
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Zwolnienie z konieczności realizacji obowiązku informacyjnego 
w przypadku pośredniego pozyskiwania danych we wszystkich wy-
mienionych w nim okolicznościach może nastąpić nie tylko w całości, 
ale również w części4.
Uważam, że w sytuacjach, w których pracodawca przetwarza dane 
pozyskane w sposób wtórny, a ich pozyskanie lub ujawnianie jest 
uregulowane prawem państwa członkowskiego, zwolniony będzie 
z obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 14 RODO na 

podstawie wyłączenia zawartego w art. 14 ust. 5 lit. b (obowiązek 
może uniemożliwić lub poważnie utrudnić realizację celów takie-

go przetwarzania). Trudno byłoby wykazać pracodawcy, któ-
ry w trakcie toczącego się postępowania wyjaśniającego 
w sprawie mobbingu przekaże wszystkim uczestnikom 
postępowania, w tym osobie podejrzanej o mobbing 
komplet informacji, o których mowa w art. 14 RODO 
na ich temat, że realnie i efektywnie realizuje ustawowy 
obowiązek przeciwdziałania mobbingowi. 
Postępowania antymobbingowe z reguły nie zamykają 
się w jednym miesiącu (najdłuższy termin realizacji 
obowiązku informacyjnego w przypadku zebrania 
danych w sposób pośredni), a ujawnienie wymaganych 
przez RODO informacji (np. osobie podejrzanej o mob-

bing) w trakcie trwania postępowania wyjaśniającego 
mogłoby zniwelować cały sens tego postępowania 

i narazić część jego uczestników na dodatkowe szykany. 

Reasumując, do czasu zakończenia postępowania wyja-
śniającego w sprawie o mobbing, dla dobra tego postępo-

wania oraz ochrony osób potencjalnie zagrożonych mob-
bingiem na pracodawcy nie spoczywa obowiązek informacyjny, 

o którym mowa w art. 14 RODO w takim zakresie w jakim dane 
te powinny być zachowane w tajemnicy dla realizacji ustawowego 

obowiązku pracodawcy przeciwdziałania mobbingowi. 

1 Art. 94(3) §1 kodeksu pracy, dalej k.p.
2 Wyr. SN z dnia 21 kwietnia 2015 r., II PK 149/14.
3 Art. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L z 2016 r. 119, s. 1), dalej RODO.
4 J. Łuczak [w:] RODO Ogólne Rozporządzenie o Ochronie danych (lit. d)h. Komentarz, Warszawa 2018, s. 505.

Jakie informacje powinna otrzymać osoba,  
której dane dotyczą?
Zgodnie z art. 14 RODO administrator podaje osobie,  
której dane dotyczą, m.in.:
• informacje dotyczące celów przetwarzania, do których  

mają posłużyć dane osobowe, oraz podstawę prawną prze-
twarzania; 

• kategorie odnośnych danych osobowych; 
• informacje o odbiorcach danych osobowych lub  

o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją;
• wzmiankę o odpowiednich lub właściwych  

zabezpieczeniach oraz o możliwościach uzyskania kopii  
danych lub o miejscu udostępnienia danych; 

• a także (w celu zapewnienia rzetelności i przejrzystości  
przetwarzania wobec osoby, której dane dotyczą) okres,  
przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy  
nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu; 

• informacje o prawie do żądania od administratora dostępu  
do danych osobowych dotyczących osoby, której dane 
dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania oraz źródle pochodzenia danych osobo-
wych, a gdy ma to zastosowanie – czy pochodzą one ze 
źródeł publicznie dostępnych. 

Informacje te administrator podaje w rozsądnym terminie 
po pozyskaniu danych osobowych – najpóźniej w ciągu 
miesiąca – mając na uwadze konkretne okoliczności 
przetwarzania danych osobowych, a jeżeli planuje się  
ujawnić dane osobowe innemu odbiorcy – najpóźniej  
przy ich pierwszym ujawnieniu.

Kiedy obowiązek informacyjny może zostać wyłączony?
Na podstawie art. 14 ust. 5 RODO obowiązek informacyjny został 
wyłączony w sytuacjach, w których:
• osoba, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (lit. a); 
• udzielenie takich informacji okazuje się niemożliwe lub wyma-

gałoby niewspółmiernie dużego wysiłku (np. gdy były pracow-
nik zmienił adres zamieszkania); w szczególności w przypadku 
przetwarzania do celów archiwalnych w interesie publicznym, 
do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów 
statystycznych, lub o ile obowiązek może uniemożliwić lub 
poważnie utrudnić realizację celów takiego przetwarzania. W ta-
kich przypadkach administrator podejmuje odpowiednie środki, 
by chronić prawa i wolności oraz prawnie uzasadnione interesy 
osoby, której dane dotyczą, w tym udostępnia informacje 
publicznie (lit. b);

• pozyskiwanie lub ujawnianie danych jest wyraźnie uregulowane 
prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu 
podlega administrator, przewidującym odpowiednie środki 
chroniące prawnie uzasadnione interesy osoby, której dane 
dotyczą (lit. c);

• dane osobowe muszą pozostać poufne zgodnie z obowiązkiem 
zachowania tajemnicy zawodowej przewidzianym w prawie  
Unii lub w prawie państwa członkowskiego, w tym  
ustawowym obowiązkiem zachowania  
tajemnicy (lit. d). 

KOMPENDIUM HR 2021 HRM   |   PRAWO 129



Managerowie często zastanawiają się, jak rozstać się z pracownikiem 
unikając negatywnych konsekwencji tej decyzji? Z pewnością można 
je zminimalizować, podejmując kilka działań, które pomogą organiza-
cji i odchodzącemu pracownikowi odnaleźć się w nowej sytuacji.

ZWYKŁE SPOTKANIE?
Marta, idąc na spotkanie ze szefem, układała w głowie słowa, aby do-
brze streścić kolejne etapy projektu, który właśnie kończyła. Weszła do 
sali, w której oprócz Marka siedziała również Beata z HR. To było tro-
chę niecodzienne, ale czasem ktoś z HR-u brał udział w spotkaniach 
projektowych, dlatego przywitała się i usiadła. Marek, niespotykanym 
u niego, poważnym tonem podziękował za przyjście i zakomunikował 
Marcie swoją decyzję o… zakończeniu z nią współpracy.
Spotkanie, na którym przekazujemy pracownikowi trudną decyzję, 
może nieść za sobą różne konsekwencje. Rozstanie z pracodawcą 
to jedna z najtrudniejszych sytuacji, z jakimi trzeba się zmierzyć na 
ścieżce zawodowej. Może wywołać silne emocje i nieprzewidywalne 
zachowania pracownika. Nie bez powodu utrata pracy znajduje się 
w pierwszej dziesiątce skali Holmes–Rahe opisującej wydarzenia 
powodujące największy stres.

JAK WESPRZEĆ PRACOWNIKA, 
KTÓRY WŁAŚNIE STRACIŁ PRACĘ?
Pracownikowi możemy pomóc w ramach działań we-
wnętrznych prowadzonych przez dział HR, jeśli tylko 
mamy na pokładzie organizacji odpowiednie 
kompetencje, a pracownik zgodzi się 
współpracować. Powinniśmy 
pamiętać, że nasza pro-
pozycja może zostać 
odrzucona z różnych 

Joanna Spirydowicz

Senior Business Development Manager w Bergman Engineering. 
Konsultantka doradzająca organizacjom w obszarach szkoleń 
i rozwoju pracowników, rekrutacji i kontraktingu oraz outplacementu. 
Wielbicielka Wrocławia i rozmów z ludźmi.

(Bez)bolesne  
rozstanie z pracownikiem
Zmiana jest nieodłącznym elementem zawodowej rzeczywistości. Często jest trudna, 
niewygodna, a jej wdrożenie wywołuje negatywne reakcje i opór. Wie o tym każdy szef, 
który kiedykolwiek był zmuszony wręczyć wypowiedzenie i przeprowadzić z pracownikiem 
rozmowę o zakończeniu współpracy.

powodów – utraty zaufania do firmy lub poczucia krzywdy pracowni-
ka. W takim przypadku warto się wycofać i wrócić z propozycją, kiedy 
już opadną emocje. 
Możemy również skorzystać profesjonalnego wsparcie dla odcho-
dzącego pracownika, oferując mu udział w programie outplacement 
realizowanym przez zewnętrzną firmę.
W obu przypadkach warto zwrócić uwagę, aby działania podjęte 
w ramach wsparcia outplacement zawierały kilka ważnych elemen-
tów. Jakich?

1Zadbaj o emocje
Wraz z otrzymaniem informacji o rozstaniu pracownik wchodzi 

w stan przypominający krzywą zmiany. Może przejść przez wszystkie 
lub poszczególne jej etapy: szoku, zaprzeczenia, targowania się, 
depresji i dopiero na końcu – akceptacji. Każda z faz wywołuje inne, 
często skrajne emocje. Mogą się one objawiać poprzez milczenie, 
płacz lub nawet użycie przez pracownika mocnych słów pod adresem 
przełożonego lub organizacji. Jeśli nie zostają przekroczone granice 
bezpieczeństwa oraz zdrowego rozsądku – należy przygotować się 
na kilka trudnych chwil i dać obszar do uzewnętrznienia emocji bez 
ocen i komentarzy.
Jeśli pracownik otrzymał od organizacji możliwość udziału w progra-
mie outplacement to dobry moment, aby porozmawiał z kon-
sultantem. Konsultant jako osoba niepowiązana 
z sytuacją pomoże zarządzić 
emocjami i podpowie, jak ułożyć 
plan działania na najbliż-
szy czas.  
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Jakie działania można podjąć (rozmowa ze współpracownikami lub 
rodziną), a jakich lepiej unikać (gorzkie maile do zarządu).

2 Narzędziownik odchodzącego pracownika
Pracownik, który po dłuższym czasie wraca na rynek pracy, po-

trzebuje odpowiednich narzędzi, aby sprawnie się po nim poruszać. 
CV to ważny dokument i wizytówka, która reprezentuje nas przed 
przyszłym pracodawcą. Podsumowanie zawodowe powstaje na 
jednym z pierwszych spotkań programu outplacement i towarzyszy 
pracownikowi przez cały czas poszukiwania pracy. 
Zaktualizowana wiedza o rynku pracy i umiejętność docierania 
do interesujących ofert jest równie ważna jak profesjonalne CV. 
Dobrze przygotowany program outplacement wyposaża uczestnika 
w aktualne dane dotyczące rynku pracy w interesującej go branży, 
poprzez udostępnienie raportów, badań rynku, udział w warsztatach 
i webinarach.
Rozmowa kwalifikacyjna, do której kandydat przygotuje się wcześniej, 
może stać się wartościowym doświadczeniem i furtką do nowej 
pracy. Możliwość odbycia mock interview, czyli symulacji rozmowy 
kwalifikacyjnej z doświadczonym konsultantem to punkt, na który 
warto zwrócić uwagę, opracowując lub wybierając wariant programu 
outplacement dla pracownika.
Firmy realizujące programy outplacement dostarczają uczestnikowi 
raporty płacowe oraz wiedzę o tym jak negocjować wynagrodzenie 
z przyszłym pracodawcą. Konsultant pomaga wycenić umiejętności 
uczestnika na rynku pracy i przygotować go do swobodnej rozmowy 
o wynagrodzeniu.

3 Oferty pracy
Dostawcy programów outplacement posiadają szerokie kontakty 

na rynku pracy dzięki współpracy z lokalnymi firmami, headhuntera-
mi, czy agencjami rekrutacyjnymi. Uczestnik programu outplacement 
otrzymuje dostęp do znacznie większej liczby ofert niż poszukując ich 
samodzielnie. Zwiększa to jego szanse na dotarcie do pracodawców 
prowadzących rekrutacje niejawne lub korzystających tylko z poleceń 
przy zatrudnianiu nowych pracowników.
Wiele programów outplacement daje możliwość uczestnictwa w róż-
nego typu wydarzeniach pozwalających rozwijać sieć kontaktów 
zawodowych jak targi pracy, spotkania z pracodawcami, czy grupy 
networkingowe. W ramach programu uczestnik może otrzymać 
możliwość podniesienia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach, 
e-learningach, webinarach, spotkaniach z ekspertami.

A MOŻE WŁASNY BIZNES?
Firmy outplacementowe oferują również programy alternatywnego 
rozwoju zawodowego i wsparcie przy założeniu własnej działal-
ności. Jeśli uczestnik chce zrezygnować z umowy o pracę i zacząć 
realizować swój pomysł na firmę, otrzyma program ukierunkowany 
na prowadzenie działalności.

ECHO ZWOLNIENIA WEWNĄTRZ ORGANIZACJI
Programy outplacement wspierają nie tylko tych, z którymi się rozsta-
jemy, ale również pracowników, którzy zostają w firmie. Zaoferowane 
wsparcie pomaga organizacji budować wizerunek odpowiedzialnego 
pracodawcy i zmniejszać negatywne skutki, jakie pozostawia po sobie 
zwolnienie jednego z kolegów lub koleżanek. Spadek motywacji 
i zaangażowania, frustracja i poczucie niesprawiedliwości to tylko 
niektóre z możliwych reakcji.
Możliwości indywidualnego wsparcia outplacement jest bardzo wiele. 
Warto przygotować ramową propozycję i pozostawić pracownikowi 
możliwość wyboru elementów, które uzna za przydatne i ważne. 
Należy jednak pamiętać, że udział pracownika w programie outplace-
ment jest dobrowolny.

KONIEC CZY POCZĄTEK?
Zastanawiacie się, jak zakończyła się historia Marty? Otrzymała od 
firmy wsparcie w postaci programu outplacement. Po kilku sesjach 
z konsultantką odkryła, że jej doświadczenie zawodowe jest znacznie 
bogatsze, niż sądziła. Wykorzystała udział w programie na dodatkowe 
szkolenia i networking. Dzięki temu w niedługim czasie znalazła nową 
pracę, w której się realizuje. Przestała też obawiać się zmian. 
Dobrze przeprowadzona rozmowa, podczas której przekazujemy 
pracownikowi informację o zwolnieniu oraz wykorzystanie rozwiązań 
outplacement pomaga obu stronom zminimalizować stres związany 
ze zmianą i gwarantuje wyjście z tej trudnej sytuacji obronną ręką. 

Rozmowa kwalifikacyjna, do której 
kandydat przygotuje się wcześniej, może 
stać się wartościowym doświadczeniem 
i furtką do nowej pracy. Możliwość 
odbycia mock interview, czyli 
symulacji rozmowy kwalifikacyjnej 
z doświadczonym konsultantem 
to punkt, na który warto zwrócić uwagę, 
opracowując lub wybierając wariant 
programu outplacement dla pracownika.
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Dobre przygotowanie tego procesu powinno uwzględniać interesy 
organizacji, a tym samym pracowników, bo to ci ostatni są kluczową 
wartością każdej firmy. Outplacement jest jednym z najlepszych 
rozwiązań minimalizujących negatywny wpływ redukcji zatrudnienia 
zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji.

CZYM JEST OUTPLACEMENT GRUPOWY? 
Outplacement jest usługą znaną na rynku polskim od ponad 20 lat 
i kojarzy się ze wsparciem w jak najszybszym znalezieniu nowej pracy 
osób objętych zwolnieniami w organizacji. Skuteczny outplacement 
to program zaplanowanych działań, elastycznie dopasowanych do 
potrzeb zarówno pracodawcy, jak i objętych nim pracowników. 
Programy mogą być przygotowywane indywidualnie, dotyczy to jed-
nak najczęściej menedżerów średniego i wyższego szczebla. „Szyte 
na miarę” potrzeb uczestnika realizowane są na indywidualnych 
konsultacjach/coachingu.
W przypadku zwolnień większej liczby osób (np. 
zwolnień grupowych, monitorowanych) projekto-
wane są programy realizowane w krótkim czasie 
dla całej grupy/grup zwalnianych pracowników, 
będące często elementem negocjacji ze związkami 
zawodowymi lub znajdujące się w ofercie programu 
dobrowolnych odejść (PDO). 
W Polsce pracodawcy, redukujący co najmniej 
50 stanowisk pracy w ciągu 3 miesięcy, 
są ustawowo zobligowani do zapewnienia 
wsparcia zwalnianym pracownikom, ale ustawa 
nie definiuje precyzyjnie jego zakresu ani formy. 
I niestety często ta pomoc ogranicza się jedynie 
do wykorzystania oferty wsparcia Powiatowych 
Urzędów Pracy. Trudno oszacować, jaki odsetek 
firm w Polsce stosuje outplacement – na pewno 

Bożena Ziarnik 

Menadżer ds. Rozwoju i Zmiany Kariery w BIGRAM S.A. Projektuje i 
realizuje rozwiązania z zakresu zarządzania zmianą i outplacementu, 
leadershipu i rozwoju kariery. W swojej praktyce łączy perspektywę 
strategicznego partnera z wewnętrznego HR oraz kompetencje i wiedzę 
jednej z wiodących firm doradczych w obszarze usług rynku pracy co 
pozwala osiągać zamierzone cele klientów.  

Rola outplacementu  
w procesach restrukturyzacji
Restrukturyzacja, szczególnie jeżeli wiąże się z redukcją zatrudnienia, 
nie jest prostym ani bezbolesnym procesem dla organizacji. Nieprawidłowo 
przeprowadzona, źle zakomunikowana i wdrożona procedura zwolnień często wyrządza 
nieodwracalne szkody kulturze firmy i jej wizerunkowi jako pracodawcy. 

zdecydowanie rośnie, chociaż nadal jesteśmy daleko z tyłu w stosun-
ku do krajów Europy Zachodniej.
Żeby zwalniany pracownik dostał realną pomoc w odnalezieniu się na 
rynku pracy, realizację programu wsparcia warto powierzyć profesjo-
nalnej firmie outplacementowej. W niektórych przypadkach wsparcie 
może być realizowane przez dział personalny lub w wersji hybry-
dowej, tj. działania realizowane przez wewnętrzny HR są wspierane 
przez zewnętrzną firmę. Outplacement grupowy warto postrzegać 
jako nierozerwalny etap całego procesu restrukturyzacji. 

CO SKŁADA SIĘ NA PROCES OUTPLACEMENTU?
• Wsparcie w zaplanowaniu całego procesu zwolnień, 

tzn. komunikacji, wsparcia oferowanego zwalnianym 
pracownikom oraz sposobu komunikowania etapów jego 
realizacji. Komunikacja to kluczowy element procesów 
restrukturyzacji i należy pamiętać o niej na każdym etapie 
zmiany. Warto od samego początku komunikować kwestię 
pomocy odchodzącym pracownikom i wszystkich działań 
osłonowych ograniczających negatywne skutki zwolnień. 
I tu dobrze jest zaprosić do współpracy wybranego dostaw-

cę programu outplacementowego, który 
wesprze komunikację podczas spotkań, 
dyżurów informacyjnych, przygotuje 
biuletyny, ulotki informacyjne.
•    Przygotowanie menedżerów do 

przeprowadzenia procesu zwolnień. 
Bardzo istotnym elementem każdego 
programu outplacementu jest przygo-

towanie kadry menedżer-
skiej, jest to bowiem jedno 

z najtrudniejszych i najbardziej 
stresujących zadań menedżer-

skich, a zarazem najbardziej 
wrażliwych momentów kształ-

tujących opinie o firmie oraz 
budujących lub rujnujących auto-

rytet menedżera – zarówno wśród 
odchodzących, jak i pozostających 

pracowników. Kilkugodzinny
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warsztat z komunikowania trudnych decyzji i wypowiedzeń 
pomaga menedżerom przygotować się do tego trudnego 
zadania. Dodatkowym benefitem może być wypracowanie 
podczas takiego warsztatu spójnego dla całej organizacji 
komunikatu przyczyn redukcji zatrudnienia.

• Efektywna realizacja programu outplacementu zgodnie  
z zaplanowanym harmonogramem przy stałym monito-
ringu i elastycznym reagowaniu na pojawiające się potrzeby 
czy zakłócenia. 

CO DETERMINUJE SUKCES  
OUTPLACEMENTU GRUPOWEGO?
Doświadczenie, wiedza o rynku pracy i szeroki wachlarz usług 
oferowanych przez firmę outplacementową. Wtedy mamy gwa-
rancję zaprojektowania programu elastycznie dopasowanego do 
potrzeb uczestników, rynku pracy i, co niezwykle istotne, w ramach 
budżetu pracodawcy. Konsultanci ds. outplacementu powinni mieć 
wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu procesów outplacemen-
tu, doskonałą znajomość rynku pracy i umiejętność docierania do 
pracodawców, a jednocześnie powinni posiadać znajomość metodyki 
coachingu.
Dobry outplacement powinien wyposażyć pracownika w narzędzia 
i wiedzę, które bezpiecznie go przeprowadzą od znanej mu rzeczy-
wistości z jednej organizacji do bezpiecznego funkcjonowania na 
zmiennym i nieprzewidywalnym rynku pracy (VUCA).

JAKIE SĄ KLUCZOWE ELEMENTY 
OUTPLACEMENTU GRUPOWEGO?
Grupowe programy outplacementu są zwykle dedykowane dużej 
grupie zwalnianych osób w krótkim czasie, więc siłą rzeczy muszą być 
wystandaryzowane, ale też dopasowane do potrzeb pracowników. 
Czas trwania programu może się wahać od kilku tygodni do kilku 
miesięcy. Programy budowane są z szerokiego wachlarza aktywności, 
a pracownik może korzystać z nich dobrowolnie. 

PREFEROWANE PRZEZ PRACODAWCÓW KLUCZOWE 
AKTYWNOŚCI GRUPOWYCH PROGRAMÓW: 
• warsztaty/webinary dostarczające kompleksowej wiedzy i na-

rzędzi w procesie poszukiwania nowej pracy (tworzenia pro-
fesjonalnego CV, przygotowania do rozmowy rekrutacyjnej, 
budowania marki osobistej w mediach społecznościowych),

• job development, czyli wsparcie w docieraniu do ofert pracy, 
potencjalnych pracodawców i rekruterów, mailing ofert pracy,

• indywidualne spotkania konsultacyjne z dedykowanym 
konsultantem (zwykle od 2 do 4 spotkań dla jednego 
pracownika), pozwalające na pracę nad indywidualnymi 
potrzebami uczestnika (doradztwo w zakresie celów zawo-
dowych, możliwości przekwalifikowania się, przygotowania 
do procesów rekrutacyjnych). 

Dodatkowo do programów grupowych można włączyć: 
• ofertę kursów zawodowych (po wcześniejszej identyfikacji potrzeb 

lokalnego rynku pracy i analizie celów zawodowych pracowników),
• kwestionariusze i narzędzia psychometryczne (wspierające w po-

głębieniu wiedzy o kompetencjach i preferencjach zawodowych 
uczestnika), 

• targi pracy z lokalnymi pracodawcami lub wybranymi pracodawcami, 
• webinary / wsparcie doradcze dla osób zainteresowanych założe-

niem działalności gospodarczej, 
• wsparcie w kontaktach z Powiatowymi Urzędami Pracy i ZUS, 
• wsparcie psychologiczne dla pracowników i ich rodzin.

JAKA JEST WIĘC ROLA OUTPLACEMENTU? 
Po pierwsze pomoc i wsparcie zwalnianych pracowników. Po drugie 
wsparcie organizacji w przeprowadzeniu zmian i ochrona jej wizerun-
ku. A w dzisiejszym świecie VUCA warto dbać o wizerunek. Patrzenie 
na koszty procesu zwolnień wyłącznie z perspektywy „Excela” może 
długofalowo okazać się katastrofą dla wizerunku firmy i znacznie 
utrudnić utrzymanie i rekrutację 
specjalistów w przyszłości. 

1    Ustawa z 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  
(Dz.U. Nr 99, poz 1001).
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Niektórzy klienci wprost wyrażają swoje zdanie, że dzięki wiedzy 
i doświadczeniu ekspertów zewnętrznych w rekrutacji, badaniu 
kompetencji, kładzeniu fundamentów pod wewnętrzne procesy, nie 
zbudowaliby przewagi konkurencyjnej swoich firm, a samodzielnie 
trudniej byłoby im tworzyć silne i zmotywowane zespoły. Tak więc 
zakres wsparcia jest bardzo szeroki. I może być tak szeroki, jak liczba 
procesów HR oraz potrzeb w organizacji. 
Hill swoim klientom oferuje szeroki wachlarz usług począwszy od 
wspomnianej na początku rekrutacji, poprzez programy badania 
kompetencji i rozwoju, testy psychometryczne, wdrażanie pracow-
ników, programy kontynuacji kariery dla zwalnianych pracowników, 
coaching, mentoring, budowanie modeli kompetencyjnych, szkolenia 
z zakresu prowadzenia rozmów rekrutacyjnych. 

ASSESSMENT / DEVELOPMENT CENTER / 
AUDYT KOMPETENCJI
Jest to grupa narzędzi wykorzy-
stywanych zarówno na etapie 
rekrutacji, jak i w stosunku 
do już zatrudnionych. 
W zasadzie każdy 
moment jest dobry do 
przeprowadzenia tego rodzaju 
badania kompetencji. Czasami 
zdarza się, że pojawia się po-
trzeba obsadzenia stanowiska 
w organizacji i trudno podjąć 
decyzję, którego z pracowni-
ków na nie awansować. Podobnie 
może być w organizacji cenny 
pracownik, realizujący zadania, ale 
pojawia się brak pewności co do 
zasadności jego awansu lub braku 
tego awansu. Warto rozważyć takie 
badanie planując przyszły rozwój 
firmy, żeby w momencie, kiedy zajdzie 
konieczność obsadzenia wakatu 

Urszula Walenciuk

Psycholog, ekspert HR w zakresie zarządzania talentami, projektowania 
i przeprowadzania audytów kompetencji, prowadzenia projektów 
szkoleniowych. Odpowiedzialna za procesy rekrutacyjne na stanowiska 
menedżerskie, eksperckie i specjalistyczne dla wszystkich obszarów 
biznesowych w organizacjach polskich i międzynarodowych.

Nie tylko rekrutacja! 
W czym dział HR może wesprzeć dobry partner?
Agencja doradztwa personalnego przede wszystkim kojarzą się z rekrutacjami. 
Sama rekrutacja i dobór odpowiednich pracowników, z odpowiednimi kompetencjami, 
wpisującymi się w kulturę organizacji, jest jednym z kluczowych procesów, w którym 
może wesprzeć agencja. Ale – nie jedynym!

posiadać odpowiednio przygotowanego pracownika.
W badaniu kompetencji obejmującym różnego rodzaju zadania, 
próbki pracy, testy psychometryczne, można zidentyfikować 
trudności oraz określić potrzeby i obszary rozwojowe. Jest ono 
tak konstruowane, aby dostarczyć dobrych i rzetelnych informacji 
dotyczących predyspozycji, mocnych stron, słabszych punktów 
i działań pomocnych w rozwoju pracownika. Warto pamiętać, że jest 
to badanie czasochłonne trwające cały dzień, a bywa, że i dwa dni. 
Pomimo czasochłonności w perspektywie czasu przynosi owoce 
i wymierne korzyści. 
W Hill wielokrotnie w takich programach były identyfikowane kwestie 
związane z posiadaną wiedzą i umiejętnościami, jak również kwestie 
typowo psychologiczne mające niekiedy kluczowy wpływ na wyko-
rzystanie albo ograniczające potencjał pracownika.

COACHING
Coaching indywidulany może być stosowany w związku z wcze-
śniejszym badaniem kompetencji lub jako niezależne narzędzie. 
Najczęściej jest stosowany w celu doskonalenia kadry menedżerskiej 
w zakresie zarządzania. Taka potrzeba może pojawić się w momencie 
powtarzających się trudności w zarządzaniu podległym zespołem, 
trudnościami w realizacji stawianych celów. Może stanowić również 

dobre przygotowanie do objęcia przyszłej bardziej 
wymagającej roli w organizacji.
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Cały proces ma na celu nauczenie kluczowych 
pracowników odpowiednich umiejętności 
niezbędnych w procesie zarządzania ludźmi, 
takich jak przyjazna ko-
munikacja, motywowanie, 
wywieranie wpływu, radzenie 
sobie z przeciążeniami. 
Nieodłącznym elementem 
tego programu jest diagnoza 
silnych i słabych obszarów pracy 
menedżerskiej, problemów i trud-
ności w codziennej pracy oraz 
identyfikacja problematycznych 
sytuacji wraz z współzależnościa-
mi mającymi wpływ na działania 
i pracę zespołową. 
W trakcie treningu trwającego 
w zależności od potrzeb od kilku 
do kilkunastu sesji dochodzi do 
wypracowania konstruktywnych 
rozwiązań umożliwiających optymal-
ne realizowanie celów. 

TESTY
W Hill uzupełnieniem dla wielu procesów są testy psychometrycz-
ne. Są włączane do procesów rekrutacji, badania kompetencji jako 
element coachingu i outplacementu. W baterii testów znajdują się te 
badające cechy osobowości, predyspozycje do danego stanowiska 
czy choćby badające umiejętności logicznego myślenia. Te narzędzia 
posiadają odpowiednią standaryzację, charakteryzują się wysoką 
trafnością i rzetelnością.
Włączanie ich do wielu procesów ułatwia dostrzeżenie czasem 
niezauważalnych w rozmowie kwestii, pomaga określić natężenie 
danej cechy lub grupy cech u kandydatów lub uczestników innych 
programów. Bardzo często klienci rekrutujący we własnych zakresie 
wspierają się testami przed podjęciem ostatecznej decyzji w zakresie 
zatrudnienia bądź awansu. 

OUPLACEMENT
Niezwykle ważne jest wsparcie w zwolnieniu pracowników bez 
względu na to, czy dotyczy to zwolnienia jednego pracownika, czy 
też grupy pracowników. Podstawowymi elementami programu są 
pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, przygotowa-
nie do rozmów kwalifikacyjnych, ukierunkowanie w poszukiwaniu 
pracy, pomoc w poruszaniu się po rynku pracy. Całość programu 
obejmująca też takie aspekty jak umiejętność prezentacji, definiowa-
nie mocnych i słabych stron, celów zawodowych można porównać 
do coachingu kariery. Nie bez znaczenia jest też pozytywny wpływ 
na stan emocjonalny zwalnianych pracowników oraz pracowników 
pozostających w organizacji. 

SZKOLENIA
Eksperci pracujący w agencji doradztwa personalnego mogą przeka-
zywać swoją wiedzę i umiejętności w zakresie badania kompetencji. 
Programy szkoleniowe są dostosowane do potrzeb organizacji, której 
pracownicy będą szkoleni i obejmują zarówno część teoretyczną oraz 
praktyczną. 

KORZYŚCI
Najbardziej kluczowym argumentem przemawiającym za skorzy-
staniem z usług firmy zewnętrznej jest fakt posiadania przez nią 
zasobów i doświadczenia potrzebnego do przeprowadzenia wyma-
gających i czasochłonnych procesów. Każdy z nich, czy to dotyczący 
badania kompetencji, coachingu, przeprowadzenia testów, czy 
szkolenia wymaga wielu nakładów pracy i na każdym etapie jest ab-
sorbujący. Agencja przejmując te zadania odciąża jednocześnie firmy. 

Zleceniodawca otrzymuje gotowy produkt w postaci obiektywnych 
i pewnych informacji, dających mocne podstawy do podejmowania 
dalszych decyzji personalnych, ułatwiających pozycjonowanie i rozwi-
janie menedżerów w sposób zorientowany na przyszłość. 

W przypadku programów indywidualnych i przygotowywanych pod 
konkretne wymagania klienta agencja zajmuje się ich zaprojektowa-
niem, opracowaniem zadań odpowiednich do danego stanowiska 
i oczekiwań organizacji, koordynowaniem, przeprowadzeniem 
całego procesu, przygotowaniem raportów, udzieleniem informacji 
zwrotnych zarówno uczestnikom jak i przełożonym. Duże znaczenie 
ma fakt, że agencja doradztwa personalnego w swoich działaniach 
i ocenach odnosi się do szerokiego spektrum rynku, nie ogranicza się 
do wąskiego wycinka konkretnej działalności. 
Informacje zgromadzone w trakcie badania przez firmę zewnętrzną 
uczestnikom dają większe poczucie obiektywizmu i rzetelności oceny. 
To z kolei zwiększa entuzjazm i zaangażowanie. Szczególnie w sytu-
acji, kiedy uczestnik jest przekonany, że organizacja, w której pracuje, 
nie docenia jego rzeczywistych umiejętności i predyspozycji. Szczera 
rozmowa z konsultantem i wparcie, które on udziela pracownikowi 
klienta, często ułatwia inne spojrzenie na swoją karierę, przyjrzenie się 
z innej perspektywy swoim działaniom. Można wtedy uświadomić 
sobie, że nie zawsze samodzielne wykonywanie wszelkich zadań, 
częste sprawdzanie postępów prac u współpracowników, szukanie 
w każdej sytuacji kompromisów stanowią drogą do sukcesu i dobrej 
współpracy. Dzięki takim działaniom organizacja zyskuje pracownika 
bardziej świadomego swoich mocnych i słabych stron, w większym 
stopniu identyfikującego się z nią i uczącego się nowych umiejęt-
ności szczególnie tak ważnych w obecnej rzeczywistości rynkowej 
umiejętności społecznych. Rozwój umiejętności z kolei przekłada się 
na zwiększenie wydajności i jakości oferowanych przez firmę usług, 
co wpływa na konkurencyjność. 
Generalnie można powiedzieć, że ile jest procesów, trudności i wy-
zwań w organizacji związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, 
w tylu sprawach zewnętrzna firma może wesprzeć. Ekspertom 
zewnętrznym łatwiej jest spojrzeć z dystansu, z innej perspektywy 
na zdarzenia i sytuacje wewnątrz organizacji. Można wiele trudnych 
spraw, wymagających niestandardowego podejścia powierzyć agen-
cji doradztwa personalnego.
Ponadto agencja jest często pierwszym barometrem odczuwającym 
zmiany zachodzące na rynku. Wiedza i umiejętności pracowników 
agencji są wszechstronne i bezcenne. Warto z nich korzystać. 
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Umiejętność doboru odpowiednich narzędzi do zwolnienia 
pracownika to domena świadomego managera. Proces zwolnienia 
jest z reguły trudny dla obu stron współpracujących ze sobą, a tym 
bardziej, jeśli jest nieprzemyślany i zlekceważony przez pracodawcę. 
manager, który musi zwolnić, powinien przygotować się do tego 
procesu z perspektywy trzech głównych aspektów: dobrych relacji 
oraz wsparcia dla osoby, która odchodzi z firmy; zidentyfikowania 
ryzyka dla biznesu oraz przygotowania odpowiedniej komunikacji 
wewnętrznej.

ZWALNIANY PRACOWNIK
Kluczowe jest nastawienie i odpowiednie podejście praco-
dawcy do rozmowy ze zwalnianą osobą, a przede wszystkim 
umiejętności wysłuchania jej potrzeb i ewentualnych obaw. Od 
tego należy zacząć, by uniknąć konfliktu i zadbać o wizerunek 
firmy w oczach pracownika. Istnieje bowiem duże prawdopo-
dobieństwo, że negatywna opinia szybko rozejdzie się po rynku. 
Ponadto, dobrze przeprowadzony dialog może być podstawą do 
zbudowania odpowiednich relacji z osobą, która w przyszłości bę-
dzie wypowiadać się ze zrozumieniem o swoim byłym pracodawcy. 
Pozytywny przekaz może również pomóc jej w zbudowaniu po-
czucia własnej wartości i otworzyć perspektywy na znalezienie 
nowej pracy, nie wykluczając przy tym ewentualnego powrotu 
do firmy, z której odchodzi. 
Narzędzia do przeprowadzenia dalszego etapu offboardingu po-
winny być dopasowane do ustalonych podczas rozmowy realnych 
potrzeb pracownika względem powrotu na rynek pracy. Ponadto, 
istotne jest jasne omówienie warunków rozstania i zaproponowanie 
ewentualnego programu wsparcia. 

Maria Odorowicz

Właściciel i Managing Partner w MKM Support. Ekspert w dziedzinie 
rekrutacji i doradztwa HR. Specjalista od projektów rekrutacyjnych 
na rynku konsultingowym (konsulting prawniczy, podatkowy, finansowy 
i strategiczny). Absolwentka Wydziału Zarządzania i Marketingu 
(Psychologia Ekonomiczna) WSPiZ im. L. Koźmińskiego. Posiada 8-letnią 
praktykę w pracy w administracji międzynarodowych firm doradczych. 
Od 2007 r. zarządza zespołem doradców, rekruterów i trenerów. 

Offboarding  
 z dbałością o pracownika i organizację 
Offboarding to gorący temat, z którym biznes ma styczność na co dzień. Jest 
to naturalny proces, do którego każdy manager zarządzający zespołem powinien być 
przygotowany. Odpowiednio przeprowadzony może sprzyjać zmianie na lepsze zarówno 
dla biznesu, jak i zwalnianego pracownika. Jakie zatem kroki powinien podjąć pracodawca, 
gdy zdecyduje się na zwolnienie kogoś? Jak przeprowadzić modelowy proces, który zadba 
o dobre doświadczenia odchodzącego pracownika, jak i o zespół, który zostaje?

W ramach pomocy, pracodawca 
może zaproponować wsparcie: 
•    we własnym zakresie (przekazać 

kontakty, wystawić referencje, 
opłacić stosowne szkolenia, 
wesprzeć w napisaniu CV, czy 
stworzeniu lub poprawieniu profilu na 
popularnych serwisach biznesowych) 

•    lub przekierować pracownika do współ-
pracy z zewnętrznymi konsultantami ofe-
rującymi usługi w tym zakresie (coaching, 
badanie profilu zawodowego, ewentualnie 
zlecić pełny proces outplacementu).
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BIZNES
Firma, która zwalnia indywidualnie lub grupowo staje przed trudnym 
wyzwaniem. Zmaganie się z silnymi emocjami zwalnianego 
pracownika to sytuacja niekomfortowa dla osoby, która 
przekazuje informację o rozwiązaniu współpracy. Dobre 
przygotowanie i dojrzałość emocjonalna, wykazanie 
zrozumienia i wsparcia ze strony zwalniającego managera 
może przyczynić się do ustabilizowania emocji i trzeźwego 
spojrzenia na dalsze perspektywy budowania ścieżki zawodo-
wej pracownika. Każda rozmowa może wnieść dużo korzyści, 
zapobiec niebezpiecznym dla firmy działaniom osoby, która 
jest pod wpływem negatywnych emocji (np. podburzanie 
zespołu przeciwko pracodawcy czy wyprowadzenie poufnych 
danych przedsiębiorstwa). Co więcej, dobrze przeprowadzony 
offboarding może przełożyć się na sytuację, w której odchodzący 
pracownik będzie chętnie budować dalszą pozytywną relację 
z byłym pracodawcą jako alumn, czy nawet otworzy się w przy-
szłości na ponowną współpracę. Te wszystkie działania employer 
brandingowe mają nieoceniony wpływ na postrzeganie marki 
pracodawcy na rynku nie tylko pracownika, ale też w oczach 
partnerów biznesowych. 
Ponadto, ostatni etap rozmów ze zwalnianym 
pracownikiem tzw. exit interview, który jest pod-
sumowaniem współpracy, może być dodatkowo 
źródłem istotnych informacji o postrzeganiu 
miejsca pracy przez pracowników, w tym komunikacji 
wewnętrznej, sposobu zarządzania zespołem, sposobu 
dążenia do wspólnych celów, czy chociażby kompetencji innych 
członków zespołu. Firma zawsze może wykorzystać te cenne uwagi 
w świetle optymalizacji procesów w przyszłości.

ZESPÓŁ
Istotnym aspektem dla utrzymania stabilnej sytuacji w firmie po re-
dukcji zatrudnienia jest komunikacja z zespołem, z którego odchodzi 
zwalniana osoba. Jego członkowie też mogą poczuć się zagrożeni, 
jeśli nie dostaną informacji o podjętej przez managerów decyzji. 
Pozostawienie zespołu bez wyjaśnienia okoliczności może spotkać 
się z negatywnymi reakcjami, pogorszeniem atmosfery, a nawet poja-
wieniem się odpływu innych pracowników z firmy, nie wspominając 
o braku chęci do przejęcia dodatkowych obowiązków. Manager nie 
powinien doprowadzać do takiej sytuacji, ponieważ skutkuje to wy-
pływem nieprzychylnych i często nieprawdziwych informacji i opinii 
na temat pracodawcy. Dlatego też otwarta rozmowa o zaistniałej 
sytuacji może wbrew pozorom uratować organizację przed chaosem, 
poważnymi problemami kadrowymi i nierzadko też – szczególnie 
w dobie social mediów – kryzysem wizerunkowym.
Planowane zwolnienie pracownika powinno być też przemyślane 
pod kątem podziału obowiązków i wykorzystaniu kompetencji innych 
osób, by zespół nie ucierpiał z powodu takiej decyzji.

PODSUMOWANIE
Rynek pracy w ciągu ostatnich kilku lat uległ wielu zmianom, które 
wynikają z coraz większej świadomości managerów w obszarze za-
rządzania zasobami ludzkimi. Te zmiany mają również przełożenie na 
proces rozstawania się z pracownikami. Ludzie powracający na rynek 
pracy w wyniku zwolnień z inicjatywy pracodawcy, coraz częściej wy-
powiadają się w pozytywny sposób o byłych przełożonych. Ten 
trend uległ zmianie dzięki coraz precyzyjniej prowadzonym 
procesom offboardingowym, które mają przełożenie 
na budowanie świadomości, że zmiana pracy 
to nie koniec świata, a raczej początek 
nowego etapu w życiu zawodowym. Im 
więcej osób zarządzających zrozumie ideę 
tego procesu i zacznie słuchać potrzeb 
i opinii pracowników, tym rynek będzie bardziej 
dojrzały i otwarty na rozwój. 
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Od sposobu przeprowadzenia onboardingu zależy, jak długo pracow-
nik zostanie w firmie oraz jaka będzie jego późniejsza efektywność. 
Według badań SHRM&Brandon Hall Group efektywność po dobrze 
zorganizowanej adaptacji wzrasta o 50%, natomiast współczynnik 
retencji pracowników poprawia się aż o 82%. Te wskaźniki przekonują, 
jak istotna jest optymalizacja całego procesu oraz wsparcie go do-
stępnymi na rynku narzędziami.

KIEDY SIĘ ZACZYNA I KIEDY KOŃCZY 
PROCES ADAPTACJI PRACOWNIKA?
W wielu firmach proces onboardingu rozpoczyna się w dniu przyjęcia 
do organizacji, a kończy wraz z pozytywnym zakończeniem okresu 
próbnego, który trwa od 2 tygodni do 3 miesięcy, w zależności od bran-

Marta Stefaniak 

Członek Zarządu Smart Education. Od 15 lat zajmuje się wdrażaniem 
rozwiązań wspierających działy HR. Współtwórca oraz odpowiedzialna 
za rozwój innowacyjnej platformy e-learningowej Dolineo dla firm 
i instytucji.

Mariusz Andreasik

Członek Zarządu Smart Education, od 12 lat doradza małym, średnim 
i dużym firmom jak zastosować nowe technologie w procesach HR 
w tym w onboardingu, rozwoju pracowników oraz zarządzaniu wiedzą.

Digitalizacja  
onboardingu  
 Jak HR włączył cyfrowe narzędzia do onboardingu
Zmiany dotyczące automatyzacji i digitalizacji, które zaszły w ciągu ostatnich 2 lat 
w firmach nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie, zmieniły całkowicie podejście 
do procesów zachodzących wewnątrz organizacji. Według najnowszych badań, 
33% specjalistów learning & development uważa, że wirtualny onboarding jest kwestią 
priorytetową, jednym z trzech najważniejszych obszarów, którymi należy zająć się w firmie 
w 2021 roku1.

ży. Szersze spojrzenie na adaptację pracownika pozwoliło w ostatnich 
latach wydzielić dodatkowy proces, tzw. pre-onboarding, którego po-
czątkiem jest pomyślne przejście rekrutacji, a końcem rozpoczęcie pracy. 
W tym czasie warto zapoznać przyszłego pracownika z firmą, jej historią, 
misją czy wartościami. To dobry moment na szczegółowe określenie 
codziennych obowiązków związanych ze stanowiskiem oraz przedsta-
wienie zespołu. Są jednak organizacje, w których proces adaptacji jest 
wydłużany poza okres próbny i trwa nawet do 12 miesięcy. Wynika to 
z większych oczekiwań stawianych wobec onboardingu. Jego celem 
jest wtedy nie tylko powitanie nowego pracownika w firmie i przed-
stawienie mu zasad funkcjonowania, kultury organizacyjnej i procedur, 
ale też wsparcie we wdrożeniu podczas pierwszych miesięcy pracy.

CELE I KORZYŚCI ONBOARDINGU
Rolą procesu wdrożenia jest szybka i płynnie przebiegająca aklima-
tyzacja pracownika do środowiska pracy, jak również odpowiednie 
przygotowanie zespołu na dołączenie nowego członka2.
Dobrze ułożony proces adaptacji pracowników ma na celu przyśpieszyć 
osiągnięcie przez nich samodzielności, zwiększyć zaangażowanie 
w życie firmy, zintegrować z innymi pracownikami, jasno przedstawić 
oczekiwania dotyczące roli i obowiązków na stanowisku. Przyczynia się 
również do wzrostu satysfakcji z wykonywanej pracy. Badania wskazują, 
że aż 69% podwładnych, którzy przeszli przez odpowiedni program 
wdrożeniowy, chętniej pozostaje w organizacji przez minimum 3 lata3.
Przygotowanie firmowych ścieżek onboardingowych, zarówno 
ogólnych, jak i tych na poszczególne stanowiska, to wyzwanie, przed 
którym w większości firm stoją specjaliści HR oraz managerowie. 
Z pomocą przychodzą narzędzia cyfrowe, które umożliwiają płynne 
i skuteczne przeprowadzenie procesu adaptacyjnego, takie jak np. 
platforma e-learningowa.
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DLACZEGO NASTĄPIŁA 
DIGITALIZACJA ONBOARDINGU?
WYSOKIE KOSZTY I LOGISTYKA
Przed pandemią proces onboardingu był dużym wyzwaniem 
logistycznym. Wiązał się też z zaangażowaniem najbardziej doświad-
czonych osób w firmie, które organizowały szkolenia wprowadzające, 
najczęściej w formie stacjonarnej. Wiedza była rozproszona – część 
informacji znajdowała się w firmowym intranecie, lub na dysku 
jednej z odpowiedzialnych za proces osób, część była przekazywa-
na mailowo lub poprzez komunikatory, natomiast zdecydowana 
większość, szczególnie tej części stanowiskowej, znajdowała się 
w głowach doświadczonych pracowników. W wielu firmach pande-
mia wymusiła przeniesienie tych działań w tryb online i digitalizację 
onboardingu oraz wprowadzenie narzędzi wspierających, co znacz-
nie uprościło i usprawniło cały proces.

„Platforma zdecydowanie przyśpiesza procesy szkoleniowe, zwiększa 
zasięg działania i daje pełniejszą kontrolę. Obecnie mniej szkolę, a bardziej 
zarządzam wiedzą w przedsiębiorstwie. Platforma e-learningowa znacz-
nie ułatwiła mi pracę. Wszystko, co dla mnie ważne z punktu widzenia 
specjalisty ds. szkoleń, mam zgromadzone w jednym miejscu.”

Barbara Garuch, Specjalista ds. Szkoleń, Grupa Familijna

ROZPROSZONE LOKALIZACJE I WZROST ZATRUDNIENIA
Kolejnym ważnym aspektem, który przyśpieszył cyfryzację onboar-
dingu, jest chęć ustandaryzowania wiedzy pracowników w rozproszo-
nych lokalizacjach oraz zespołach. W firmach, które stale się rozwijają, 
mają wielu pracowników w różnych oddziałach, istnieje uzasadniona 
potrzeba wspierania się narzędziami cyfrowymi.

„Dzięki zastosowaniu platformy e-learningowej Dolineo możliwe jest efek-
tywne dotarcie do nowych pracowników z wystandaryzowaną wiedzą 
przekazywaną w sposób angażujący dla uczestników szkoleń.” 

Tatiana Matwijów, HR Business Partner & Training Manager, Tchibo

NOWA GENERACJA PRACOWNIKÓW, NOWE OCZEKIWANIA
Na rynek pracy wkraczają kolejne pokolenia, które mają wysokie 
oczekiwania wobec organizacji w zakresie poziomu jej cyfryzacji. 
Najmłodsze pokolenie Z nastawione jest na ciągłą, sprawną i mini-
malistyczną komunikację, ograniczoną do konkretów. Kluczowa jest 
dla nich mobilność i szybkie pozyskiwanie wiedzy. Pracodawcy coraz 
częściej są świadomi potrzeb tej grupy pracowników i wychodzą im 
naprzeciw.

„Dolineo umożliwia szybki dostęp do wiedzy dla naszych pracowników 
– z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. Dodatkowo, platforma jest 
w pełni responsywna, stąd wybór urządzenia także nie stanowi problemu. 
Dzięki temu wiedza jest zawsze pod ręką!”

Dorota Samsel-Ślęzak, Starszy Specjalista ds. Wsparcia Sprzedaży, Verco

JAK SKUTECZNIE WŁĄCZYĆ NARZĘDZIA 
CYFROWE DO PROCESU ONBOARDINGU?
Doświadczenia zdobyte przez zespół Dolineo, który dba o ciągły 
rozwój naszej platformy, pokazują, że w skutecznym procesie 
onboardingu istotne jest jego odpowiednie ułożenie, a także wy-
korzystanie pełnych możliwości wybranego systemu. Już na etapie 
preboardingu można utworzyć ścieżki szkoleniowe wprowadzające 
do kultury, historii czy wartości firmowych, a następnie kontynuować 
adaptację pracownika, udostępniając szkolenia dotyczące procedur 
i produktów, tworząc wewnętrzną bazę wiedzy czy badając jego 
zadowolenie.

„Zależy nam na tym, aby każda osoba, która dołącza do naszej firmy, 
mogła w przyjazny sposób zapoznać się z kluczowymi informacjami doty-
czącymi jej stanowiska oraz funkcjonowania firmy. Kursy wprowadzające, 
szkolenia stanowiskowe, rozwojowe oraz cała baza wiedzy udostępnione 
każdemu nowemu pracownikowi skutecznie pozwalają na przyswojenie 
wiedzy zarówno na starcie, jak i na dalszych etapach rozwoju pracownika.”

Agnieszka Rogozińska, HR Business Partner, adrenaline.pl

Cały proces pozyskiwania wiedzy przez pracownika, zarówno w pro-
cesie onboardingu, jak i już po nim, może być znacznie ułatwiony 
poprzez dostęp do bazy wiedzy z uporządkowanymi, wewnętrznymi 
materiałami firmowymi. Każdy z nich może skorzystać w dowolnym 
momencie i z dowolnego urządzenia stacjonarnego lub mobilnego. 
Dzięki temu dotarcie do potrzebnych informacji jest proste i szybkie. 
Co więcej, takie rozwiązanie pozwala na ustandaryzowanie wiedzy 
pracowników.

„Zarządzanie złożonym portfolio produktowym stanowi kluczowe 
wyzwanie. Zdigitalizowaliśmy całą wiedzę produktową, którą w formie 
szkoleń e-learningowych, prezentacji i materiałów wideo udostępniamy 
wszystkim pracownikom, z czego chętnie korzystają w codziennej pracy 
zarówno nowi, jak i doświadczeni członkowie zespołów handlowych 
na całym świecie.”

Adrian Król, Kierownik Zespołu Szkoleń  
i Doradztwa Produktowego, Nowy Styl
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Nowe osoby przychodzą do organizacji z nawykami i umiejętnościami 
wykształconymi w poprzednich firmach lub, jeżeli jest to ich pierwsza 
praca, są bez jakiegokolwiek doświadczenia. Istotną rolą procesu on-
boardingu jest zatem zapoznanie ich ze standardami obowiązującymi 
w obecnej organizacji, a jednocześnie zapewnienie takiego środowiska, 
które w dowolnej chwili pozwoli im sięgnąć po te informacje, o ile 
zajdzie taka potrzeba. Takie podejście pozwala nie tylko jednorazowo 
zapoznać nowego pracownika z niezbędną wiedzą, ale też wspiera 
wdrożenie standardów, których realizacji oczekuje pracodawca. 

„Jak wdrażać nowych pracowników, gdy nie można się spotykać? I tu zdal-
ne narzędzia są bardzo pomocne. W przypadku Dolineo ważne były 
jakość i ilość dostępnych szkoleń. W oparciu o ich szeroką ofertę mogliśmy 
opracować wiele ścieżek rozwojowych dla pracowników z różnych pozio-
mów organizacji.”

Piotr Fic, p.o. Prezesa Zarządu, Biomed Lublin

Onboarding jest procesem, który może trwać kilka miesięcy 
i wymagać od pracownika poznania wielu procedur, produktów 
i standardów obowiązujących w firmie. Aby nowe osoby w organiza-
cji nie czuły się przytłoczone ogromem wiedzy, możemy ten proces 
rozplanować w czasie i sukcesywnie udostępniać kolejne, ważne dla 
nas informacje.

„Zdecydowaliśmy się na wykorzystanie platformy e-learningowej 
do udostępnienia wiedzy nowym pracownikom, 
ponieważ daje ona możliwość wyboru 
i podziału materiału oraz zaplanowania 
kolejności przypisywania treści w trakcie 
onboardingu. Dzięki temu nowi pra-
cownicy nie są przytłoczeni, tylko krok 
po kroku poznają, jak funkcjonujemy. 
Zwiększa to ich satysfakcję z całego 
procesu.”

Krzysztof Pol, Trener wewnętrzny,  
Edison Energia

Aby utrzymać dany proces na 
wysokim poziomie, musimy 
uzyskać informacje zwrotne 
od jego uczestników. Zasada ta 
dotyczy również onboardingu i to 
w szczególny sposób, ponieważ obejmuje 
on nowe osoby, od których niełatwo otrzymać 
informację zwrotną. Pozyskanie wartościowego pracownika jest kosz-
towne, stąd istotne jest, aby na bieżąco monitorować jego postępy 
oraz satysfakcję w procesie adaptacji. Takie działania pozwalają nam 
elastycznie modyfikować proces onboardingowy dostosowując 
go do potrzeb nowych pracowników. W tym celu warto skorzystać 
z ankiet, przy wykorzystaniu których możemy sprawnie uzyskać 
informację zwrotną. Dodatkowo monitoring i raportowanie wyników, 
jakie osiągają nowi pracownicy, pozwala obserwować ich postępy 
oraz zaangażowanie.

„Wcześniej wysyłałam maila i musiałam zawierzyć, że pracownicy się 
z tym zapoznali i mają tę wiedzę. Obecnie raporty dają pewność i jasny 
obraz sytuacji w postępach w realizacji szkoleń oraz czy ktoś zapoznał się 
z danym materiałem.”

Barbara Garuch, Specjalista ds. szkoleń, Grupa Familijna

Potwierdzenie zdobycia wiedzy odgrywa podwójną rolę, z jednej 
strony podwyższa bezpieczeństwo pracodawcy w zakresie complian-
ce, z drugiej może istotnie wpłynąć na motywację nowo zatrudnio-
nych, którzy po pozytywnym przejściu szkolenia otrzymują certyfikat 
potwierdzający ten fakt.

„Nowy pracownik przechodzi przez szkolenia wewnętrzne, ale i te 
dostępne w Dolineo: jak RODO czy Cyberbezpieczeństwo. Po zakończeniu 
każdego kursu uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia. Certyfikaty są 
ważne dla pracowników jako potwierdzenie zdobytej wiedzy, ale są rów-
nież niezbędne na potrzeby audytów i kontroli.”

Dorota Samsel-Ślęzak, Starszy Specjalista ds. Wsparcia Sprzedaży, Verco

PODSUMOWANIE
Włączenie cyfrowych narzędzi wspierających działy HR pozwala na 
usprawnienie i wzbogacenie procesu onboardingu w wielu obsza-
rach. Jednocześnie spełnia oczekiwania nowej generacji pracowni-
ków co do jakości samego procesu. 
Niezależnie od branży czy rozmiaru organizacji, digitalizacja procesu 
adaptacji nowych członków zespołu 
staje się faktem. 

1 Linkedin Workplace Learning Report 2021.
2 Oleksyn T. (2006) Zarządzanie kompetencjami: teoria i praktyka, Oficyna ekonomiczna, 

Kraków.
3 Hirsch, A. (2007) Don’t Underestimate the Importance of Good Onboarding.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat wdrożenia narzędzi wspierających  
procesy HR lub porozmawiać z nami o swoich potrzebach w tym zakresie,  
odwiedź naszego bloga https://dolineo.com/blog/ lub skontaktuj się z nami.

Jej stosowanie przyczynia się do postrzegania organizacji jako 
nowoczesnej, poprawiając tak istotny w ostatnim czasie employer 
branding. Takie usprawnienie procesu jest również dużym wsparciem 
dla specjalistów, którzy w łatwiejszy i mniej czasochłonny sposób 
mogą dzielić się swoją wiedzą. Wykorzystanie nowoczesnych narzę-
dzi w procesie onboardingu, może nie tylko zatrzymać pracownika 
na dłużej, ale też przyśpieszyć osiągnięcie przez niego samodzielności 
oraz zwiększyć jego satysfakcję.
Warto zatem iść za przykładem firm, które już wdrożyły narzędzia 
wspierające onboarding i poszukać takiego, które spełni oczekiwania 
Twojej organizacji. 
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OUTSOURCING PRACOWNICZY 
(PRACA TYMCZASOWA)
Pozwala przenieść cały proces rekrutacji, zatrudnienia i obsługi 
pracownika do firmy zewnętrznej. Dodatkowo w systemie On-site 
Management outsource’uje się również takie procesy jak onboarding, 
czy komunikację z pracownikami, a dzięki ścisłej współpracy agencji 
z działem HR możliwe jest efektywne monitorowanie wskaźników HR 
i szybkie reagowanie np. na absencje, rotację czy inne problemy. 
Dla kogo? Dla firm, które cechuje sezonowość zapotrzebowania na 
personel, tych, które chcą ograniczyć zatrudnienie wewnętrzne oraz 
firm, które potrzebują uwolnić rezerwy finansowe przeznaczone na 
świadczenia pracownicze lub borykają się z niedoborem pracowników. 
Producent AGD korzysta z pracowników tymczasowych w tzw. ‘wysokim 
sezonie’ w działach produkcji, gospodarki magazynowej oraz telefonicz-
nej obsługi klienta i reklamacji. Nie ma problemów z rotacją kadr i może 
elastycznie dopasowywać zatrudnienie do potrzeb. 

OUTSOURCING KADR I PŁAC (PAYROLL)
Pozwala wynieść całe twarde procesy kadrowe na zewnątrz firmy 
i zapomnieć nie tylko o konieczności obsługi tych procesów, ale 

OUTSOURCING REKRUTACJI 
Jedna z najbardziej podstawowych form outsourcingu w HR. Skupia 
się na wsparciu firmy w procesie konkretnej rekrutacji pracownika. 
Dla kogo? W zasadzie dla każdego, bo jest to usługa skalowalna. 
Sprawdza się przy:
• rekrutacjach masowych (np. smoothies stały się modne, popyt na 

blendery rośnie, a ich producent potrzebuje pracowników do nowej linii 
produkcyjnej);

• rekrutacjach prowadzonych na trudnym rynku (np. fabryka blende-
rów znajduje się daleko od dużego ośrodka miejskiego);

• przy małej liczbie rekrutacji rocznie lub trudnych projektach (np. 
potrzebny inżynier IoT na już – konsumenci chcą blenderów zintegro-
wanych ze smartfonem). 

OUTSOURCING PROCESÓW 
REKRUTACYJNYCH RPO
Zamiast zlecać pojedyncze rekrutacje, można przekazać firmie 
zewnętrznej całość procesów rekrutacji, a ona zadba dodatkowo 
o candidate experience i employer branding firmy. 
Dla kogo? Dla firm, które dynamicznie się rozwijają, mają wysoką 
rotację pracowników lub niedobór talentów. Poziom stanowisk czy 
branża nie mają tu znaczenia.
Producent AGD buduje fabrykę w nowej lokalizacji. Pracowników potrze-
buje każdy dział. Zamiast tworzyć 5-osobowy dział rekrutacji, wdrażać 
go i szkolić, przekazuje wszystkie procesy na zewnątrz. Skompletowanie 
100% zespołu trwa o połowę krócej niż samodzielna rekrutacja. 

Ewelina Glińska-Kołodziej

Dyrektor Operacyjny Trenkwalder Polska.  
Specjalizuje się w pracy tymczasowej, rekrutacjach oraz BPO. 
 Z branżą HR związana od 2006 roku. 

Wyprodukujcie mi 
1000 mikrofalówek!  
Od rekrutacji po outsourcing procesów produkcyjnych, 
czyli co nowoczesny HR powinien wiedzieć o BPO
Poza myślą technologiczną, know-how i marką, można outsource’ować każdy proces 
w firmie, niezależnie od tego, czy będzie to księgowość, IT czy HR. To pozwala firmie 
skupić się na tych działaniach, na których organizacja się zna i które stanowią oś jej 
przewagi konkurencyjnej. Na przykładzie wyzwań postawionych przed dyrektorem 
HR z branży AGD podpowiadamy, które procesy HR (i nie tylko) warto wyprowadzić 
poza firmę oraz kiedy ma to sens.

Kiedy w 1886 Robert Bosch założył 
warsztat mechaniki, a pięć lat później 
Phillips z synem zaczęli produkować 
lampy, żaden z nich nie myślał, 
że tworzy globalne, międzynarodowe 
przedsiębiorstwo – znali się 
na mechanice. I na tym się skupili. 
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również niweluje potrzebę ciągłego doszkalania się w sytuacji częstej 
zmienności przepisów i przenosi na dostawcę usługi ryzyko wynikają-
ce z kontroli PIP, ZUS, czy UKS. 
Dla kogo? Ze względu na skalowalność, jest przydatny w każdej 
firmie, niezależnie od liczby zatrudnianych pracowników. 
Producent AGD stosuje w firmie różne systemy czasu pracy, zatrudnia 
pracowników w oparciu o różne formy kontraktów. Outsourcing kadr 
i płac daje mu pewność tego, że rozliczenia wykonywane są prawidłowo 
i redukuje koszty wewnętrzne. 

LEGALIZACJA ZATRUDNIENIA CUDZOZIEMCÓW
Usługa, która pozwala zgodnie z prawem zatrudnić osoby z zagranicy. 
Brak konieczności samodzielnego monitoringu częstych zmian 
w przepisach dotyczących zatrudnienia obcokrajowców niweluje 
ryzyko błędów. 
Dla kogo? Dla każdej firmy, decydującej się za-
trudnić obcokrajowców. Przy małym wolumenie 
takich pracowników nie ma ekonomicznego 
sensu zatrudnianie specjalisty z aktualną 
wiedzą na temat prawa imigra-
cyjnego. Przy zatrudnieniu dużej 

wsparcie w programie rozwoju talentów w organizacji czy plano-
waniu sukcesji. Dbanie o rozwój pracownika przez firmę zewnętrzną 
odbywa się we współpracy z wewnętrznym działem HR. 
Dla kogo? Głównie dla większych organizacji (średnie i duże firmy, 
korporacje), które chcą zwiększyć retencję pracowników, zabezpie-
czyć wiedzę w organizacji. 
Firma AGD zamyka całą linię produkcji maszynek do mięsa, na które spa-
dło zapotrzebowanie. Pracowników można jednak przekwalifikować, by 
pracowali przy produkcji blenderów. Firmie zewnętrznej zleca Assessment 
i ocenę, których pracowników chce zatrzymać oraz przeprowadzenie 
cyklu szkoleń przygotowujących do objęcia nowych stanowisk. 

OUTPLACEMENT
Usługa zwolnień monitorowanych, czyli udzielenie wsparcia zwalnia-
nym pracownikom, to wyjątkowo wrażliwy obszar HR, który powinien 
być zrealizowany przez firmę zewnętrzną. 
Dla kogo? Dla firm, które rozstają się z pracownikami z przyczyn nie 
leżących po ich stronie i chcą zadbać o PR oraz employer branding. 

Outplacement bywa zlecany już przy poje-
dynczych zwolnieniach, ale zdecydowanie 
częściej dotyczy zwolnień grupowych. 
Firma jest zmuszona zamknąć całą linię 
produkcji maszynek do mięsa, na które spadło 

zapotrzebowanie. Nie ma 
możliwości przesunięcia pra-
cowników do innych prac, 
a firma nie chce pozostawiać 
ich bez wsparcia. 

OUTSOURCING 
PROCESÓW
Wciąż mało znana w Polsce 
usługa, niekiedy mylona 
z pracą tymczasową. 
Polega na przekazaniu 
firmie zewnętrznej całego 
procesu np. produkcyjnego, 
a rozliczenie odbywa się 
w oparciu o efekt końcowy. 
Firma outsourcingowa 
przejmuje pełną obsługę 
kadrową (zatrudnienie 
pracowników, którzy będą 
pracować przy procesie), 
benefitową, a przede 
wszystkim bierze odpo-
wiedzialność za efekt, 
czyli produkt końcowy 

czy zrealizowany proces. 
Dla kogo? Jest to usługa, 

która pozwala bardzo precyzyjnie prze-
widzieć koszty i jest skalowalna. Można zastosować 
ją w firmie produkcyjnej, przemyśle, rolnictwie, 
przetwórstwie, usługach i wielu innych. 

Firma AGD postanowiła specjalizować się w blenderach, ale nadal chce 
produkować mikrofalówki. Zapotrzebowanie na nie jest jednak zmienne, 
dlatego firma decyduje się na outsourcing całej linii montażu. Każdego 
miesiąca zamawia jedynie potrzebną liczbę mikrofalówek. 

W naszej współpracy z klientami spotykamy się z pytaniem, czy out-
sourcing HR pozwala w pełni wyeliminować konieczność posiadania 
wewnętrznego działu HR. De facto nie. Zawsze będzie potrzebna 
osoba lub osoby, które będą organizowały współpracę pomiędzy 
partnerem outosourcingowym a całą organizacją. Wszystko zależy 
od tego, które procesy i w jakim zakresie zostaną przeniesione poza 
organizację. 

liczby pracowników z zagranicy tworzenie całego zespołu bywa 
nieopłacalne strategicznie. 
Producent AGD nie znalazł poszukiwanego inżyniera IoT w Polsce, ale 
zgłosił się do niego kandydat z Kijowa. Niestety nikt w firmie nie wie, jak 
prawidłowo przeprowadzić proces jego zatrudnienia. Firma decyduje się 
na outsourcing. 

ROZWÓJ PRACOWNIKA 
Outsource’ować można również różnego rodzaju procesy związane 
z rozwojem pracownika – od pojedynczych szkoleń, przez ocenę 
kompetencji, procesy Development czy Assessment Center, po 
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Nowa normalność związała na moment również ręce osobom 
odpowiedzialnym za działania budujące wizerunek pracodawcy – nie 
odbyły się bowiem naziemne targi pracy, odwołano dni otwarte w fir-
mach czy inne wydarzenia. Czy działania EB-owe uległy zamrożeniu? 
Wcale nie! Mają się dobrze… w przestrzeni wirtualnej, a że Internet 
ma tę niewątpliwą zaletę, że nie obawia się restrykcji i oferuje coraz 
to większy wachlarz możliwości, zatem i dla budujących wizerunek 
pracodawców jest tu pole do popisu.

ONLINE’OWE TARGI PRACY:  
SPOTKAJMY SIĘ W WIRTUALU
Targi pracy były i nadal są ważnym narzędziem tak umacniania 
wizerunku firmy jako dobrego pracodawcy, ale też bezpośrednie-
go docierania do kandydatów. Targowa formuła ma wiele zalet: 
możliwość spotkania z pracodawcą, poznania firmy od kuchni, 
udział w warsztatach czy prelekcjach, podczas których pracownicy 
dzielą się wiedzą merytoryczną lub o firmie. Pandemia na moment 
zamroziła wydarzenia tego typu w 2020 roku, jednak nie na długo, 
bo targi pracy szybko odnalazły się skutecznie w przestrzeni online 
i już na jesieni pracodawcy i kandydaci „spotkali się” między innymi na 
pierwszej, w 100% bezpiecznej i wirtualnej odsłonie Festiwalu Pracy 
Jobicon, w której wzięło udział 135 firm i niemal 70 000 kandydatów. 
Wymuszona sytuacją transformacja ww. targów okazała się strzałem 
w 10: interakcje, choć online’owe, zaowocowały między innymi ponad 
16 000 wysłanych aplikacji na towarzyszące targom oferty pracy 
i 9 350 umówionymi spotkaniami z pracodawcami.
„Przeniesienie działań targowych do online’u paradoksalnie przyczy-
niło się tylko do uwolnienia jeszcze większego potencjału tej formy. 
Już wydarzenia offline cieszyły się wieloletnim zainteresowaniem 
kolejnych pokoleń kandydatów na rynku pracy. Fakt egalitarnej 
dostępności wydarzenia online dla wszystkich zainteresowanych, 
zmniejszenie bariery dotarcia na wydarzenie, przyjazna, dopasowana 
do zainteresowań użytkowników agenda i pracodawcy z otwartymi 

Employer branding 
ma się dobrze online
Zmiana „sponsorowała” cały ubiegły rok. Rynek pracy i organizacje musiały się 
odnaleźć w nowych realiach. Restrykcje, choć się zmieniają, trzymają w szachu tzw. offline 
i powrót do tego ostatniego to pieśń (być może niedalekiej) przyszłości. Jak w tej sytuacji 
odnajdują się działania wspierające markę pracodawcy?

Potencjalny pracownik ze znacząco 
większym prawdopodobieństwem 
trafi na profil pracodawcy w serwisie 
rekrutacyjnym (via oferta pracy) 
i jednocześnie odpowiednio atrakcyjny 
przekaz wizerunkowy, niż wyszuka 
zakładkę Kariera danego pracodawcy 
samodzielnie, nie mając przecież 
świadomości, że dana organizacja 
może być idealną dla niego.

Iga Pazio

Redaktor naczelna Kompendium HR i serwisu wyzwaniaHR.pracuj.pl. 
Autorka cyklicznego badania „HR-owca portret własny”, programów 
merytorycznych konferencji Wyzwania HR i innych inicjatyw branżo-
wych. Entuzjastka dzielenia się wiedzą, branży HR i data driven content. 
B2B Marketing Communications Manager, w Grupie Pracuj od 2010 roku.
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procesami rekrutacyjnymi w jednym 
miejscu to coś, co idealnie wpisuje się 

w potrzeby rynku pracy w tzw. nowej 
normalności”, dodaje Emilia Dąbrowska, 
Product Marketing Coordinator z Pracuj.pl. 
Warto zatem rozważyć wzbogacenie swo-

ich działań employer brandingowych 
o wirtualną formę targów. 

ZAKŁADKA KARIERA  
NA MACIERZYSTEJ STRONIE FIRMY
Kolejnym EB-owym narzędziem jest domowa strona firmy i zakładka 
Kariera lub wręcz osobna strona poświęcona interakcjom z kandyda-
tami. Jest to również chyba najbardziej oczywisty już obecnie kanał 
komunikacji na linii firma-potencjalny pracownik i punkt, w którym 
często zaczyna się cała przygoda kandydata z daną organizacją. 
Aby osoba poszukująca pracy (niezależnie od wyniku rekrutacji 
i decyzji o zaaplikowaniu) zbudowała już na tym etapie pozytywne 
doświadczenia z marką pracodawcy, zakładka karierowa powinna 
„dowieźć” jej zestaw elementów: 
• przedstawić samą firmę – co robi, dla kogo, po co, jaka jest jej 

kultura organizacyjna i wartości; 
• jak w firmie się pracuje, jak wygląda biuro, czy dookoła są udogod-

nienia logistyczne; 
• opis procesu rekrutacji z wyszczególnieniem etapów, 
• inne informacje i kontakty, które mogą przydać się w trakcie; 
• aktualne ogłoszenia o pracę. 
Jeśli Twoja firma od dawna ma taką zakładkę, warto rozważyć jej 
weryfikację pod kątem tego, czy odpowiada na faktyczne potrzeby 
i najbardziej palące pytania kandydatów, a także czy jest intuicyjna, 
łatwa w nawigacji i czytelna.

PROFILE PRACODAWCÓW  
W SERWISACH ZEWNĘTRZNYCH
Innym kanałem, który na stałe wpisał się w employer brandingowy 
krajobraz działań – a przy okazji jest też pandemio-odporny – są pro-
file pracodawców publikowane w zewnętrznych serwisach rekrutacyj-
nych i pokrewnych. I słusznie, wszak z badań sukcesywnie wynika, że 
serwisy rekrutacyjne są źródłem wiedzy o pracodawcach dla ponad 
80% respondentów1. Profil pracodawcy pozwala jednocześnie za-
wrzeć wszelkie niezbędne informacje nt. organizacji, panującej w niej 
kultury oraz środowiska pracy, jak również jest bezpośrednio połączo-
ny z aktualnymi ofertami i pozwala kandydatowi od razu zaaplikować 
na interesujące go stanowisko, a to wszystko w kandydato-przyjaznej 

formie. Nie do przecenienia jest fakt, że jest to też forma dotarcia do 
osób, które wcześniej nie znały danej marki. Potencjalny pracownik 
ze znacząco większym prawdopodobieństwem trafi na profil pra-
codawcy w serwisie rekrutacyjnym (via oferta pracy) i jednocześnie 
odpowiednio atrakcyjny przekaz wizerunkowy, niż wyszuka zakładkę 
Kariera danego pracodawcy samodzielnie, nie mając przecież świado-
mości, że dana organizacja może być idealną dla niego.

OGŁOSZENIA O PRACĘ
Na pewno wszystkim nam zdarza się o tym zapominać, jednak 
ogłoszenie o pracę również jest narzędziem budującym świadomość 
marki i umożliwiającym przyszłym pracownikom wyrobienie sobie 
opinii o pracodawcy. Można nawet powiedzieć, że to podstawowe 
narzędzie EB, dlatego oferty powinny zawierać istotne informacje 
takie jak: nazwa stanowiska, zakres obowiązków, a także wymagania 
i oczekiwania względem kandydata. To, co jednak jest kluczowe, to 
zadbanie o pozytywne doświadczenia stykającego się z ogłoszeniem 
– jeśli bowiem nie znajdzie on interesujących go informacji w ofercie 
(jak choćby widełki wynagrodzenia, nakreślone możliwości rozwoju 
czy ścieżek kariery, co firma może zaoferować kandydatowi, a nie 
tylko on firmie), to prawdopodobnie wizerunkowo pracodawca nie 
zaplusuje. Warto mieć to na uwadze podczas tworzenia zawartości 
ogłoszeń, bo może to być istotna cegiełka w planie budowy wizerun-
ku dobrej, dbającej o ludzi firmy.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Oprócz wyżej wskazanych narzędzi, także media społecznościowe 
skrywają potencjał budowania marki pracodawcy. Czy to będzie to 
profil korporacyjny, produktowy (konsumencki), czy stricte karierowy 
i adresowany do kandydatów, ma możliwość utrzymywania uwagi 
talentów nawet wtedy, kiedy organizacja nie rekrutuje aktywnie. 
Dlatego warto zadbać, aby to, co pojawi się w social media, było 
ciekawe i być może uwypuklało jakiś aspekt firmy jako pracodawcy 
– wszelkie społecznościówki są wdzięcznym miejscem szczególnie do 
dzielenia się komunikacją w lżejszym wydaniu. Co warto wziąć sobie 
do serca, działając EB-owo w social mediach? Regularne postowanie! 
Najfajniejszy pracodawca straci nieco zainteresowania kandydata, kie-
dy ten napotka od dawna nieaktualizowany profil społecznościowy.

PRACODAWCA? OBECNY!
Tworząc powyższe zestawienie pozycji obowiązkowych w działaniach 
EB, pomyślałam sobie, że online to nowy offline. Brzmi przewrotnie, 
jednak faktem jest, że – sami siebie niejednokrotnie zaskakując – do 
tzw. wirtualu przenieśliśmy się z działaniami tradycyjnie powiązanymi 
ze „stacjonarnością” i bezpośrednim kontaktem. Online można 
bowiem studiować podyplomowo, spotykać się, odbywać rozmowy 
rekrutacyjne 1:1, prowadzić warsztaty, wygłaszać prelekcje, organizo-
wać onboarding i offboarding… lista jest długa. Oczywiście, walorów 
offline’u nie sposób nie doceniać, jednak na razie, kiedy chyba na 
dłużej zostanie z nami online, warto wykorzystać duży potencjał 
w jego – do pewnego stopnia – bezgraniczności. 

Co warto wziąć sobie do serca, 
działając EB-owo w social 
mediach? Regularne postowanie! 
Najfajniejszy pracodawca straci nieco 
zainteresowania kandydata, kiedy ten 
napotka od dawna nieaktualizowany 
profil społecznościowy.

1  https://wyzwaniahr.pracuj.pl/publications/preferowany-pracodawca-czyli-kto/
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Także w przypadku tego obszaru, by odnieść sukces 
trzeba dobrze skomponować odpowiednie 
składniki. Czy marketingowy „narzędziownik” 
może przydać się specjalistom employer 
brandingu? Jak najbardziej! Zapraszam 
na przegląd rozwiązań, które warto 
„wypożyczyć” od koleżanek i kolegów 
z tego działu.
Już teraz jest ich naprawdę bez liku, 
a lista marketingowych nowinek 
– przydatnych aplikacji, programów 
czy banków materiałów pomocniczych 
z dnia na dzień rośnie. Marketerzy muszą 
stale aktualizować swój „zawodowy arsenał”, 
by być na bieżąco z najnowszymi narzędzia-
mi, technikami i kanałami komunikacji. W czasie 
pandemii – gdy koniecznością stało się przeniesienie więk-
szości aktywności do świata online – jeszcze większego znaczenia 
nabrała i tak już potężnie rozpędzona domena digital marketingu. 
Co to oznacza dla HR-owców i ekspertów ds. employer brandingu? 
Przede wszystkim konieczność przyjrzenia się dotychczasowej 

Karolina Sapińska

Marketingowiec, pasjonatka mediów społecznościowych. Od ponad 4 lat 
w Grupie Pracuj z sukcesem prowadzi projekty marketingowe. Wspiera i ko-
ordynuje rozwój produktów wizerunkowych, m.in. Festiwal Pracy JOBICON. 
Zainteresowana psychologią społeczną i biznesu, którą wykorzystuje 
w codziennych obowiązkach. Działaczka społeczna, doświadczeniem dzieli 
się m.in. w programie edukacyjnym „Uniwersytet Sukcesu”.

Powszechnie znane są koncepcje 4P, 4C czy 7P – czyli składowe marketingowej 
mieszanki idealnej. Liczba składników skutecznego zarządzania popytem na produkt 
czy usługę zmienia się oczywiście w czasie, a jej twórcami są praktycy i eksperci na co dzień 
dbający o marketing. Dlaczego o tym piszemy? Ponieważ employer branding również 
rządzi się prawami zbliżonymi do tych ze świata marketingu.

By się wyróżnić, nie wystarczy być 
obecnym w sieci. Dziś potrzebne są 
jakościowe, angażujące odbiorcę 
działania, które pozwolą wybić się  
na tle konkurencji. 

strategii budowania komunikacji zarówno 
wewnętrznej, jak i zewnętrznej. By się wy-

różnić, nie wystarczy być obecnym w sieci. 
Dziś potrzebne są jakościowe, angażujące 

odbiorcę działania, które pozwolą wybić się 
na tle konkurencji. Naturalnie nie musisz jako 
osoba odpowiedzialna za obszar human 
resources biegle władać wszystkimi, mniej 
lub bardziej skomplikowanymi, narzędziami 

marketingu online. Warto jednak zaprzyjaźnić 
się z kilkoma prostymi rozwiązaniami, które 

usprawnią Twoją pracę i wzmocnią działania EB 
prowadzone na rzecz pracodawcy. 

CONTENT WCIĄŻ KRÓLUJE
O sile content marketingu mówi się już od dobrych kilku lat. 

I choć treści w sieci stale przybywa tak, że czasem łatwo się pogubić 
w gąszczu newsów i danych (lub zniechęcić informacyjnym szumem, 
który generują), to wartościowe, użyteczne publikacje nadal są 
w cenie. Stanowią bowiem odpowiedź na wiele potrzeb – m.in. 

Zmiksuj  
employer branding  
 wg receptury Twojej marki
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edukowania i pogłębiania wiedzy oraz docierania do konkretnych 
grup odbiorców (np. potencjalnych kandydatów do pracy czy przed-
stawicieli środowiska HR).
Twoim narzędziem w tym wypadku mogą stać się artykuły eks-
perckie, w których podzielisz się przydatnymi obserwacjami i wska-
zówkami. Mogą one trafić m.in. na firmowego bloga, do mediów 
zewnętrznych czy portali internetowych. Ciekawy insight, praktyczne 
case study, inspirujący wywiad czy nasączony danymi raport – to 
sposób, by pokazać, jak krok po kroku Twoja organizacja realizowała 
np. nieszablonową kampanię EB lub jak prowadzi proces rekrutacyjny.
Tematem publikacji może być wszystko, co buduje pozytywny 
wizerunek pracodawcy, a jednocześnie jest odpowiedzią na potrzeby 
czytelnicze tych, do których kierujesz swój artykuł. Jak w Twojej 
organizacji wygląda zdalny proces onboardingu? Czy w dobie 
pandemii firma zapewnia wsparcie psychologiczne pracownikom? 
Na czym polega CSR online? Które kompetencje są przyszłościowe 
i jak zadbać o reskilling zespołów? To przykładowe tematy, którymi 

zaciekawiony jest świat HR i które są szczególnie interesujące także 
dla pracowników.

SŁOWO NA FALI... TAKŻE DŹWIĘKOWEJ 
Content marketing to nie tylko słowo pisane. Obecnie bardzo 
dynamicznie rozwija się video i audio content. Firmowy kanał na 
YouTube albo podcast są zatem okazją, by zbudować angażują-
cy przekaz oraz oddać głos przedstawicielom Twojej organizacji. 
Włączanie pracowników we współtworzenie treści dotyczących 
organizacji jako pracodawcy wspiera wiele dodatkowych celów – od 
integracji i zwiększania poczucia przynależności, po sprawczość 
i proaktywność. Zaangażowani pracownicy stają się ambasadorami 
marki, a ich autentyczna opinia zwiększa wiarygodność komunikacji. 
Przygotowanie i obróbka materiału wideo, nagranie i dystrybu-
cja podcastu to oczywiście przedsięwzięcia, do których potrzeba 
umiejętności obsługi konkretnych programów i narzędzi. Dobrze jest 
więc zadbać o podział zadań i oszacowanie, na ile tego typu realizacje 
będą przygotowywane własnym sumptem, a na ile konieczne jest 
zlecenie ich wyspecjalizowanym firmom czy osobom. Obsługa takich 
narzędzi od strony technicznej to jedno, ale cała koncepcja, meryto-
ryka, scenariusz nagrania i wewnętrzna komunikacja projektu to coś, 
z czym na pewno sobie poradzisz.

NARZĘDZIOWNIK GRAFICZNY
W sukurs osobom odpowiedzialnym za działania employer bran-
dingowe przychodzą także narzędzia, których obsługa nie wymaga 
zaawansowanych umiejętności graficznych. Za pomocą programu 
Canva możesz edytować zdjęcia, przygotowywać prezentacje, ulotki, 
broszury czy grafiki do social mediów. Do tworzenia infografik przyda 
się np. Piktochart i jego tematyczne szablony. Jeśli potrzebujesz 
zdjęcia do zilustrowania jakiegoś komunikatu czy wpisu, warto 
sprawdzić zasoby banków zdjęć. Wybór jest duży – darmową ofertę 
znajdziesz np. na Pixabay, Pexels oraz Unsplash. Umiejętność obsługi 
Canvy może się też przydać podczas przygotowywania mailingów 
i newsletterów. Tzw. e-mail marketing pozwala docierać do szerokiej 
bazy odbiorców. Nie musisz być doświadczonym marketerem czy 

Włączanie pracowników we 
współtworzenie treści dotyczących 
organizacji jako pracodawcy wspiera 
wiele dodatkowych celów – od integracji 
i zwiększania poczucia przynależności, 
po sprawczość i proaktywność. 
Zaangażowani pracownicy stają się 
ambasadorami marki, a ich autentyczna 
opinia zwiększa wiarygodność 
komunikacji. 
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projektantem, by zaaranżować kampanię mailingową lub przygoto-
wać pełen inspiracji i wiedzy newsletter – pomoże Ci w tym narzędzie 
typu Freshmail, oferujący wiele responsywnych szablonów. Warto 
jednak wcześniej zapoznać się ze wskazówkami ekspertów na temat 
np. określenia celu kampanii, wyboru grafik do mailingu, kreacji new-
slettera, układu treści, formułowania tematu wiadomości (ciekawe 
przykłady znajdziesz tutaj). 
A skoro mowa o kampaniach i bazach odbiorców. Do pozyskiwania 
nowych kontaktów, tzw. leadów (ale także na przykład kandydatów) 
przydaje się landing page, czyli strona docelowa, na którą trafiają 
konsumenci. Dla firmy jest to swego rodzaju wizytówka produktów, 
usług, wydarzenia czy kampanii. Udostępniając swój adres mailowy, 
odbiorcy mogą np. pobrać ebooka – może Wasz zespół HR i EB włą-
czy się w przygotowanie treści do takiej publikacji?

EB-OWY SOCIAL-SELLING
Powiedzieć, że media społecznościowe pozwalają budować sieć 
kontaktów, to dziś „masło maślane”. Dlatego najwięcej opowiedzą 
Ci statystyki dotyczące followersów, zasięgów, komentowanych 
i udostępnianych treści. Profil firmowy „Kariera” albo „Staże i praktyki” 
to proste narzędzie do budowania społeczności wokół marki praco-
dawcy. To tutaj na potencjalnych kandydatów i pracowników czekają 
ciekawostki z życia firmy, bieżące informacje na temat możliwości 
rozwoju, konkursy i wyzwania. 
Facebookowe grupy tematyczne i branżowe również stanowią łatwe 
w obsłudze i dostępne na wyciągnięcie ręki narzędzie do promowa-
nia działań EB i budowania marki pracodawcy. Co jednak istotne, war-
to postawić na naprawdę użyteczne i praktyczne informacje, by tego 
typu miejsce nie przerodziło się w „targowisko próżności” ku ogólnej 
frustracji czytających. W zwiększeniu zasięgu postów pomogą m.in. 
kampanie reklamowe (poczytaj tutaj). Planując promocję działań EB, 
koniecznie pamiętaj o „personie”, czyli konkretnym przedstawicielu 
grupy docelowej. Dzięki temu skuteczniej dobierzesz kanały dystry-
bucji contentu i dotrzesz ze swoim przekazem dokładnie tam, gdzie 
są Twoi potencjalni odbiorcy.

MARKETINGOWA SIŁA EMPLOYEE ADVOCACY
Employee advocacy to coraz częściej wymieniany trend HR, który 
przekłada się na marketingowe korzyści. Już dawno rozwiano wszel-
kie wątpliwości dotyczące tego, czy siła organizacji tkwi w zespole, 
a to właśnie poszczególni pracownicy – zarówno ci, którzy są od 
niedawna w organizacji, jak i wieloletni eksperci – potrafią zdziałać 
więcej niż niejedna reklama. Ich satysfakcja, rozwój i poczucie speł-
nienia są najlepszym świadectwem kultury organizacji i spełnianych 
przez pracodawcę obietnic. Dlatego warto zaangażować pra-
cowników w aktywności social mediowe, np. dzielenie się swoimi 
opiniami, zabieranie głosu w dyskusjach i konstruktywne komento-
wanie, tworzenie relacji, publikowanie filmików i zdjęć, na których 
uchwycone są pasje pracowników, praca zespołowa, integracja czy 
wspólnie spędzany czas (również podczas home office).

Warto pamiętać, że ogłosze-
nie o pracy, zakładka „Kariera” 
na firmowej stronie czy 
informacja zwrotna wysyłana 
do kandydata na każdym 
etapie rekrutacji to także 
swego rodzaju narzędzia 
marketingowe, dzięki którym 
pokazujesz autentyczny wi-

zerunek i wartości pra-
codawcy. Dodatkowo, 
aby wzmocnić ich 
moc oddziaływania, 
możesz skorzystać 
z dopasowanych 
e-reklam w serwisie 
rekrutacyjnym – dla 
przykładu usługa 
Pracuj Ads umożliwia 
targetowanie komuni-
katu i pozwala zwięk-
szyć zasięg profilu 
pracodawcy w serwisie 
Pracuj.pl, strony Kariery 
czy artykułów sponso-
rowanych publikowa-
nych Twojej firmy. Takie 
działania przekładają 
się zarówno na cele 
reklamowe, jak i rekru-
tacyjne. 

Facebookowe grupy tematyczne 
i branżowe również stanowią łatwe 
w obsłudze i dostępne na wyciągnięcie 
ręki narzędzie do promowania działań 
EB i budowania marki pracodawcy. 
Co jednak istotne, warto postawić 
na naprawdę użyteczne i praktyczne 
informacje, by tego typu miejsce nie 
przerodziło się w „targowisko próżności” 
ku ogólnej frustracji czytających. 
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Właścicielem marki Pracuj.pl jest

Skorzystaj z rozwiązań  
Employer Brandingowych od Pracuj.pl

Zapewnij sobie dodatkowe aplikacje i zrekrutuj najlepszych!

Czy wykorzystujesz cały  
potencjał marki pracodawcy?

Bądź widoczny dla kandydatów  
przez 365 dni w roku

Rozmawiaj i rekrutuj kandydatów 
w czasie rzeczywistym online

Prowadź mierzalne  
kampanie reklamowe

Docieraj do młodych kandydatów 
wykorzystując social media

Chcesz poznać szczegóły? Napisz na wizerunek@pracuj.pl

mailto:wizerunek%40pracuj.pl?subject=
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W W W . P O D Y P L O M O W E . A G H . E D U . P L

A K A D E M I A  G Ó R N I C Z O - H U T N I C Z A  
I M .  S TA N I S Ł A W A  S TA S Z I C A  W  K R A K O W I E

al. Mickiewicza 30, pawilon C-1, pok. 116 
tel. 12 617 32 81  /  kbrzoz@agh.edu.pl

Aerologia górnicza

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Budownictwo i bezpieczeństwo tunelowe

Eksploatacja ujęć wód podziemnych

Górnictwo odkrywkowe

Górnictwo podziemne

Grafika komputerowa i podstawy  
technik poligraficznych

Przeróbka surowców mineralnych

Wentylacja i klimatyzacja kopalń 
podziemnych

Wentylacja i klimatyzacja obiektów

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 
górniczego

Analiza i prognozowanie trendów

Employer branding

IT Business Management.  
Zarządzanie organizacją IT

Marketing internetowy

Praktyczna psychologia kierowania i negocjacji

Skuteczna komunikacja i kreowanie wizerunku

Social Media & Content Marketing

Talent Management in Tech Companies  

User Experience & Product Design –  
Projektowanie produktu i doświadczeń użytkownika

Energetyka i jakość powietrza

Chemia z elementami ochrony środowiska

Fizyka z elementami informatyki

Informatyka w szkole

Matematyka z elementami informatyki 

Audyting i certyfikacja  
energetyczna budynków

Energetyka cieplna

Przemysłowe systemy  
sterowania

Urządzenia transportu  
linowego – projektowanie,  
budowa i eksploatacja

Współczesne niskoemisyjne 
technologie energetyczne 
i źródła energii

Odnawialne zasoby i źródła energii

Techniczne i administracyjne aspekty 
ochrony i inżynierii środowiska

Biomateriały, materiały  
dla medycyny

Chemia analityczna w przemyśle  
i ochronie środowiska

Technologia przetwórstwa szkła

BIM – modelowanie i zarządzanie  
informacją o obiektach, infrastrukturze 
i procesach budowlanych

Geoinformacja w rozpoznaniu podłoża 
budowlanego

Systemy informacji geograficznej

Szacowanie nieruchomości

Zastosowanie Bezzałogowych Statków 
Latających (BSL) w rozwiązywaniu 
zagadnień inżynierskich

Informatyka i Zarządzanie – Audytor danych osobowych

Informatyka i Zarządzanie – Inspektor danych osobowych 

Infrastruktura IT

Inżynieria oprogramowania

Jakość energii elektrycznej

Nowoczesna grafika komputerowa dla Nie-informatyków

Programowanie aplikacji webowych

Rozproszone źródła i magazyny energii – klastry energii

Sztuczna inteligencja w diagnostyce i praktyce medycznej

Zarządzanie projektami informatycznymi 

Matematyka finansowa. 
Inżynieria finansowa 
w zarządzaniu ryzykiem

Analiza danych – Data Science

Cyberbezpieczeństwo w praktyce

Informatyka – projektowanie i eksploatacja systemów 

Metody wytwarzania oprogramowania

Nowoczesne sieci teleinformatyczne

Systemy baz danych

Systemy ERP na przykładzie SAP ERP   

Techniki informacyjne w kryminalistyce

Technologie IT i procesy biznesowe

Drilling Engineering

Geoenergetyka i geoinżynieria

Inżynieria gazownicza – sieci i instalacje gazowe,  
wodne i kanalizacyjne

Nowoczesne gazownictwo i zarządzanie  
w sektorze gazownictwa  

Podstawy górnictwa otworowego

Technologie wiertnicze w udostępnianiu złóż i geoinżynierii

Transport gazu i energetyka gazowa

Transport i eksploatacja instalacji lądowych LNG

Udostępnianie i dystrybucja wód podziemnych   

Zarządzanie w przemyśle naftowym i gazowniczym 

Budowanie  marki w praktyce

Cyberbezpieczeństwo i zarządzanie bezpieczeństwem informacji

Facility Management – zarządzanie inteligentnym budynkiem

HR Business Partner – Partner strategiczny w zarządzaniu ludźmi

Inżynieria jakości oprogramowania

Kreowanie doświadczeń klientów

Marketing 4.0. Narzędzia. Projekty. Skuteczność 

Menedżer jakości

Metody statystycznej analizy danych
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Analiza danych – Data Science

Cyberbezpieczeństwo w praktyce

Informatyka – projektowanie i eksploatacja systemów 

Metody wytwarzania oprogramowania

Nowoczesne sieci teleinformatyczne

Systemy baz danych

Systemy ERP na przykładzie SAP ERP   

Techniki informacyjne w kryminalistyce

Technologie IT i procesy biznesowe

Drilling Engineering

Geoenergetyka i geoinżynieria

Inżynieria gazownicza – sieci i instalacje gazowe,  
wodne i kanalizacyjne

Nowoczesne gazownictwo i zarządzanie  
w sektorze gazownictwa  

Podstawy górnictwa otworowego

Technologie wiertnicze w udostępnianiu złóż i geoinżynierii

Transport gazu i energetyka gazowa

Transport i eksploatacja instalacji lądowych LNG

Udostępnianie i dystrybucja wód podziemnych   

Zarządzanie w przemyśle naftowym i gazowniczym 

Budowanie  marki w praktyce

Cyberbezpieczeństwo i zarządzanie bezpieczeństwem informacji

Facility Management – zarządzanie inteligentnym budynkiem

HR Business Partner – Partner strategiczny w zarządzaniu ludźmi

Inżynieria jakości oprogramowania

Kreowanie doświadczeń klientów

Marketing 4.0. Narzędzia. Projekty. Skuteczność 

Menedżer jakości

Metody statystycznej analizy danych

Negocjacje i mediacje – alternatywne metody  
budowania porozumienia

Nowoczesne koncepcje zarządzania małymi  
i średnimi przedsiębiorstwami   

Przedsiębiorczość technologiczna

Rachunkowość

Strategie biznesowe w gospodarce  
o obiegu zamkniętym (GOZ)

Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie 

Zarządzanie nieruchomościami

Zarządzanie produkcją

Zarządzanie projektami

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Zarządzanie sprzedażą

Zarządzanie systemami logistycznymi

Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa

Geofizyka stosowana

Geologia górnicza



Wykorzystanie danych ewoluuje, więc praca analityka danych musi 
ewoluować razem z nimi. Eksperci twierdzą, że do 2025 roku prawie 
30% danych będzie generowanych w czasie rzeczywistym, dlatego 
też pojawią się nowe stanowiska związane z ich analizą. Wśród nich 
będzie detektyw ds. danych.
W najbliższych latach wzrośnie zapotrzebowanie na specjalistów ds. 
analizy kwantowego uczenia maszynowego, którzy są odpowiedzialni za 
badanie i opracowywanie najnowocześniejszych rozwiązań w celu zwięk-
szenia szybkości i wydajności algorytmów systemowych. Jest to jeden 
z najważniejszych zawodów przyszłości, głównie ze względu na aspekt 
kwantowy, który będzie naszym kolejnym skokiem technologicznym.
Programowanie to kolejna umiejętność, która stała się jedną z najbardziej 
pożądanych przez firmy technologiczne i grupy badaczy. Umiejętność 
kodowania utoruje drogę do nowych miejsc pracy, dlatego już teraz 
warto brać pod uwagę zmianę kwalifikacji, ponieważ ten sektor będzie 
ewoluował i tworzył kolejne stanowiska, np. dla projektantów i programi-
stów urządzeń wearables, czy specjalistów ds. blockchain. 
Razem z dynamicznym rozwojem IT, na znaczeniu zyskają stanowiska 
etycznych hakerów i specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa, których 

Raport Światowego Forum Ekonomicznego i Boston Consulting suge-
ruje, że do 2025 roku na całym świecie całkowicie zniknie 89 milionów 
miejsc pracy. Technologia sprawi, że większość z nich stanie się prze-
starzała, bądź kompetencje zostaną zastąpione przez automatyzację. 
Mając to na uwadze, kandydaci muszą zdobywać nowe umiejętności, 
jeśli chcą być konkurencyjni na nowym rynku pracy. By móc rozpo-
cząć przygotowania, warto przyjrzeć się temu, czym jest ów nowy 
rynek pracy i jakie stanowiska pojawią się w niedalekiej przyszłości.

KOSMOS I NOWE TECHNOLOGIE
W obliczu ostatnich wydarzeń nasza uwaga zwróciła się ku przemysłowi 
kosmicznemu. Jest to obszar, który zostanie poddany intensywnym eks-
ploracjom i właśnie tam należy szukać nowych etatów. Stanowiskiem, 
które na pewno zyska na popularności, jest pilot kosmiczny. 
Najważniejszą kwalifikacją takiej osoby jest oczywiście określona liczba 
godzin w locie, ale, ponieważ mówimy o kosmosie, konieczne będzie 
doświadczenie w astrofizyce, astronomii i inżynierii. Jak możemy sobie 
wyobrazić, jest to jedna z najlepiej płatnych prac przyszłości.
Od kilku lat obserwujemy intensywny rozwój w obszarze nowych 
technologii i IT. Ten trend będzie jeszcze bardziej wyraźny, ponieważ 
operujemy na coraz bardziej zaawansowanych narzędziach i więk-
szych zbiorach danych, a nasz cyfrowy ślad nabiera znaczenia. Jakie 
stanowiska IT pojawią się w przyszłości?

Jowita Michalska

Założycielka i CEO Digital University, Ambasadorka Singularity 
University Warsaw Chapter. Jej życiową misją jest uzbrojenie 
Polaków w niezbędne kompetencje cyfrowe. Od lat obserwuje trendy 
technologiczne i społeczne, opowiada o tym jak zmieni się nasz świat 
i biznes w ciągu najbliższych 10-20 lat. Jest prelegentką na polskich 
i międzynarodowych konferencjach, prowadzi programy edukacyjne 
w firmach i na uczelniach poświęcone zagadnieniom związanym 
z trendami technologicznymi.

Przyszłość rynku pracy w latach 2025-2050.  

Nowe zawody  
i kompetencje
Automatyzacja, technologia cyfrowa i sztuczna inteligencja w ogromnym stopniu 
zmieniają krajobraz rynku pracy, przyczyniając się do powstawania nowych 
stanowisk, które nigdy wcześniej nie istniały. Niestety, czynniki te powodują również 
utratę wielu innych etatów, dlatego tak ważne dziś jest przekwalifikowywanie się 
i zdobywanie nowych kompetencji. 

W najbliższych latach wzrośnie 
zapotrzebowanie na specjalistów 
ds. analizy kwantowego uczenia 
maszynowego, którzy są odpowiedzialni 
za badanie i opracowywanie 
najnowocześniejszych rozwiązań w celu 
zwiększenia szybkości i wydajności 
algorytmów systemowych. 
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zadaniem będzie szukanie luk i czuwanie nad bezpieczeństwem in-
ternautów, a także projektantów UX odpowiedzialnych za pozytywne 
doświadczenia cyfrowe i komfortowe używanie nowych interfejsów.
Również kandydaci zainteresowani specjalizacją w zakresie AI mają do 
wyboru wiele dróg – automatyzację, robotykę, programowanie algo-
rytmów i inne dziedziny związane z matematyką, technologią, logiką 
i inżynierią. Bez wątpienia jest to grupa zawodów przyszłości.
Popularność zyska również stanowisko twórcy rzeczywistości 
wirtualnej, rozszerzonej i mixed reality. Chociaż niektóre formy VR 
są już popularne, technologia musi jeszcze zostać udoskonalona, 
a sprzęt tańszy. Warto zauważyć, że zmierzamy w tym kierunku – Epic 
Games właśnie dostało 1 miliard dolarów finansowania na stworzenie 
Metaverse. Twórcy VR, AR i MR znajdą zatrudnienie w wielu miejscach 
– od działów marketingu, po twórców gier wideo. Wirtualna rzeczy-
wistość będzie kluczowa dla rynku pracy i całego społeczeństwa.
Kolejnym intensywnie rozwijającym się obszarem jest druk 3D. 
Chociaż to stosunkowo nowy sposób produkcji, wymaga on wysokiej 
specjalizacji, a najlepsi kandydaci do tej pracy to ci, którzy są zainte-
resowani procesem, organizacją i produkcją. Miejsca pracy dla spe-
cjalistów druku 3D znajdą się między innymi w sektorach inżynierii, 
architektury i urbanistyki.

ŚRODOWISKO I SPOŁECZEŃSTWO
Obok nowych technologii, obszarami zyskującymi na znaczeniu są 
środowisko i zrównoważony rozwój. Już wkrótce ratowanie Matki 
Ziemi stworzy miliony miejsc pracy. Biorąc pod uwagę to, jak dużo in-
westuje się w tematy „sustainability”, a także to, jak zdewastowane 
jest środowisko naturalne, takie zawody staną się bardzo popularne. 
Potrzeba tworzenia nowych systemów zarządzania środowiskiem 
i rozwiązań, aby pomóc planecie, jest niezaprzeczalna, dlatego warto 
wybrać zawód inżyniera środowiska bądź pokrewne.
Naukowcy szacują, że każdego roku ginie od 200 do 2000 gatunków, 
a fatalne skutki zmian klimatycznych mają podwoić te straty do 2040 
roku. Istnieje technologia, która wkrótce pozwoli „wskrzesić” wymarłe 
gatunki, a wraz z nią pojawi się zapotrzebowanie na ożywicieli 
wymarłych gatunków (revivalistów). Od edycji genomu do ekstrakcji 
i syntezy nici DNA, osoby trudniące się ożywianiem wymarłych 
gatunków będą wkrótce w stanie odtworzyć organizmy i ponownie 
wprowadzić je do ich naturalnych siedlisk.
Genetyka to potężna dziedzina, która odnotuje znaczący wzrost nie 
tylko w przypadku ożywień. Chociaż edycja genów jest kontrower-
syjnym tematem, może ona zmniejszyć ryzyko poważnych schorzeń 
zdrowotnych i znacznie poprawić jakość życia wielu ludzi. Ten olbrzy-
mi krok wiąże się jednak z wieloma przeszkodami i pułapkami, które 
trzeba będzie rozwiązać za pomocą przepisów prawnych – to szansa 
dla ustawodawców i specjalistów ds. genetyki, prawa i etyki.
Przewiduje się, że do roku 2050 liczba osób w wieku 60 lat i starszych 
osiągnie ponad 2 miliardy. W miarę wydłużania się średniej długości 
życia dzięki technologii starzenie stanie się jednym z najważniejszych 
problemów społecznych. Kluczowa stanie się praca specjalistów  
towarzyszących osobom starszym czy walkerów/talkerów. Kompetencje 
potrzebne do realizowania tej pracy obejmują cierpliwość, empatię 
i umiejętności obserwacji – niezbędnych, by zobaczyć, czy starsza 
osoba nie doświadcza żadnych problemów emocjonalnych, takich 
jak depresja i lęk.
Wyraźnym trendem w zawodach przyszłości jest nauczanie online. 
Nauczyciele zaczęli dostrzegać potencjał klasy online, która pozwala 
im dotrzeć do większej liczby uczniów. Jest to szansa dla profesjo-
nalistów, którzy chcą rozwijać swoją działalność w zakresie szerzenia 
wiedzy. 
Obok online’owych edukatorów na znaczeniu zyskują digital influen-
cerzy – obecni nastolatkowie często rozważają takie zawody. Razem 
z nimi wyrośnie potężna gałąź w postaci doradcy twórców. Już teraz 

istnieje wiele agencji i profesjonalistów, którzy dbają o kariery cyfro-
wych influencerów, a zapotrzebowanie rośnie w miarę pojawiania 

się nowych celebrytów.
Warto zauważyć, że doradztwo to obszar, który zyskuje na 
znaczeniu. Uzależniające działanie mediów społecznościowych 
i kanałów online według wielu ekspertów będzie głównym 
motorem obniżenia zdrowia psychicznego do 2030 roku. Osoby 
na nowych stanowiskach doradcy rehabilitacji cyfrowej będą 

mieli za zadanie pomóc ludziom zmniejszyć bądź ograni-
czyć ich cyfrową „nadkonsumpcję” i odzyskać ich życie 
z powrotem.

Do 2050 roku zwiększy się też zapotrzebo-
wanie na wykwalifikowanych doradców 
pracy, którzy pomogą nam zmienić ścieżkę 

kariery i utrzymać się na rynku pracy. Ta per-
spektywa nie jest odległa, dlatego już dziś mo-
żemy zrobić krok w przyszłość, realizując kurs 
Digital Transformation Expert poziom 1, by do-
wiedzieć się, jak przebiega proces cyfryzacji, 
a także zyskać kompetencje umożliwiające 
sprawne poruszanie się w cyfrowym świecie. 
Dziś właśnie kompetencje cyfrowe pozwalają 
zdobyć przewagę – zwiększyć swoje szanse 

na awans, zmianę zawodu lub 
znalezienie nowej pracy. 

Razem z dynamicznym rozwojem 
IT, na znaczeniu zyskają stanowiska 
etycznych hakerów i specjalistów 
ds. cyberbezpieczeństwa, których 
zadaniem będzie szukanie luk 
i czuwanie nad bezpieczeństwem 
internautów, a także projektantów 
UX odpowiedzialnych za pozytywne 
doświadczenia cyfrowe i komfortowe 
używanie nowych interfejsów.
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Czy certyfikacje rzeczywiście dają realną przewagę 
w budowaniu kariery zawodowej? Nie ma jedno-
znacznej odpowiedzi na to, czy certyfikacje 
dają przewagę. Wszystko zależy od 
zakresu, którego dotyczą: 
• Istnieją obszary mocno 

uregulowane (np. badanie 
sprawozdań finansowych) wyma-
gające konkretnej, udokumentowanej 
wiedzy. W tym wypadku brak określo-
nego certyfikatu oznacza brak możliwości 
wykonywania zawodu. Tutaj sytuacja jest 
jasna – potwierdzenie umiejętności daje 
przewagę, a wręcz jest warunkiem wyma-
ganym na danym stanowisku. 

• Druga grupa to obszary, w których cer-
tyfikacje nie są prawnie regulowane, 
ale uznawane jako formalne potwierdze-
nie danej umiejętności. Mówimy tu np. 
o stanowiskach z obszaru IT, czyli o cer-
tyfikatach potwierdzających znajomość 
języka programowania czy dotyczących 
jakiejś technologii. Do takiej kategorii 
należą też certyfikaty z obszaru zarządzania 
projektami i innych metodyk.

• Trzecią grupą są różnorodne kursy i szkole-
nia, które wiążą się z otrzymaniem jakiejś 
formy certyfikatu, niewymaganej prawnie. 
Certyfikacje takie określa się jako „nice to have” („warto 
mieć”). Do tej kategorii przypisujemy umiejętności, w moim odczu-
ciu, stosunkowo łatwe do zweryfikowania w praktyce. Takie, które 
rekruter może ocenić już w trakcie rozmowy rekrutacyjnej. Jeśli 
kandydat nie jest w stanie tych umiejętności pokazać, to żaden 
certyfikat go nie uratuje.

Aleksandra Jopyk 

Doświadczony executive coach, trener i facylitator. 
Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w usługach profesjonalnych. 
Buduje elastyczne, efektywne i zwinne rozwiązania bazujące 
na odblokowywaniu potencjału i sensownej zmianie. Zwolenniczka 
prostoty i użyteczności. Trener EY Academy of Business od 2018 roku.

Certyfikacje  
przewagą na rynku pracy?
Certyfikacje i poświadczenia umiejętności stanowią integralną część rynku pracy. 
CV kandydatów wypełnione są certyfikacjami z różnych dziedzin. W tym artykule 
postaram się przybliżyć ich wartość oraz wpływ na pozycję na rynku pracy.

Pewne jest natomiast, że takie certyfikaty ułatwiają przejście przez 
pierwszy etap selekcji kandydatów na dane stanowisko. W momencie, 
gdy jeden kandydat wskaże w CV, że zna biegle język angielski, a dru-
gi potwierdzi to jakościowym certyfikatem, to naturalnie mniejsze 
ryzyko wiąże się z tym drugim. A z reguły przy rekrutacjach dąży się 
właśnie do zminimalizowania ryzyka zatrudnienia osoby, która nie 

będzie posiadała wymaganych kompetencji.

JAK TO WYGLĄDA W PRZYPADKU 
OSÓB, KTÓRE WCHODZĄ 
NA RYNEK PRACY? 
JAKIE ZNACZENIE MA DYPLOM 
AKADEMICKI? 
Posłużę się przykładem. Jeśli na stanowi-

sko specjalistyczne aplikuje kandydat 
z poświadczonym doświadczeniem 
zawodowym lub praktykami, to będzie 
on bardziej atrakcyjny dla pracodawcy 
niż osoba nawet po najlepszej uczelni, 
która poświęciła czas studiów wyłącznie 

na własną edukację.
Jeżeli mówimy o stanowiskach juniorskich, 

to im lepsza uczelnia i im większa liczba 
absolwentów z tej uczelni, która pozy-
tywnie się wykazała w danej firmie, tym 

większe szanse mają kolejni absolwenci. 
Doświadczeni HR-owcy mają swoich 

faworytów w formalnej edukacji 
w obszarach niszowych. Tu 
podam przykład specjalistów od 

ekonometrii – można nauczyć się 
tego zawodu na studiach lub ukończyć 

kursy. Dla tego konkretnego przypadku, według 
rekruterów, dużo bardziej wartościową wiedzę nabywa-

ją osoby po edukacji formalnej. Jednak nie ze wszystkimi 
obszarami tak jest. Rekruterzy w konkretnych branżach będą za-

wsze mieli swoje indywidualne doświadczenia co do tego, jaki rodzaj 
edukacji z ich perspektywy jest najbardziej wartościowy.

CERTYFIKACJE Z PERSPEKTYWY 
PRACODAWCY
Poważne certyfikaty od poważnych instytucji były, są i będą powa-
żane. Jeśli kandydat posiada MBA lub dyplom poważanej uczelni, to 
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jest to przewagą, a jeśli jest to dobra uczelnia zagraniczna, to dyplom 
tym bardziej jest mile widziany. O certyfikatach uprawniających do 
wykonywania zawodu pisałam już wcześniej.
Jeśli chodzi o pozostałe certyfikaty, ich zdobywanie może być 
różnorodnie odbierane – mogą one świadczyć o tym, że dana osoba 
poszukuje wiedzy i inwestuje w swój rozwój. Jeżeli widać, że ktoś 
się w jakimś obszarze specjalizuje i ciągle się dokształca, będzie to 
prawdopodobnie szanowane. Trzeba też zauważyć, że w młodym po-
koleniu pojawia się pewien głód wiedzy. Młodzi ludzie nie oczekują, 
że studia lub pracodawca wszystko im dadzą, tylko rzeczywiście sami 
inwestują w swój rozwój. Jest wiele osób, które moglibyśmy nazwać 
„łowcami wiedzy”; przy okazji zdobywają oni również określone certy-
fikaty. I to jest jak najbardziej godne szacunku. Z drugiej strony mamy 
ludzi, którzy są „łowcami certyfikatów” – nie chodzi im o wiedzę, ale 
o papier. I to już nie jest tak chlubne. 
Wyzwaniem dla rekrutera jest odróżnienie jednego podejścia od 
drugiego. Z mojej perspektywy, kiedy widzę kandydata, który ma 
niezliczoną ilość różnorodnych certyfikatów, budzi to moją czujność. 
Staram się zweryfikować, jaka potrzeba stała za kolejnymi dyplomami. 
Czy to jest głód wiedzy, czy raczej zdobywanie certyfikatów do 
kolekcji.
Odrębnym problemem jest jakość certyfikacji. Kiedy zarządzałam 
portfolio kursów w jednej z firm, natrafiałam na problem, jak odróżnić 
te wartościowe od przeciętnych. Gdy mamy do czynienia z szeroką 
ofertą szkoleń na platformie edukacyjnej, wyzwaniem jest wyłowienie 
prawdziwych pereł. Pewną wskazówką może być renoma firmy szko-
leniowej. Firma z dobrą reputacją może wskazać swoich absolwentów 
i powiedzieć: „to są ludzie, którzy wyszli spod naszych skrzydeł i to 

jest praktyczne zastosowanie tego, czego się u nas nauczyli”. Istnieje 
ewidentna różnica między podmiotami, które zbierają opinie absol-
wentów wypowiadających się o zaletach kursu a tymi, które kolekcjo-
nują „kciuki w górę” od osób zadowolonych z tego, że zamiast czytać 
książkę przez 10 godzin, obejrzały 30-minutowy film w ramach kursu.

A MOŻE WYSTARCZY DOŚWIADCZENIE? 
W wielu przypadkach doświadczenie będzie bardziej wartościowe 
niż certyfikat. Pokażę to na własnym przykładzie. Kiedy pracowałam 
w organizacji i byłam wewnętrznym coachem, to fakt, czy miałam 
certyfikację nie był taki istotny, ponieważ sama organizacja kreowała 
moją markę. Przeszłam kursy wewnętrzne, które potwierdzały, że 
spełniam kryteria określone przez firmę.
W momencie wyjścia na rynek pracy to rynek weryfikuje wartość 
kandydata i fakt, że posiada on konkretną certyfikację odróżnia go od 
tych, którzy jej nie mają. Prawdopodobnie jest wielu trenerów, którzy 
wykonują świetną pracę, nie mając na to certyfikacji i dokumentów. 
Jednocześnie można trafić na trenera z certyfikatem, 
którego zajęcia są nieciekawe i zawierają błędy. 
Ryzyko będzie jednak większe tam, 
gdzie nie ma potwierdzonych 
kompetencji. 
Kolejną kwestią są uwa-
runkowania kulturowe. 
W Polsce nie jesteśmy 
bardzo przywiązani do 
certyfikatów, a cho-
ciażby w Wielkiej 
Brytanii jest na od-
wrót. Tam wewnątrz 
organizacji często 
funkcjonują certyfi-
kacje menedżerskie, 
które potwierdzają 
spełnienie wyma-
gań danego stano-
wiska. Istnieje też 
wiele podmiotów, 
które zajmują się 
certyfikacjami dla 
różnych zawodów. 
Z brytyjskiego 
rynku zostało 
zaczerpniętych 
kilka certyfikacji HR-
owych, ale mam wrażenie, że nie cieszą się jeszcze w Polsce tak wielką 
popularnością.

CZY ZATEM WARTO POTWIERDZAĆ 
UMIEJĘTNOŚCI I ZDOBYWAĆ CERTYFIKATY? 
Na pewno warto. Trzeba jednak pamiętać o tym, żeby kursy i szkole-
nia dobierać tak, by wnosiły wartość dodaną w nasz rozwój. Certyfikat 
certyfikatowi nierówny. Rozwijajmy się więc tam, gdzie mamy pew-
ność co do jakości przekazywanej wiedzy i umiejętności. Rynek pracy 
z pewnością to doceni. 

HR EXPERT?     HR BUSINESS PARTNER?     HR GENERALIST?
Chcesz uzupełnić swoją wiedzę z zakresu HR? Przygotowujesz się do objęcia nowej roli w HR? Sprawdź ofertę 
intensywnego i praktycznego programu HR Expert. Prowadzi go zespół doświadczonych praktyków HR.

Szukasz możliwości rozwoju Twoich kompetencji? Skorzystaj z szerokiej oferty kursów i szkoleń  
w EY Academy of Business.

academyofbusiness.pl
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BĄDŹ JAK SZEKSPIR
Czyli zerwij z jednością czasu i miejsca, i zaproś osoby, które 
naprawdę powinny być na tym szkoleniu. Liczy się wspólny cel 
szkoleniowy, a niekoniecznie lokalizacja, w której znajdują się te 
osoby. Precyzyjny dobór uczestników przekłada się na motywację 
i efekty szkolenia. Przygotowując szkolenia językowe, w pierwszej 
kolejności badamy poziom znajomości języka obcego na 14-stop-
niowej skali. Następnie dobieramy odpowiedni program obfitujący 
w treści, które wpisują się w potrzeby i bolączki grupy. Dzięki temu 
uczestnicy nie tylko obiektywnie rozwijają swoje umiejętności, 
lecz także w swoim subiektywnym odczuciu robią postępy, co 
podsyca ich motywację i umożliwia świadome korzystanie ze 
zdobytych umiejętności. 

WALCZ O UWAGĘ
Bądźmy szczerzy: szkolenia online budzą obawy o zaangażo-
wanie i skupienie uczestników. W najczarniejszym scenariuszu 
uczestnicy ulegają pokusie i w trakcie szkolenia zajmują się również 
innymi rzeczami. Jak zatem konkurować z całym Internetem o uwagę? 
Po pierwsze uwzględnij specyfikę online’owego środowiska na etapie 
kontraktowania się z grupą. Nasi lektorzy proszą uczestników o pozo-
stawianie włączonych tylko tych stron internetowych i aplikacji, które 
związane są z zajęciami. Podkreślamy przy tym dodatkową korzyść: wy-

Daria Domagała

Dyrektor Metodyczna we Fluentbe, szkole językowej 100% online. 
Wraz z zespołem przygotowuje online’owe szkolenia z języków 
obcych dla firm i klientów indywidualnych. Uczy online 
języka angielskiego i niemieckiego. Oprócz działalności 
we Fluentbe jest współautorką szkoleń online z 
innowacyjnych zagadnień glottodydaktycznych. 

Przepis na angażujące 
szkolenie online,  
czyli czego nauczyliśmy się  
prowadząc 300 000+ szkoleń online
Ucząc online od 2015 roku, przekonaliśmy się, że szkolenia zdalne są czymś 
zdecydowanie więcej niż tylko alternatywą do szkoleń stacjonarnych. Działanie 
w przestrzeni online sprawia, że najlepsze i najnowocześniejsze rozwiązania znajdują się  
w zasięgu ręki bez względu na to, czy szkolimy (się) w Warszawie, Radomiu  
czy Nowym Jorku. Jak zatem wykorzystać drzemiący online potencjał,  
aby przeprowadzić efektywne i efektowne szkolenie?

łączenie potencjalnych rozpraszaczy odciąża łącze internetowe i pro-
cesor komputera, dzięki czemu jakość połączenia jest lepsza. Naszym 
studentom polecamy także korzystanie z kamerki. Kontakt wzrokowy 
i obserwowanie spontanicznych reakcji buduje relacje i integruje grupę, 
co przekłada się na zaangażowanie i aktywny udział w zajęciach. 

158 KOMPETENCJE  ROZWÓJ  EDUKACJA ARTYKUŁ SPONSOROWANY        |        KOMPENDIUM HR 2021



Kolejnym orężem w walce o uwagę jest dobranie odpowiedniej 
formy szkolenia. Jeśli chcemy zaproponować wykład lub prezentację, 
rozważ rozwiązania e-learningowe, bardziej asynchroniczne, które 
umożliwiają nawet kilkukrotne zapoznanie się ze szkoleniem 
w dowolnym czasie, w razie wątpliwości zadanie pytań osobie 
prowadzącej lub wymienianie się komentarzami z pozo-
stałymi uczestnikami w wirtualnej przestrzeni. Spotykając 
się z uczestnikami online na żywo, lepiej przeprowadzić 
warsztaty nastawione na praktykę i interakcje uczestników 
z prowadzącą i między sobą. Kameralne grono gwarantuje 
każdej osobie przestrzeń do aktywnego udziału, zadawania 
pytań. W kilkuosobowej grupie trener, a w naszym przypad-
ku lektor, może lepiej monitorować postępy i na bieżąco 
odpowiadać na potrzeby uczestników. 

PORUSZ GŁOWY 
Wyobraź sobie, że masz nowy gadżet — powiedzmy smar-
twatch – w jaki sposób zaczniesz z niego korzystać: prze-
czytasz instrukcję czy po prostu uruchomisz, aby sprawdzić, 
jakie ma funkcje? To, w jaki sposób postępujemy z nowym 
urządzeniem wynika z tego, w jaki sposób się uczymy. Na 
szkoleniu pojawiają się osoby zarówno z teamu „instrukcja”, 
jak i „uruchamiam”. 

Projektując szkolenie, uwzględnij zatem 
wszystkie elementy cyklu uczenia się: 
• wiedzę – teoria, wyjaśnienie zasad,
• zastosowanie – odniesienie do realiów życiowych 

i zawodowych,
• doświadczenie – praktykowanie i ćwiczenie,
• i refleksję – wyciąganie wniosków z doświadczenia. 

Planując nasze szkolenia online, wyłamujemy się ze szkolnego sche-
matu i teorii na pierwszym miejscu. Zaskakujemy uczestników niesza-
blonowo postawionymi pytaniami lub zaskakującymi zadaniami. To, 
co jest niespodziewane, niecodzienne i frapujące skupia uwagę, anga-
żuje i stymuluje mózg do intensywnej pracy, a w rezultacie zostawia 
trwałe ślady pamięciowe. Dlatego warto eksperymentować. Możemy 
zacząć od pokazania, jak wykorzystać nowe umiejętności w pracy 
albo zastosować metodę test-teach-test, która zakłada sprawdzenie 
(się) uczestników na początku, następnie przejście przez zagadnienia 
i na koniec powtórzenie testu. To podejście wnosi dodatkową war-
tość – pozwala uczestnikom przejść od nieświadomej niekompetencji 
(nie wiem, czego nie umiem) przez świadomą niekompetencję (wiem 
już, czego nie wiem) do świadomej kompetencji (wiem i potrafię 
zastosować). Posiadając te informacje, osoba prowadząca może 
odpowiednio modyfikować przebieg szkolenia tak, aby uczestnicy 
cały czas znajdowali się w strefie rozwoju – zadania i pytania powinny 
stanowić dla nich wyzwanie wiedzowe i poznawcze, ale ich pomyślne 
wykonanie musi być w zasięgu uczestników. Ucząc, naszym miejscem 
pracy są głowy uczestników. Dlatego trzeba wiedzieć, jak stymulować 
procesy poznawcze, aby szkolić skutecznie, utrzymując motywację 
i koncentrację na wysokim poziomie. 

OKIEŁZNAJ TECHNOLOGIĘ 
Nieodłącznym elementem szkoleń online jest technologia. Decydując 
się na konkretne rozwiązania, nauczyliśmy się kierować zasadą, że 
mniej znaczy więcej. Zadaniem technologii jest wspieranie trenera 
i uczestników i uatrakcyjnianie zadań szkoleniowych, a nie zastąpienie 
któregokolwiek elementu. W technologii tkwi wielka moc, ale też ry-
zyko. Instalowanie aplikacji, zakładanie profili i konieczność logowania 
się w kilku miejscach zabiera sporo czasu. Uczestnicy dołączają do 
szkolenia z nierówną biegłością w korzystaniu z Internetu i aplikacji. 
Rozwiązywanie problemów podczas zajęć będzie kosztować sporo 
czasu i frustracji – na pewno zaburzy dynamikę zajęć – trener 
wspiera osobę doświadczającą trudności w uruchomieniu aplikacji, 

a pozostali uczestnicy czekają na rozpoczęcie właściwej aktywności. 
Rozwiązaniem jest selekcja 2-3 aplikacji i zapoznanie z nimi uczestni-
ków przed spotkaniem online na żywo. Przekazanie instrukcji, a także 
możliwość kontaktu w razie wątpliwości przed rozpoczęciem szkole-
nia rozwiąże większość problemów. 
Wybierając aplikacje, należy zatem zwrócić uwagę na prostotę 
użytkowania. Dostęp przez link lub kod QR zamiast zakładania konta 
i logowania się będzie lepszym wyborem. Warto sprawdzić, jakie 
funkcje oferuje komunikator, z którego korzystamy na szkoleniu. Może 
się okazać, że większość ćwiczeń możemy wykonać, dzieląc ekran, 
korzystając z breakout roomów, czatu i tablicy. Dodatkowe rozwiąza-
nia nie będą potrzebne lub można ograniczyć je do minimum, aby 
podkreślić wybrane elementy i zachwycić uczestników.

DOBIERZ NARZĘDZIA I AKTYWIZUJ 
Spójrz na cele szkolenia, kryteria sukcesu i zaplanuj, w jaki sposób bę-
dziesz aktywizować uczestników. Spotkanie online na żywo daje wie-
le możliwości: pracę na forum, w podgrupach, indywidualną. Wybierz 
zatem aplikację, która umożliwi przeprowadzanie case studies czy 
też role plays wspólnie ze wszystkimi lub np. w breakout roomach 
(Zoom). Przydzielając uczestników do podpokoi, trzeba pamiętać 
o precyzyjnych poleceniach i przełączaniu się między pokojami, aby 
monitorować pracę poszczególnych grup. Prowadząc dyskusje i burze 
mózgów można posiłkować się przynajmniej czatem lub aplikacjami 
takimi jak Upvoty lub Polleverywhere, aby zebrać propozycje lub opi-
nie. Pomysły i wnioski możemy notować jako mind maps, do czego 
pomocna będzie dedykowana tablica np. Miro lub zwykły whiteboard 
wbudowany w aplikację. Wspomniany wcześniej sprawdzian wiedzy 
w metodzie test-teach-test może być zaprezentowany na slajdzie albo 
możemy wykorzystać bardziej interaktywne narzędzie np. prosty, ale 
skuteczny Socrative lub Kahoot, który wprowadzi element grywaliza-
cji. Interaktywne zadania, które uczestnicy „klikają”, podnoszą dynami-
kę szkolenia. Warto zaplanować 1-2 takie zadania w momentach, gdy 
spodziewamy się spadku energii i koncentracji. 
Aby szkolenie online udało się, pamiętaj o kilku zasadach: dobierz 
uczestników pod względem celów i potrzeb, wybierz najbardziej 
odpowiednią formę szkolenia, pozbądź się rozpraszaczy, dobierz 
odpowiednie narzędzia i aktywności, które będą aktywizować i moty-
wować uczestników. Owocnej nauki online! 
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Marcin Kalinowski

Wspólnik firmy szkoleniowej HILLWAY Training & Consulting, w której 
odpowiada za strategię sprzedaży. Posiada kilkunastoletnią praktykę 
w prowadzeniu projektów szkoleniowo – doradczych, którą wykorzystuje 
do wdrażania nowych rozwiązań i najlepszych praktyk rynku. W swojej 
pracy wspiera działania klientów pozwalające na określenie luk kompe-
tencyjnych, co prowadzi do osiągnięcia założonych celów.

Czy sampling  
szkolenia to dobra 
metoda weryfikacji? 
W dzisiejszym świecie, kiedy chcemy skorzystać z możliwości rozwoju, 
rynek dostarcza nam wiele różnorodnych opcji edukacyjnych: szkoleń otwartych 
i zamkniętych czy szytych na miarę, po kursy, zajęcia grupowe czy indywidualne konsultacje, 
coachingi w wersji tradycyjnej stacjonarnej i online. 

Wszystkie formy rozwojowe mają wspólny mianownik, jakim jest 
czynnik ludzki. To człowiek – trener – będzie głównym źródłem naszej 
nowej wiedzy i lepszych umiejętności. To on odpowiada za rozwój 
uczestników szkolenia, będzie nami kierował, wspierał nas i rozwijał. Jak 
w takim razie dobrać odpowiednią osobę dla nas, a w szczególności dla 
naszego zespołu i organizacji? Z jakich narzędzi i sposobów skorzystać, 
aby zminimalizować dysonans wynikający z wyboru?

TESTOWANIE W BIZNESIE
Korzystając z oferty indywidualnej, często możemy trafić na darmową 
lekcję lub też godzinę czy dwie gratis, jako sposób na zapoznanie 
się z tematem i prowadzącym, podejściem tego ostatniego do 
nauczania, osobowością, sposobem bycia, jak również tematem zajęć, 
by ocenić, czy jest to to, czego poszukujemy. Dzieje się tak na rynku 
indywidualnym, czy jednak w biznesie podobna metoda może być tą 
właściwą na zweryfikowanie trenera czy też firmy szkoleniowej?
Sampling to mikro próbka szkolenia, narzędzie służące HR i decy-
dentom w końcowej ocenie kompetencji prowadzącego szkolenie. 
Najczęściej organizowany jest przy większych projektach szkolenio-
wych, w których na spotkanie z jednym dostawcą przeznaczamy ok 
1,5-2 godziny. Sam sampling jako próbka trenerska trwa zazwyczaj 
około godziny. Jest to rodzaj assessmentu – najbardziej angażująca me-

toda weryfikacji zarówno dla organizatora, jak i wykonawców. Obecnie 
organizowana w wersji online jako wideo spotkania, ale zazwyczaj 
organizowane były w formie tradycyjnej i wiązały się z dojazdem firmy 
z różnych miast oraz zebraniem grupy decydentów z organizacji.
Na pewno ta forma weryfikacji jest dużym wsparciem w podjęciu 
decyzji, na którą często składa się wiele czynników, jak doświadczenie 
trenera w temacie szkolenia, firmy szkoleniowej pod kątem podob-
nych projektów, czy też opinie klientów odnośnie do współpracy. 

JAK WŁAŚCIWIE WYKORZYSTAĆ SAMPLING 
SZKOLENIA?
To tutaj powinniśmy poznać to, co będzie kluczowe:
• jak trener prowadzi szkolenie, 
• z jakich metod korzysta, 
• jak radzi sobie z presją czasu, nieznajomością uczestników, jak ich 

otwiera, 
• jak podchodzi do realizacji warsztatu. 
• jak firma szkoleniowa przygotowała realizację, czy ma materiały 

lub zaproszenie na sampling, sprawdziła, czego oczekujemy 
od samplingu, 

• ile czasu przeznaczyliśmy na sampling i czy określiliśmy, co w trak-
cie będziemy oceniać.
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Samplingi organizujemy, kiedy ustawiliśmy mierniki, na podstawie 
których jesteśmy w stanie właściwie ocenić poszukiwane kompeten-
cje dla uczestników szkoleń. Warto ustalić, kto weźmie w nim udział, 
jaki zakres z całego szkolenia powinien zostać zaprezentowany. Czy 
będzie oceniane tylko prowadzenie szkolenia, czy też całościowe 
podejście, wraz z materiałami i prezentacją. 
Przygotujmy ankiety, które stosujemy wewnętrznie po szkoleniach, 
a po zakończeniu warto omówić wnioski z próbki, jak oceniamy tre-
nera, co nam się podobało, co nie i dlaczego. Wnioski z ankiet niech 
będą podstawą do dalszego wyboru najbardziej właściwego trenera 
i firmy szkoleniowej, jeżeli tak ocenialiśmy.
Warto pamiętać, że metoda będzie miarodajna, jeśli właściwie został 
określony cel i damy jasny sygnał drugiej stronie, czego oczekujemy. 
Nie warto niczego ukrywać, bądź kreować sztucznych sytuacji, to 
zawsze może obrócić się przeciwko organizatorowi. 

CO OCENIAMY NA SAMPLINGU?
Organizując w procesie oceny dostawców sampling warto pamiętać, 
że nie będzie on miał na celu weryfikacji całego zakresu merytorycz-
nego szkolenia, a jego rolą jest ocena kompetencji trenera prowadzą-
cego. Na ocenę ogólną merytoryki i koncepcji oraz samego dostawcy 
należy przeznaczyć czas wcześniej – można to zrobić na podstawie 
otrzymanej oferty i programu szkolenia, opinii o trenerze i firmie 
szkoleniowej, czy też zapoznając się z profilem trenera. W trakcie krót-
kiego samplingu może nie nastąpić również proces grupowy, a już na 
pewno nie taki, jak na pełnowymiarowym szkoleniu. 

W trakcie samplingu: oceniamy i weryfikujemy zatem sposób 
prowadzenia zajęć i współpracę, a zatem: 
• pracę głosem, 
• prezencję, 
• mowę ciała, 
• używane materiały, np. wygląd prezentacji i slajdów, schlud-

ność materiałów, 
• dobrane narzędzia, ćwiczenia (nawet testowo 2-3), a tym 

samym formę przekazywanych treści, ćwiczeń, 
• sposób komunikacji trenera (używany język i ton głosu, 

używanie zwrotów potocznych, specjalistycznych), 
• odnoszenie się do specyfiki naszej organizacji, 
• poziom energii i poczucie humoru trenera, 
• metody angażowania uczestników szkoleń i włącza-

nia poszczególnych uczestników w proces,
• reagowanie trenera na sytuacje niestandardowe 

(możemy specjalnie zacząć dyskusję między dwoma 
uczestnikami, by zobaczyć sposób reakcji),

• sposób komunikacji i współpracę przedstawiciela 
firmy z trenerem, jak również zaangażowanie przed 
samplingiem i po samplingu, 

• punktualność oraz profesjonalizm podmiotu, 
spójność z przedstawioną ofertą. 

Po samplingu: otrzymujemy odpowiedź, czy 
dany trener profilem 
i formą komunikacji 
odpowiada naszej 
organizacji, czy 
będzie potrafił 
nawiązać kontakt 
ze szkoloną grupą. 

Kiedy w HILLWAY przychodzi nam do weryfikacji nowego trenera 
zawsze oceniamy kandydata w trzech obszarach: doświadczenie 
zawodowe, wiedza, umiejętności trenerskie. I to właśnie ten ostatni 
obszar stanowi dla nas podstawę do oceny na samplingu. Jest 
kluczowy i niezbędny w rekrutacji trenerów i ocenie czy trener będzie 
mógł prowadzić szkolenia HILLWAY. To trener stanowi najważniejszy 
element styku z uczestnikami szkolenia, a oni są dla nas najważniejsi. 
Rekrutacja trenerów to wielkie wyzwanie, często z dostępnych doku-
mentów jasno nie wynika jak dany trener prowadzi szkolenie, jak prze-
kazuje wiedzę i ją utrwala rozwijając kompetencje szkolonych osób. 

CZY W TAKIM RAZIE SAMPLING  
TO WŁAŚCIWA METODA WERYFIKACJI?
Tak, metoda jest właściwa, a właściwie jest jedną z wielu metod 
weryfikacji trenera i firmy szkoleniowej. Decyzja dotycząca sposobu 
weryfikacji należy do osób odpowiedzialnych za wybór odpowiedniej 
firmy czy też trenera i zawsze warto mierzyć siły na zamiary. Krótsze 
samplingi mogą być bezpłatne – organizowane w ramach spotkań 
handlowych, ale jest to forma coraz rzadziej spotykana, ponieważ 
spotkanie z trenerem i firmą szkoleniową wspólnie z menedżerem 
osób, które będą szkolone, już jest w stanie osiągnąć właściwy efekt. 
Jeśli planujemy cykl szkoleń, duży projekt rozwojowy wówczas warto 
zdecydować się na zakup usług próbnych – samplingów nawet cało-
dziennych u np. 2-3 dostawców.
Dziś coraz częściej zamiast samplingów realizowanych tradycyjnie 

możemy obejrzeć film z trenerem, kilkuminutowe jego nagranie czy 
zorganizować próbkę szkolenia online poprzez video spotkania 

na jednej z wielu platform do prowadzenia szkoleń na żywo.
W HILLWAY skrzętnie budujemy modele podejścia do kontaktu 
z klientem, dokładamy wszelkich starań, aby dobierając 

rozwiązania na jak najwcześniejszym etapie dopasować właściwe. 
Dzięki temu HILLWAY od ponad dziesięciu lat z sukcesami rozwija 
kompetencje tysięcy Polaków. 
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MBA nie daje odpowiedzi na ww. pytania w magiczny sposób i też 
nie jest kluczem otwierającym wszystkie drzwi. Studenci i absolwenci 
równolegle do wymagających studiów muszą samodzielnie zadbać 
o to, by ważne dla nich zmiany, jak np. awans albo zmiana branży, 
faktycznie się wydarzyły. MBA to tylko jeden – owszem duży – krok 
wzdłuż podróży zawodowej.

MBA W PRAKTYCE. HISTORIE ABSOLWENTÓW
Zgodnie z danymi ze Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej po 
studiach liczba osób zajmujących stanowiska najwyższej kadry mena-
dżerskiej wzrasta aż o 21 punktów procentowych (z 37% do 58%), zna-
czący wzrost następuje również na szczeblach wyższej i średniej klasy 
menadżerskiej – tu wzrost wynosi 25 punktów procentowych (z 20% 
do 45%). Jeśli chodzi o własny biznes, aż 12% badanych założyło firmę, 
czyli o 7 punktów procentowych więcej niż przed studiami. 
Zapytaliśmy Tessę McIver, współzałożycielkę FixMix, dlaczego 
zdecydowała się na taki krok: „Rozpoczynając studia nie myślałam 
„założę firmę z kimś ze studiów”, jednak szybko stworzyła się grupa 
osób, która myśli podobnie. Dodatkowo, z jednej strony przeszliśmy 
merytorycznie przez tę samą wiedzę, a z drugiej strony uzupełniamy 
się, ponieważ przed studiami każdy robił coś innego – w naszym 
przypadku – komplementarnego. […] Polecam każdemu założenie 
firmy chociażby „po godzinach”, tak jak my to robimy, ponieważ jest 
to najlepszy sposób, by przetestować swoje siły, swoje kompeten-
cje, swoją wytrwałość i swoją wiedzę w prawdziwych, rynkowych 
warunkach”.
„Ja wybrałem ścieżkę przedsiębiorcy 17 lat po studiach MBA – bo taki 
miałem plan: najpierw praca w konsultingu, potem „u klienta” i na 
końcu własna firma – przy czym nie wiedziałem, czym ta firma będzie 
się zajmować. Przyznaję, że „korpoświat” dłużej mnie przytrzymał 

Część profesjonalistów, którzy decydują się na studia MBA, po ich 
ukończeniu spodziewa się efektu ubocznego: większej jasności 
wokół ich własnej ścieżki kariery dzięki uzyskaniu tego tytułu. Często 
jednak zdarza się dokładnie odwrotnie: wszystko staje się jeszcze 
bardziej zagmatwane. Dzieje się tak, m.in. dlatego, że szkoły biznesu 
tworzą społeczność o wspólnej kulturze, języku i często wspólnej 
„rzeczywistości”, która obejmuje oczekiwania co do przyszłości „po 
MBA”, jak np. jaką podwyżkę powinni otrzymać absolwenci. Bycie 
częścią zbiorowego umysłu może być czymś inspirującym i pięknym, 
ale może też bardzo silnie wpływać na własne priorytety, ponieważ 
w takiej sytuacji często student MBA wchłania pomysły i wyobrażenia 
innych ludzi. Istnieje wtedy ryzyko, że pomyli swój głos z aspiracjami 
i wartościami podzielanymi przez jego otoczenie. 

ABSOLWENT MBA MOŻE:
• nic nie zmieniać,
• zmienić branżę / profil obszaru zawodowego,
• założyć własną firmę w pełnym wymiarze godzin,
• założyć własną firmę „jako dodatek”,
• kontynuować naukę (równolegle),
• dążyć do awansu w swojej obecnej organizacji,
• dążyć do awansu poprzez zmianę zewnętrzną.

Ponieważ każda decyzja może mieć duży wpływ na to, w jaki sposób 
dalsza kariera się potoczy, warto dokładnie przemyśleć swoją ścieżkę 
rozwoju. 

KAŻDY ABSOLWENT POWINIEN POŚWIĘCIĆ  
TROCHĘ CZASU I ZASTANOWIĆ SIĘ: 
• Do jakiej branży i / lub funkcji najlepiej pasują: moje wykształ-

cenie, zestaw umiejętności, kompetencje i osobowość?
• Jakie środowisko pracy odpowiada mi najbardziej: start-up,  

PE/VC, kariera korporacyjna, bycie właścicielem firmy 
czy przedsiębiorcą?

• W jakim kierunku naprawdę chcę iść w przeciwieństwie 
do tego, co myślę, że powinienem robić (patrz punkt 
o wspólnej rzeczywistości)?

Sandra Bichl

Partner programu Talent Tree  
Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej,  
Prezes Career Angels. 

MBA i co dalej? 
Ścieżki kariery absolwentów
Co robią absolwenci kierunków MBA po ukończeniu studiów?  
Jakie ścieżki kariery wybierają? Czy naprawdę zarabiają więcej? 

Bycie częścią zbiorowego umysłu może 
być czymś inspirującym i pięknym, 
ale może też bardzo silnie wpływać 
na własne priorytety, ponieważ w takiej 
sytuacji często student MBA wchłania 
pomysły i wyobrażenia innych ludzi. 
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niż pierwotnie myślałem. Czy i jak studia MBA miały wpływ na moją 
decyzję? Trzeba otwarcie powiedzieć, że MBA nie robi z człowieka 
przedsiębiorcy, ale… dało mi to wiedzę i odwagę, by wymienić bar-
dzo wygodne kajdanki korporacyjne na finansowe ryzyko – zwłaszcza 
na początku bycia właścicielem firmy”, opowiada Usamah Afifi, 
seryjny przedsiębiorca. Jego pierwsza firma zajmuje się strategicznym 
doradztwem biznesowym, druga wdrożeniami IT, a trzecią współza-
łożył półtora roku temu i działa ona w obszarze CX łącząc ze sobą AI 
i blockchain. 
Warto dodać, że w 2014 r. zaledwie 3% absolwentów Szkoły Biznesu 
Politechniki Warszawskiej zdecydowało się na ten 
przedsiębiorczy krok! Teraz to cztery razy wię-
cej! A ile osób według danych awansuje? 
59% w trakcie studiów, 15% po ok. 3 
miesiącach od ukończenia, a 26% po 
6 miesiącach. Statystycznie wzrost 
zarobków po studiach wśród 
absolwentów wynosi +34,52%.
W tym miejscu trzeba podkreślić, 
że awanse i podwyżki nie dzieją 
się w sposób automatyczny. To, 
jak absolwenci studiów MBA 
widzą samych siebie po tym 
ogromnym wysiłku i osiągnięciu, 
niekoniecznie pokrywa się z tym, 
jak widzą ich inni, w tym ich 
własny szef. Potrzeba czasu, a także 
właściwej komunikacji i zaprezento-
wania kompetencji, aby pokazać 
innym i przekonać ich, że są oni 

lepszą wersją swojego przeszłego „ja”. Nie powinni sugerować praco-
dawcy, że jeśli nie zostaną awansowani, odejdą. Warto przygotować 
plan działania, który udowodni, że wniosą wartość, za którą warto 
dodatkowo zapłacić. Jeśli po określonym przedziale czasu (i po 
dostarczeniu odpowiednich wyników!) obecny pracodawca nie jest 

gotowy, aby to zobaczyć – wtedy jest to czas, by zmienić pracę albo 
założyć firmę!

ABSOLWENCI MBA NA ŚWIECIE
Rozwój kariery wraz z zakończeniem studiów MBA można 
też zauważyć na międzynarodowym rynku pracy. Zgodnie 

z badaniem wykonanym przez AMBA i BGA dotyczącym 
ścieżek karier absolwentów, 38% osób po MBA pracuje na 

stanowiskach kierowniczych średniego szczebla (w tym 
kierowników działów i dyrektorów), 2% na kierowniczych 

wyższego szczebla (w tym dyrektorzy, partnerzy, 
dyrektorzy krajowi lub wiceprezesi), a 9% to właści-
ciele firm. Analizując rozwój ich karier warto dodać, 

że wśród pełnej próby absolwentów aż 17% 
stwierdziło, że znalazło wymarzoną rolę jeszcze 
podczas studiów, a kolejne 15% w ciągu sześciu 

miesięcy od ich ukończenia.
Można też zauważyć, że ukończenie MBA 
zaostrza również apetyt na naukę. Ww. badania 
pokazują, że ponad jedna trzecia absolwentów 

kontynuowała naukę po zdobyciu MBA, 
z czego 34% we własnej szkole biznesu. 
Najbardziej interesuje ich uaktualnia-

nie swojej wiedzy na temat technologii. 
Najpopularniejszym tematem wskazywanym 

przez respondentów była analityka danych dla 
menedżerów (47%), a tuż za nią znalazła się strategia 

cyfrowa (45%). Inne popularne tematy wskazane przez absol-
wentów to realizacja strategii (42%), globalne przywództwo 

(41%) i globalna strategia (39%).
Międzynarodowe badania dotyczące ścieżek karier pokazują, że 64% 
aktywnych zawodowo dorosłych wybiera drogi, które są niezgodne 
z ich prawdziwymi motywatorami i aspiracjami. Dlatego niezależnie 
od zawodu, stanowiska, studiów, otoczenia albo przeszłych doświad-
czeń, zawsze warto się spokojnie zastanowić nad tym, co dalej. 
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które jeszcze kilka lat temu pozostawały w cieniu. Dziś zdobywamy 
wiedzę różnymi kanałami. Webinary, podcasty, video, animacje, 
warsztaty i treningi online czy kursy e-learningowe dopełniają ofertę 
bogatą w stacjonarne szkolenia, konferencje i wydarzenia branżowe. 
Dynamika rodzi pytania o znaczenie microlearningu: 
• na ile efektywne będą tradycyjne studia podyplomowe w porów-

naniu z krótszymi formułami pozwalającymi szybko – „tu i teraz” 
– uzupełnić braki w aktualnych kompetencjach? 

• jak czerpać z social learningu? 
• jak budować nowe nawyki rozwojowe przy pomocy cyfrowych 

narzędzi?

Przyszłość zawodowa należy do upskillingu i reskillingu. Eksperci nie 
mają wątpliwości, że właśnie taki trend będzie się utrzymywać, a obok 
kompetencji cyfrowych równie istotna będzie zdolność szybkiego 
uczenia się i adaptacji do nowych warunków. Jak pokazuje raport 
Workplace Learning Report 20211, podnoszenie czy też nabywanie 
kwalifikacji będzie należeć do najistotniejszych kwestii. Zarówno 
przed działami HR i L&D, jak i pracownikami pojawią się więc nowe 
wyzwania. 

NOWY ŁAD EDUKACYJNY
Choć o koncepcji lifelong learning (z ang. uczenia się przez całe życie) 
mówi się już od dawna, jednak obecnie zyskuje ona szerszy wymiar. 
Nie chodzi bowiem wyłącznie o to, że nieustanny proces nauki będzie 
wpisany w każdym etap rozwoju pracownika. Wyzwaniem staje się 
zmiana nastawienia do edukacji i zaakceptowanie faktu, że oprócz 
poszerzania kompetencji i pogłębiania wiedzy konieczne będzie 
także oduczanie się – a więc porzucanie tego, co wcześniej udało się 
wypracować, by zająć się czymś, na co będzie istniało realne zapotrze-
bowanie, co pozwoli lepiej i efektywniej osiągać wyznaczone cele. 
Ponadto ciągle zmieniają się sposoby nauki, ewoluują różne formy 
kształcenia, a na fali digitalizacji popularnością cieszą się rozwiązania, 

 Edukacyjny  
zawrót głowy
Kaganek oświaty jest niczym światełko w tunelu. W tunelu czasoprzestrzeni, 
który prowadzi nas do potrzeb i oczekiwań pracodawców ważnych jutro i w kolejnych 
latach. Innymi słowy, żeby dobrze przygotować się i umieć odpowiedzieć na wyzwania 
przyszłości, trzeba postawić na rozwój i edukację. Tylko jak skutecznie (i czego?) 
warto się dziś uczyć skoro tak trudno przewidzieć przyszłość a codzienność zmienia się jak 
w kalejdoskopie? Tak samo cenną kompetencją jest dziś zarówno umiejętność uczenia się, 
jak i oduczania. Dlatego warto rozwijać swoją „learning agility”, czyli zwinność w poruszaniu 
się zarówno pośród licznych narzędzi i kanałów służących do zdobywania wiedzy, 
jak i wśród zalewu edukacyjnych treści. 

Wyzwaniem staje się zmiana nastawienia 
do edukacji i zaakceptowanie faktu, 
że oprócz poszerzania kompetencji 
i pogłębiania wiedzy konieczne 
będzie także oduczanie się – a więc 
porzucanie tego, co wcześniej udało się 
wypracować, by zająć się czymś, na co 
będzie istniało realne zapotrzebowanie, 
co pozwoli lepiej i efektywniej osiągać 
wyznaczone cele. 

Iga Pazio

Redaktor naczelna Kompendium HR i serwisu wyzwaniaHR.pracuj.pl. 
Autorka cyklicznego badania „HR-owca portret własny”, programów 
merytorycznych konferencji Wyzwania HR i innych inicjatyw branżo-
wych. Entuzjastka dzielenia się wiedzą, branży HR i data driven content. 
B2B Marketing Communications Manager, w Grupie Pracuj od 2010 roku.
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trać czasu na chaotyczne kroki, błądzenie we mgle i „chwytanie się” 
rozwiązań niewiele wnoszących do Twojego rozwoju. Nie kieruj się 
też kryterium ilościowym – niech Twoja edukacja online składa się ze 
świadomych działań, w których jeden ruch wynika bezpośredniego 
z drugiego. 
Planowanie i wyznaczenie celów zgodnie z zasadą SMART jest 
niezwykle ważne, ale dobrze jest też pamiętać, że czasem najlepsze 
pomysły pojawiają się nieoczekiwanie. Pozornie nieprzydatna 
informacja, na którą przypadkowo natrafimy w sieci. Networking 
podczas wydarzenia branżowego. Przyciągająca uwagę tematyka 
konferencji. Spontanicznie wysłuchany podcast. I już rodzi się inspi-
racja, konkretyzuje się nowy kierunek działania, powstaje koncepcja 
zmiany. Dlatego warto w sobie wykształcić nawyk uważności – po 
to, by na bieżąco śledzić branżę oraz filtrować przydatną i dopa-
sowaną do Ciebie wiedzę. Stwórz przestrzeń, w której będziesz 
gromadzić źródła, inspiracje, pomysły. Nieistotne, czy w zwykłym 
papierowym notatniku, czy przy pomocy cyfrowych narzędzi do 
planowania – uzupełniaj i aktualizuj takie listy, by móc do nich 
wracać w każdej wolnej chwili. 

WDRAŻANIE WIEDZY,  
CZYLI ZACZNIJ JUŻ DZISIAJ
Szukanie i korzystanie z wiedzy dostępnej online to jedno, ale co 
zrobić, by została ona z Tobą na dłużej? By uniknąć wrażenia, że 
niczym gąbka chłoniesz wszystko, co serwują Ci webinary i inne 
formuły, ale później nie znajduje to odzwierciedlenia w pracy? Na to 
recepta jest tylko jedna – działaj! Uważaj na pułapkę „przeteorety-
zowania”, czyli niekończącego się zgłębiania wiedzy bez wdrażania 
jej w praktykę. Bo nie jesteś jeszcze gotowy lub gotowa, bo jeszcze 
za mało wiesz… Jeśli wydaje Ci się, że brakuje okazji, to je… aranżuj. 
Nie czekaj na idealny moment – poznane techniki czy strategie 
możesz od razu przenieść na grunt zawodowy, choćby w niedużym, 
wybiórczym zakresie. To mogą być drobne zmiany, które będziesz 
utrwalać podczas wykonywania zadań, w ramach ćwiczeń albo 
organizując sobie trening ze współpracownikiem bądź mentorem 
(na efekty niesamowicie wpływa wspólne działanie, wzajemne 
motywowanie się, identyfikowanie się z osobą, która też dąży do 
zmiany). 
Jeśli szkoliłeś się z kompetencji miękkich, staraj się je rozwijać zarówno 
w sytuacjach zawodowych, jak i prywatnych. Dla przykładu: masz 
ukończone szkolenie dotyczące koncepcji NVC (z ang. non-violent 
communication, czyli porozumienie bez przemocy). Już następnego 
dnia zacznij zwracać uwagę na sposób, w jaki prowadzisz rozmowy. 

Planowanie i wyznaczenie celów zgodnie 
z zasadą SMART jest niezwykle ważne, 
ale dobrze jest też pamiętać, że czasem 
najlepsze pomysły pojawiają się 
nieoczekiwanie. Pozornie nieprzydatna 
informacja, na którą przypadkowo 
natrafimy w sieci. Networking podczas 
wydarzenia branżowego. Przyciągająca 
uwagę tematyka konferencji. Spontanicznie 
wysłuchany podcast. I już rodzi się 
inspiracja, konkretyzuje się nowy kierunek 
działania, powstaje koncepcja zmiany. 

Zapraszam do lektury kilku wskazówek, które ułatwią znalezienie 
odpowiedzi na te pytania i pozwolą sprawniej poruszać się po wirtu-
alnych ścieżkach edukacji. 

EDUKACYJNY ZAWRÓT GŁOWY
Z jednej strony przesyt treści, a z drugiej – niedosyt tego, czego po-
trzebujesz. Znasz to uczucie? Od liczby dostępnych online materiałów 
może zakręcić się w głowie. Nawet jeśli masz w sobie głód wiedzy 
i otwarty umysł, to w pewnym momencie zaczyna Ci doskwierać 
przeciążenie i zmęczenie. 
Jak się nie zniechęcić i co zrobić, by odnaleźć się w tym gąszczu 
informacyjnym? Przede wszystkim przyda się selekcja i porząd-
ne usystematyzowanie zagadnień. Aby dotrzeć do jakościowych 
zasobów wiedzy, które będą odpowiedzią na Twoje potrzeby, musisz 
poświęcić czas na dokładny research i zbudowanie swego rodzaju 
bazy. Spróbuj zaprojektować poszczególne etapy Twojej nauki i zapla-
nować dobór narzędzi tak, by tworzyły ze sobą spójną całość. Zanim 
jednak zaczniesz szukać i planować, musisz wiedzieć, jaki jest Twój cel. 
Co chcesz osiągnąć? Jakie będą kamienie milowe tego procesu? Nie 
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Na koniec dnia możesz notować swoje obserwacje, przywoływać 
konkretne sytuacje i wyciągać wnioski. Nawyki mają to do siebie, że 
wiążą się z utartym schematem postępowania i niejako automatycz-
nymi reakcjami. Tak ważne jest więc budowanie samoświadomości 
– perfekcyjna zmiana nie nastąpi z dnia na dzień, ale jeśli potrafisz 
się zatrzymać i przyłapać samego siebie na niekorzystnym nawyku, 
a następnie skorygować swoje zachowanie, to już naprawdę dużo! 
A może brałeś udział w warsztatach online, podczas których uczyłeś 
się obsługi nowego narzędzia czy oprogramowania, ale na aktualnym 
stanowisku nie możesz wykorzystać tej wiedzy? Znajdź alternatywę! 
Może ktoś z kręgu Twoich znajomych będzie potrzebować wsparcia 
w tym zakresie? A może przygotujesz w ramach wolontariatu projekt 
dla organizacji pozarządowej i w ten sposób poćwiczysz zdobyte 
kompetencje? 
„Kto chce, szuka sposobu. Kto nie chce, szuka powodu”. Ta maksyma 
doskonale obrazuje również sytuacje związane z nauką i rozwojem. 
A zatem szukaj możliwości, by skutecznie wdrażać wiedzę. Analizuj, 
rób podsumowania, oceniaj postępy, obserwuj samego siebie, ciesz 
się ze swoich „małych zwycięstw” i wprowadzaj korekty tam, gdzie 
jest taka potrzeba. Testuj i eksperymentuj z nowymi for-
mami przyswajania wiedzy. Przyjrzyj się i przeanalizuj 
własną efektywność w zależności od sposobu nauki 
i skoncentruj się na najważniejszych potrzebach. 
Może zamiast studiów w danym wypadku lepiej 
będzie postawić na mikrokurs czy nawet 
tutoriale dostępne online, by zyskać aktualną 
wiedzę i w wystarczającym, praktycznym 
wymiarze wykorzystać ją już teraz? A może 
jeszcze lepszym rozwiązaniem będzie zaan-
gażowanie się w projekt, w którym będziesz 
się uczyć od innych specjalistów i ekspertów? 
Dzisiaj wiedzę zdobywa się na 
bardzo wielu płaszczyznach 
i przy użyciu różnych metod 
– od Ciebie zależy, jaką 
nadasz im rangę i jak 
ustawisz proporcje. 

TWÓRZ 
DOŚWIADCZENIA 
I TRENUJ SILNĄ 
WOLĘ
Bez względu na to, jakimi 
narzędziami się otoczysz, nie-
zmiennie kluczowe pozostaje 

Twoje nastawienie. Warto pamiętać o odkryciach neuropsychologii, 
zgodnie z którymi możemy samodzielnie „zaprogramować” mózg 
w zależności od tego, na jakich myślach i doświadczeniach się skon-
centrujemy. „Powtarzająca się aktywność umysłowa (neuronalna) po-
zostawia trwały ślad w strukturze neuronalnej. Zjawisko to nazywamy 
neuroplastycznością zależną od doświadczenia. Oznacza ono, że za 
pomocą umysłu można zmieniać mózg, aby zmienić na lepsze swój 
umysł” – pisze Rick Hanson w książce „Szczęśliwy mózg”2, tłumacząc, 
że mózg jest plastyczny i podobnie jak mięsień staje się silniejszy pod 
wpływem ćwiczeń. Niezależnie od tego, czy mówimy o nawyku przy-
swajania wiedzy, czy innych rytuałach, szczególną rolę odgrywają 
systematyczność, konsekwencja i motywacja. 
Autorefleksja, przypominanie sobie celów, mobilizowanie się do dzia-
łania i autentyczna chęć dokonania przemiany oraz przekonanie, że 
jest to możliwe – wydają się niepozornymi elementami całego tego 
procesu. Ostatecznie jednak to od nich zależy Twoja efektywność. 
Warto zatem uświadomić sobie mechanizmy powstawania nawyków. 
Jeśli chcesz się pozbyć jakichś negatywnych przyzwyczajeń, to szukaj 
„alternatywnych zwyczajów”, czyli takich, które pozwolą wprowadzić 
nową rutynę i zastąpić to, czego nie chcesz. Dowodzi tego autor 
książki „Siła nawyku”3. „Kiedy zajmiemy się nawykami, zmienić się 
może nie tylko życie pojedynczych osób. Zmienić mogą się firmy, 
organizacje i społeczności” – przekonuje Charles Duhigg. Aby jeszcze 
skuteczniej przyswajać wiedzę, przyjrzyj się zatem swoim nawykom 
i krok po kroku wprowadzaj modyfikacje w codziennej rutynie. 
Wówczas ciemny tunel obaw i niepewności jutra rozświetlą reflektory 
nowych kompetencji. 

1 https://learning.linkedin.com/resources/workplace-learning-report

2 „Szczęśliwy mózg”, Rick Hanson, GWP Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 
GWP ELŻBIETA ZUBRZYCKA, 2020.

3 „Siła nawyku”, Charles Duhigg, Dom Wydawniczy PWN, 2013.

Testuj i eksperymentuj z nowymi 
formami przyswajania wiedzy. Przyjrzyj 
się i przeanalizuj własną efektywność 
w zależności od sposobu nauki 
i skoncentruj się na najważniejszych 
potrzebach. Może zamiast studiów 
w danym wypadku lepiej będzie postawić 
na mikrokurs czy nawet tutoriale 
dostępne online, by zyskać aktualną 
wiedzę i w wystarczającym, praktycznym 
wymiarze wykorzystać ją już teraz? 
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Umówmy się: to nie stało się z dnia na dzień. Owszem, wprowadzenie 
lockdownu w rekordowym tempie zmusiło organizacje do przesta-
wienia się na cyfrowe tory, jednak „jaskółki” zmian widoczne były od 
lat. Wiele mówiło się o budowaniu kompetencji, biegłości w obszarze 
technologii. Ewolucja różni się jednak od rewolucji tempem zmian 
i ich przebiegiem. To, co było dotąd rozpisane na kilka lat, nastąpiło 
w ciągu zaledwie kilku tygodni. Jednak to nie tylko zmiany dotyczące 
digitalizacji. To także zmiany w kulturze i sposobie funkcjonowania 
organizacji, przedefiniowanie kompetencji, a także ścieżek rozwoju 
oraz sposobu myślenia o przyszłych rolach. I – nowe podejście do 
zarządzania. 

ON(NOWA)
Pandemia pokazała, że to właśnie kompetencje liderów i zespołów 
decydują o przewadze konkurencyjnej i zdolności do radzenia sobie 
z wyzwaniami. Na działach HR spoczywać będzie większa odpo-
wiedzialność za wewnętrzny proces transformacji oraz zdolność do 
adaptacji do zmieniających się warunków. Polityka personalna będzie 
wymagała elastyczności i uważności w doborze pracowników. Także 
umiejętności „czytania między wierszami”. Warto to mieć na uwadze, 
bo wojna o talenty nie toczy się już jedynie lokalnie, ale coraz częściej 
odbywa się na arenie międzynarodowej. Skoro online można praco-
wać z domu, to można nie tylko z dowolnego miejsca na świecie, ale 
też dla dowolnego pracodawcy. 
Właściwie wszystkie obszary HR będą wymagały większego skupienia 
na potrzebach kandydatów i pracowników. Oczekiwania będą się 
zmieniać wskutek czynników zewnętrznych, czego początek dosko-
nale uwidoczniła pandemia. Dla przykładu: prowadzenie procesów 
rekrutacji czy też onboardingu online zaczęło wymagać nowego 
podejścia do candidate experience i zadbania o jakość komunikacji. 
Tak by kandydaci nie stracili motywacji, zyskali za to nową perspek-
tywę i wiedzę oraz wynieśli z tych procesów dobre wrażenia. Obszar 
świadczeń pozapłacowych będzie wymagać dalszego dostosowania 
do nowych realiów – skoro praca przyszłości może upływać bardziej 
pod szyldem „home office” niż „office”, to co z benefitami realizo-
wanymi bezpośrednio w biurze? Czy pracownicy będą mogli liczyć 
na świadczenia, czy może forma zawartej umowy przestanie być 
najważniejsza? Co będzie dla zatrudnionych priorytetem, a co jedynie 
dodatkiem? Pracodawcy i HR będą musieli się zmierzyć z odmiennymi 
potrzebami różnych pokoleń, by następnie skutecznie połączyć je 
z celami biznesowymi.

Nowe już jest. I co dalej?
Nowa (choć już nie najnowsza) normalność to wielowymiarowy obraz, odmalowany 
zmianami z silnie przebijającymi się spod spodu emocjami. Choć każda organizacja 
interpretuje swój krajobraz inaczej, to z pewnością tłem dla wszystkich stała się zmienność, 
niepewność, złożoność oraz niejednoznaczność. W skrócie VUCA. 

ORGANIZACJA OPARTA NA EDUKACJI
Na konkurencyjnym rynku szanse na sukces będą mieć organizacje 
otwarte na innowacje. Sprawne zarządzanie zmianą już okazało się 
podstawową umiejętnością, od której może zależeć „być albo nie 
być”. Świadomi pracodawcy i HR-owcy będą potrafili z wyczuciem 
rozpoznawać i mapować kompetencje wewnątrz organizacji, kiero-
wać elastycznymi zespołami tworzonymi na potrzeby danego projek-
tu, a także pozyskiwać talenty, na które rośnie zapotrzebowanie. Aby 
zmiany postępowały sprawnie i płynnie, potrzebne jest nieustanne 
poszerzanie wiedzy, nabywanie nowych umiejętności i porzucanie 
starych przyzwyczajeń. Pomogą w tym reskilling i upskilling idealnie 
wpisujące się w koncepcję uczenia się przez całe życie. Taki trend jest 
już obserwowany wśród przedstawicieli różnych branż i sektorów. Jak 
pokazuje raport PwC „Rynek pracy przyszłości”, 74% badanych jest 
świadomych konieczności zdobywania nowych kompetencji. Z jednej 
strony – ciągła aktywność, przekwalifikowywanie się i bycie na 
bieżąco. A z drugiej – postępująca automatyzacja, która wśród części 
pracowników wywołuje obawy przed utratą stanowiska. Do zadań 
liderów i HR-owców będzie należeć budowanie świadomości zbio-
rowej na temat tego, jaką rolę odgrywa edukacja wewnątrzfirmowa 
i jak należy przeformułować sposób myślenia o rozwoju pracownika, 
by maksymalnie wspierać jego potencjał. Jednocześnie potrzebne 
są transparentność i otwartość na dialog dotyczący etycznego 
wykorzystywania przez organizacje sztucznej inteligencji i uczenia 
maszynowego.

ROZPROSZONY, ALE CZY EFEKTYWNY?
Ponad rok pracy zdalnej bądź w modelu hybrydowym oznaczał 
intensywną reorganizację procesów, wdrażanie nowych narzędzi 
i kształtowanie nawyków koniecznych do funkcjonowania 
w rozproszonym i wirtualnym środowisku. Pracownicy już dziś 
odczuwają zmęczenie i spadek efektywności. Zdrowie psychiczne 
i szeroko rozumiany wellbeing to palące kwestie, których nie należy 
marginalizować. Dobrze, by organizacje chciały stawić czoła temu 
wyzwaniu, zwłaszcza że zgodnie z tegoroczną edycją Edelman’s 
Trust Barometer to pracodawcy cieszą się największym zaufaniem 
społecznym. Aby jednak liderzy mogli praktykować mądre przy-
wództwo, muszą zadbać o swoją kondycję – tylko wtedy będą 
w stanie podołać zadaniom i roli. HR powinien wspierać menadże-
rów w rozwijaniu zasobów, w tym kompetencji związanych z zarzą-
dzaniem emocjami, delegowaniem zadań i motywowaniem zespołu 
rozproszonego. Paleta zagadnień dotyczących pracy zdalnej jest 
bardzo szeroka. Jak budować kulturę organizacji online? Jakie formy 
integracji zdalnej nie sprawdzą się, a co okaże się wzmacniające? 
Jak badać satysfakcję pracowników i przeprowadzać rozmowy oce-
niające w warunkach pracy zdanej? Jak kontrolować efektywność 
pracy online i co mówią o tym przepisy? To tylko niektóre tematy 
obrazujące dynamiczne przeobrażenia świata zawodowego. By za 
nimi nadążyć warto podążać tropem ekspertów i praktyków, którzy 
dzielą się najnowszą wiedzą. 

Iga Pazio

Redaktor naczelna Kompendium HR i serwisu wyzwaniaHR.pracuj.pl. 
Autorka cyklicznego badania „HR-owca portret własny”, programów 
merytorycznych konferencji Wyzwania HR i innych inicjatyw branżo-
wych. Entuzjastka dzielenia się wiedzą, branży HR i data driven content. 
B2B Marketing Communications Manager, w Grupie Pracuj od 2010 roku.
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Naturalnie, wiesz o tym doskonale, że pracownicy zasługu-
ją na pochwałę, a jedno życzliwe słowo i dostrzeżenie 
codziennego wysiłku ze strony przełożonych skutkuje 
u nich erupcją pozytywnej energii, zwiększonej moty-
wacji i zaangażowania. Widzisz, że Twoi ludzie rzetelnie 
wykonują swoje obowiązki. Wykazują się inicjatywą i kre-
atywnością w rozwiązywaniu problemów, z entuzjazmem 
podchodzą do nawet najbardziej rutynowych zadań. 
Do tego dzielą się wiedzą, doświadczeniem i kompeten-
cjami dbając o rozwój własny oraz współpracowników. 
Na dodatek wszystko to osiągają łącząc często pracę zawodo-
wą w domowym „już-nie-zaciszu” ze zdalną nauką, opieką, 
zakupami, lockdownami. 
Widzisz i wiesz, że warto ten wyżej wspomniany trud docenić. 
Dlaczego? Choćby po to, by zostali. By nie odeszli, tylko dalej 
czerpali satysfakcję z tego, że pracują w tej samej organizacji, 
co Ty. Uwaga: jeśli nie wierzysz, sięgnij do badań1. Wynika z nich, 
że dla co trzeciego zatrudnionego motywacją do poszukiwania 
nowej pracy jest poczucie niedocenienia, a prawie 30% wskazało 
złą atmosferę i złe relacje z szefem. Jak więc dowartościować 
pracownika?

(WCALE NIE) GŁUCHY TELEFON
W pandemii często niemożliwe stały się bezpośrednie interakcje. 
Na znaczeniu zyskały wideo-spotkania, telekonferencje czy 
– w przypadku przeciążeń sieci internetowej – zwykłe telefony 
i sms. Oczywiście rozmowa zdalna nie zastąpi kawy wypitej razem 
w firmowej kuchni czy salce spotkań, ale pozwoli zachować 
ciągłość relacji i komunikacji. Niezależnie od wybranego kanału 
komunikacji – nadal wpływa też na wzajemne postrzeganie i daje 

Docenić,   jak to łatwo powiedzieć
...ale nie zawsze łatwo wprowadzić w życie. Jednak jak docenić pracownika, 
gdy nawał pracy i praca zdalna skutecznie kradną czas i uwagę? Podpowiadamy, 
jak mniejszymi i większymi gestami sprawić, by pracownik poczuł, że jest ważny,  
a jego praca wartościowa z punktu widzenia całej organizacji.

Iga Pazio
Redaktor naczelna Kompendium HR i serwisu wyzwaniaHR.pracuj.pl. 
Autorka cyklicznego badania „HR-owca portret własny”, programów 
merytorycznych konferencji Wyzwania HR i innych inicjatyw 
branżowych. Entuzjastka dzielenia się wiedzą, branży HR i data 
driven content. B2B Marketing Communications Manager, 
w Grupie Pracuj od 2010 roku.
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możliwość docenienia pracownika. Zatem zacznij od komunikacji 
– po prostu powiedz, dlaczego doceniasz pracownika i zachęć go 
do gry „Podaj dalej”. Jak?

KUDOS CZY PĄCZEK
Pomocny w tym przypadku może być na przykład pączek – a raczej 
Donut – czyli jedna z funkcjonalności popularnego Slacka, dzięki 
której można zainicjować spontaniczne, kilkuminutowe spotka-
nia pracowników. Podczas takiego wirtualnego pączka można 
nawiązać „przypadkowy” kontakt z kimś z firmy – z kim na co 
dzień możesz nie mieć szansy porozmawiać – i potraktować to 
jako okazję do wyrażenia uznania czy podziękowania za współpracę. 
Jeśli nie korzystacie ze Slacka, a macie swoje profile na LinkedIn, warto 
wypróbować popularną funkcję przypisaną do postów („Kudos”) 

i docenić współpracowników tak, by cała Wasza 
zawodowa sieć kontaktów przeczytała słowa 

uznania i mogła pogratulować sukcesów. 
Także platforma Worksmile, która wspiera 
pracodawców w budowaniu silnej kultury 

organizacyjnej wprowadziła opcję Kudos do 
modułu komunikacji wewnętrznej. Pączek, 

kudos, a nawet zwykła kolorowa karteczka (dziś 
raczej wirtualna) ze słowem uznania – mała rzecz 

a cieszy.

ZDROWY NAWYK
Z docenianiem jest trochę jak z dba-
niem o zdrowie. Czasem wystarczą 
drobne gesty czynione regularnie, 

by zbudować zdrowe nawyki, a od 
nich już prosta droga do budowania 

kultury organizacyjnej opartej na szacunku, 
otwartości i docenianiu. Praktykę wdzięczno-

ści możesz rozpocząć także od przekazywania 
informacji zwrotnych. W HR feedback jest nieodzow-
ny, ale sposób jego przekazywania może wpisywać 

się właśnie w kulturę doceniania. Zgodnie z teorią 
zielonego długopisu (w miejsce czerwonego, którym 
zwyczajowo nauczyciel kreśli błędy w zeszytach i na 
sprawdzianach uczniów) warto podkreślać to, co 

wyszło dobrze i się udało. Pozytywne wzmocnienie 
pozwala pracownikowi ukierunkować działania oraz 
skuteczniej i pewniej działać.

FEEDBACK ALBO INSIGHT
Im częściej udzielasz i dostajesz informację zwrotną, 
tym większa staje się Twoja (lub pracownika) 

wiedza na temat tego, jak jesteś odbierany. Celem 
pochwały jest nie tylko zachęcenie do „ponowienia 

pożądanego zachowania”, ale również zebranie informacji nt. odczuć, 
oczekiwań i potrzeb osoby, która jej udziela.
Patrząc z tej perspektywy feedback czy pochwała stają się również 
znanym z marketingu insightem, czyli wglądem w percepcję innych 
i zarazem źródłem ciekawej wiedzy. To z kolei pozwala lepiej się poro-
zumiewać, współpracować i realizować wspólne cele.

POMOCNA DŁOŃ
Oprócz sposobu na udzielenie informacji zwrotnej, docenianie może 
(i powinno) stać się częścią rozwoju danego zespołu. W ramach grupy 
każda osoba ma inną wiedzę, kompetencje i doświadczenie. Te różni-
ce mogą pomóc w wykonaniu bardziej złożonych, skomplikowanych 
zadań.

W HR feedback jest nieodzowny, 
ale sposób jego przekazywania może 
wpisywać się właśnie w kulturę 
doceniania. Zgodnie z teorią zielonego 
długopisu (w miejsce czerwonego, 
którym zwyczajowo nauczyciel kreśli 
błędy w zeszytach i na sprawdzianach 
uczniów) warto podkreślać to, 
co wyszło dobrze i się udało. 

Budowanie kultury doceniania w pracy 
zdalnej czy hybrydowej nie wymaga 
skomplikowanych działań i wysokich 
budżetów. Wymaga jednak chęci, 
pomysłu oraz odrobiny determinacji. 
Przy czym jest to ten rodzaj inwestycji, 
który procentuje długoterminowo 
i w wielu obszarach. Warto więc docenić 
docenianie.

Zachęcanie pracowników do doceniania wiedzy i ekspertyzy innych 
sprawi, że ci pierwsi chętniej będą się swoją wiedzą dzielić a w organi-
zacji nastąpi ożywczy przepływ.
Prośba o pomoc sprawi też, że pracownicy będą mogli sprawdzić się 
w nowej roli – eksperta bądź mentora. W ten sposób oprócz dowarto-
ściowania dasz im możliwość rozwijania nowych umiejętności. Burza 
mózgów oparta o otwartą komunikację i wplatanie w nią słów aprobaty 
(czyli docenienia wkładu) zwiększy liczbę potencjalnych rozwiązań 
i dodatkowo zacieśni współpracę. Budowanie kultury doceniania 
w pracy zdalnej czy hybrydowej nie wymaga skomplikowanych działań 
i wysokich budżetów. Wymaga jednak chęci, pomysłu oraz odrobiny 
determinacji. Przy czym jest to ten rodzaj inwestycji, który procentuje 
długoterminowo i w wielu obszarach. Warto więc docenić docenianie. 
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Benefity pozapłacowe to wciąż ważny czynnik motywacyjny. Mimo 
zmian, które przyniosła pandemia, nadal są pożądanym dodatkiem 
do oferty pracy. Ich rolą jest wspieranie pracowników i dbanie o ich 
dobrostan, budowanie zaangażowania, zwiększanie jakości życia za-
wodowego i odciążanie domowych budżetów. Cel cały czas jest więc 
wspólny i uniwersalny, ale zmieniają się produkty i usługi benefitowe.

Jaką zatem ofertę świadczeń zaproponować pracownikom? 

Jak dobrać benefity? Przede wszystkim warto pamiętać, że ich 
wdrożenie ma sens tylko wtedy, gdy organizacja zna potrzeby 
i preferencje pracowników, a te – w zależności od okoliczności 
zewnętrznych, etapu rozwoju zawodowego, czy sytuacji życiowej, 
ale też priorytetów, zasobów i zainteresowań pracownika – rów-
nież ewoluują. Chcąc skutecznie zarządzać polityką benefitową, 
HR powinien w pierwszej kolejności poznać wartości, motywacje, 
cele i oczekiwania pracowników. Wiedza ta będzie swego rodzaju 
fundamentem dla dalszych działań. 

Jak zdobyć wiedzę? 

Na przykład na drodze badawczej. Jak się okazuje, nie jest to jednak 
standardowy proces w każdej organizacji. Z raportu NUTRIDOME 
Benefit „Inny wymiar benefitów” wynika, że ponad połowa ankieto-
wanych HR-owców nie bada zadowolenia pracowników z benefitów. 
Ci, którzy to robią, przeprowadzają rozmowy indywidualne (58%), 
organizują ankiety dotyczące badania zadowolenia z benefitów (43%) 
lub ankiety dotyczące badania satysfakcji z pracy (38%), bądź też 
realizują regularne pulse-checki (19%) lub inne działania (4%). 

Iwona Gołębska 

HRBP w Advanced Business Consulting London Group Ltd.  
W organizacji odpowiedzialna za wdrażanie i rozwój systemów 
zarządzania zasobami ludzkimi oraz benefitów pozapłacowych 
dla pracowników, głównie kontraktorów B2B.

Od badania  
potrzeb benefitowych  
do wartości pracowników 
Benefity są szkatułką, w której ukryte są kolejne mniejsze pudełka skrywające 
wartość. Z zewnątrz widać produkt, usługę, ale spoglądając głębiej odkrywasz 
kolejne warstwy, takie jak potrzeby, cele, priorytety, talenty pracownicze. 
W ich rozpoznaniu pomagają badania satysfakcji i potrzeb benefitowych, a otrzymane 
wyniki można wykorzystać w różnych obszarach biznesowych i HR-owych. 
Dobrze dobrane narzędzia badawcze i rzetelnie przygotowany projekt pozwolą 
uprościć politykę benefitową i jeszcze lepiej zadbać o doświadczenia pracowników. 

STRATEGICZNIE I KOMPLEKSOWO
Co powstrzymuje działy HR przed monitorowaniem doświadczeń 
płynących z benefitów i sprawdzeniem użyteczności aktualnych świad-
czeń? Z pewnością ma na to wpływ kilka czynników, w tym obawa 
przed złożonością procesu, nadmiar innych obowiązków, czy brak świa-
domości, jak pomocne w zarządzaniu benefitami mogą być narzędzia 
badawcze. Warto jednak podejść do polityki benefitowej w bardziej 
strategiczny sposób i zrozumieć, do czego tak naprawdę przydadzą się 
pozyskane od pracowników dane. Wyniki cyklicznie przeprowadzanych 
ankiet posłużą między innymi do przemodelowania czy udoskonalenia 
oferty świadczeń, co finalnie przełoży się na większą efektywność, 
zadowolenie, zaangażowanie, czy lojalność pracowników zyskujących 
w ten sposób poczucie wpływu i indywidualnego traktowania. Wbrew 
pozorom zgromadzone dane będzie można wykorzystać na wiele roz-
maitych sposobów i w szerokich działaniach HR-owych: od rekrutacji, 
onboardingu i tworzenia ścieżek karier przez rozwijanie kultury organi-
zacji bazującej na konkretnych wartościach aż po budowanie employer 
brandingu i aktywności CSR-owe. 

POWIEDZ, JAKIE SĄ TWOJE WARTOŚCI…
Co sprawia, że pracownik wybiera dane świadczenie? Powody są 
różne i mogą się wiązać choćby ze zmianą trybu życia, momentem 

ABC London Group wspólnie 
z naukowcami z Uniwersytetu 
Łódzkiego stworzył autorskie narzędzie 
dedykowane biznesowi, dzięki któremu 
HR-owcy mogą regularnie sprawdzać 
oczekiwania benefitowe w swoich 
organizacjach. 
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rozwoju, nowym stanowiskiem. Ale niewątpliwie potrzeby benefi-
towe są też skorelowane z wartościami pracowniczymi, dlatego ABC 
London Group wspólnie z naukowcami z Uniwersytetu Łódzkiego 
stworzył autorskie narzędzie dedykowane biznesowi, dzięki któremu 
HR-owcy mogą regularnie sprawdzać oczekiwania benefitowe 
w swoich organizacjach. Barometr benefitów ABC London Group to 
rozwiązanie, które bazuje na koncepcji Edgara Scheina, amerykań-
skiego psychologa, i wykorzystuje ideę tzw. Kotwic Kariery. W ABCLG 
cenimy połączenie pierwiastka naukowego z biznesowym, dlatego 
w projekcie HR-owym wykorzystujemy perspektywę psychologiczną. 
Taka metoda zapewnia szersze spojrzenia na różne obszary HR i głęb-
sze poznanie kwestii istotnych dla pracowników. 
Uczestnicy anonimowego badania odpowiadając na pytania, wskazu-
ją jednocześnie istotne dla nich wartości pracy, czyli właśnie kotwice 
takie jak bezpieczeństwo i stabilizacja, profesjonalizm, przywództwo, 
usługi i poświęcenie dla innych, kreatywność i przedsiębiorczość, 
wyzwania, styl życia. Dzięki zgromadzonym danym HR może tak 
skonstruować zakres świadczeń pozapłacowych, by był on spójny 
z priorytetami i wizjami rozwoju samych pracowników. Przykładowo, 
dla osób, które czują potrzebę poświęcenia dla innych, ważne mogą 
być te benefity, w które można zaangażować również członków ro-
dziny lub wykorzystać zdobytą wiedzę i kompetencje na rzecz innych 
(np. dzięki wsparciu psychologicznemu czy sesjom coachingowym). 
Takie osoby chętnie włączają się w różne inicjatywy prospołeczne, czy 
wolontariat pracowniczy, więc cenne mogą być dla nich rozwiązania 
benefitowe łączące w sobie element pomagania i wspólnego dzia-
łania. Przywództwo, bezpieczeństwo to z kolei wartości, które mogą 
się wiązać z dążeniem do osiągnięcia sukcesu zawodowego, czy 
stabilności finansowej, a wspierające w tym zakresie mogą się okazać 
takie benefity jak plany emerytalne czy doradztwo finansowe. 

PIERWSZY KROK DO WIĘKSZYCH ZMIAN
Mając wgląd w hierarchie wartości pracowników, działy HR zyskują 
przestrzeń do rozmów na różnych szczeblach. Wyciągane z raportu 
dane mogą stanowić również cenne źródło inspiracji dla samych 
menedżerów i zarządu. Analizy i wnioski z badań można ująć m.in. 
w strategiach HR, employer brandingowych czy związanych ze 
społeczną odpowiedzialnością biznesu. Na ich podstawie warto 
zdefiniować zarówno krótko-, jak i długoterminowe zmiany, a więc 
zaczynając od takich działań jak poszerzenie pakietów świadczeń, czy 
rezygnacja z jakiegoś benefitu, aż po plany związane z komunikacją, 
zarządzaniem różnorodnością, rozwijaniem kultury otwartości, czy 
wdrażaniem kolejnych narzędzi HR. Nieodzowne jest również poin-
formowanie samych respondentów, czyli pracowników, o wnioskach 
z badania i kolejnych planowanych krokach. 

Aby jednak badanie nie przerodziło się w sztukę dla sztuki, potrzebny 
jest jasno określony cel projektu. Raport z badania może być praw-
dziwą kopalnią informacji i wskazówek na przyszłość, ale by w pełni 
wykorzystać ich potencjał, trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie: po 
co to wszystko? Czy naszym celem będzie ocena poziomu satysfakcji 
z funkcjonujących w organizacji benefitów? Czy może określenie 
potrzeb, aby móc dopasować propozycje benefitowe do oczekiwań 
pracowników? Jak zostaną wykorzystane wyniki i dlaczego są nam 
potrzebne? Ważnym etapem będzie również wybór narzędzi do przy-
gotowania ankiety i zadbanie o komunikację samego badania wśród 
pracowników – tak by mieli świadomość, czemu ono faktycznie służy 
i nie mieli mylnych wyobrażeń. Kluczowe w całym procesie wydają się 
rzetelne przygotowanie, transparentność i etyka. 

mgr Olga Zwardoń-Kuchciak
Zakład Psychologii Pracy, Organizacji i Doradztwa Kariery, 
Instytut Psychologii, Uniwersytet Łódzki
Kwestionariusz, który opracowaliśmy wspólnie z ABC London 
Group, pozwala dokonać szczegółowej i kompleksowej oceny 
różnych obszarów benefitowych i rozpoznać preferencje 
pracowników dotyczące świadczeń pozapłacowych. W badaniu 
wykorzystujemy specjalnie opracowane narzędzie, oparte 
na założeniach teorii dyferencjału semantycznego Osgooda. 
Procedura oceniania polega na umieszczeniu weryfikowanego 
zjawiska na dwubiegunowej skali wyznaczanej przez parę anto-
nimicznych przymiotników (np. atrakcyjny – nieatrakcyjny). Taka 
technika badawcza jest postrzegana przez badaczy pozytywnie 
pod względem obiektywności, rzetelności i trafności. Pierwsza 
wersja narzędzia jest obecnie weryfikowana w ramach pilotażu. 

dr Mateusz Hauk 
Zakład Psychologii Pracy, Organizacji i Doradztwa Kariery, 
Instytut Psychologii, Uniwersytet Łódzki
Obecnie respondenci oceniają obszary benefitowe na kilkuna-
stu wymiarach, dodatkowo dokonują rangowania swoich war-
tości (co pozwala wstępnie określić ich hierarchię). Rozważania 
badawcze oparliśmy na koncepcji Scheina, ponieważ jej 
założenia pozwalają w sposób wielowymiarowy spojrzeć na 
motywację pracowników i ich systemy wartości – to od nich 
zależą nie tylko decyzje związane z użytkowaniem benefitów, 
ale też satysfakcja z miejsca pracy, poczucie spełnienia, 
rozwój poszcztególnych kompetencji czy wybór dalszej drogi 
zawodowej. 
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Nawet najbardziej różnorodny i atrakcyjny program benefitów nie 
spotka się z zainteresowaniem, o ile nie zadbamy o dobrą komunika-
cję z nim związaną. W Avenga IT Professionals ostatni kwartał zeszłego 
roku oraz pierwszy kwartał 2021 upłynął nam na wdrożeniu nowego 
programu benefitowego. W kolejnych akapitach chętnie podzielę się 
naszymi doświadczeniami i pomysłami, które sprawdziły się w na-
szym projekcie. 

BADANIE POTRZEB & STATUSOWANIE 
PROJEKTU 
Przede wszystkim pamiętać musimy o tym, że “benefity są dla ludzi”. 
Wydawać się może, że to swoisty truizm, jednak w mojej opinii warto 
to mieć na uwadze przez cały czas trwania projektu. A szczególnie 
podczas projektowania programu. Przeprowadziliśmy na tym etapie 
zarówno badania ilościowe, jak i jakościowe. Chcieliśmy jak najlepiej 
poznać potrzeby naszych pracowników, zrozumieć, co cenią w już 
oferowanych benefitach, a także jakich usług czy produktów im 
brakuje. Po tym etapie przyszły miesiące żmudnej pracy polegającej 
na tworzeniu koncepcji, wyborze dostawców i negocjacji warunków 
współpracy. W Avenga prowadziliśmy komunikację skierowaną do 
pracowników również na tym etapie projektu. Na bieżąco infor-
mowaliśmy o nowych markach, które dołączały do grona naszych 
dostawców. Regularnie przekazywaliśmy informację o postępach prac 
projektowych. Służyły nam do tego cykliczne spotkania ogólnofirmo-
we. Wykorzystaliśmy okazję do tego, by budować zainteresowanie 

Justyna Wroniak

Talent Acquisition Director w Avenga IT Professionals. Od ponad 10 lat 
związana z branżą rekrutacyjną. W Avenga IT Professionals od kilku 
lat odpowiedzialna jest za tworzenie standardów rekrutacyjnych, 
budowanie strategii i dobór narzędzi sourcingowych oraz employer 
branding. W zeszłym roku dołączyła także do wewnętrznego zespołu 
HR, z którym współtworzy strategię HR. Jedna z autorek programu 
benefitowego #AvengaExtras. 

 Benefity. 
Jak mówić o nich w procesie  
rekrutacji oraz w samej organizacji?
Benefity od kilku lat są tematem priorytetowym dla działów HR w wielu firmach. 
W czasach ogromnej konkurencji wśród pracodawców i zaciekłej walki o pracownika, 
firmy prześcigają się w tworzeniu coraz bardziej różnorodnych programów benefitowych. 
Głównym celem tych programów jest nie tylko zachęcenie potencjalnych kandydatów 
do pracy, ale także przekonanie już zatrudnionych do pozostania w firmie.  
Jak o nich mówić, by obie te grupy widziały wartość oferowanych rozwiązań?

naszym przedsięwzięciem i zbierać na bieżąco feedback, by lepiej 
zrozumieć, które elementy programu budzą kontrowersje lub wątpli-
wości, tak, by móc odnieść się do nich w kolejnych etapach projektu. 

PRZYJAZNY JĘZYK I TRANSPARENTNA 
KOMUNIKACJA
W planie komunikacji naszego programu postawiliśmy na różne 
kanały przekazu i przede wszystkim prosty język komunikatów 
odnoszący się do konkretnych zalet danego produktu lub usługi. 
Centrum naszego projektu było (a w zasadzie nadal jest) swoiste 
Wiki, które zbierało wszystkie najważniejsze i najbardziej praktyczne 
informacje o zasadach programu benefitowego oraz o produktach 
oferowanych w ramach niego. Wiki ciągle żyje i jest rozbudowywane 
o nowe elementy. W Avenga IT Professionals od wielu lat pracujemy 
na narzędziach G Suite i w naszym przypadku świetnie sprawdziły się 
do tego celu Google Sites, do których nasi pracownicy mają dostęp 
cały czas. W przypadku firm, które nie korzystają z rozwiązań Google 
świetnie sprawdzi się intranet z dedykowanymi benefitom podstro-
nami. Możemy do tego celu wykorzystać także SharePointa lub inne 
rozwiązanie tego typu. 

1 FIRMOWA ENCYKLOPEDIA BENEFITOWA
W naszym Wiki każdy produkt benefitowy posiada swoją podstronę, 

na której znajdziemy szczegółowe informacje na jego temat. Znajdziemy 
tutaj starannie opisane zakresy usług, ewentualne różnice pomiędzy 
wariantami danego produktu oraz wszystkie dokumenty z nim związa-
ne. W przypadku produktów ubezpieczeniowych w naszym Wiki poza 
klasycznymi ogólnymi warunkami ubezpieczenia, umieściliśmy także 
wersje skrócone tych dokumentów, tak aby na etapie przeglądania 
oferty, nasi użytkownicy nie musieli przedzierać się przez dziesiątki stron 
dokumentów napisanych trudnym, prawniczym językiem.

2 JASNE ZASADY PRZYZNAWANIA I FINANSOWANIA
Kolejnym niezwykle istotnym elementem związanym z ko-

munikacją programu benefitowego była dla nas transparentność 
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i jasność zasad, na których benefity są przyznawane. Chcieliśmy mieć 
pewność, że każdy pracownik ma świadomość, do jakich benefitów 
jest uprawniony oraz jak wygląda ich finansowanie. Tutaj z pomocą 
przyszła nam platforma kafeteryjna. Każdy z pracowników logując się 
na swoje indywidualne konto widział dokładnie, jakie dedykowane 
benefity przygotowała dla niego firma, a także jak wygląda sposób 
ich finansowania. Dodatkowo mógł sprawdzić status już wybranych 
benefitów. Firmy, które nie korzystają ze wsparcia narzędzia zewnętrz-
nego na pewno wiele czasu i energii muszą poświęcić na ten aspekt 
komunikacji programu. 

3 SESJE Q&A ONLINE
Postawiliśmy także na webinary, podczas których nasi dostawcy 

mogli zaprezentować przygotowaną ofertę oraz odpowiedzieć na żywo 
na pytania uczestników. Taka forma komunikacji spotkała się z bardzo 
pozytywną oceną naszych pracowników. Nie ukrywam, że z dumą 
obserwowaliśmy aktywną postawę uczestników podczas tych spotkań. 
Poszczególne prezentacje były zaplanowane na konkretne godziny 
(wcześniej przesłane do pracowników), dzięki czemu uczestnicy mogli 
obejrzeć wszystkie wystąpienia lub wdzwonić się wyłącznie na prezen-
tacje, które interesowały ich najbardziej. Cały webinar był oczywiście na-
grywany, tak aby osoby, którym nie pasowały zaproponowane przez nas 
terminy wirtualnych spotkań także miały dostęp do zaprezentowanych 
treści. Nie jest pewnie dużym zaskoczeniem, że fragmenty webinarów 
umieściliśmy także na naszym Wiki, tak aby były one dostępne także dla 
osób, które dołączą do naszej organizacji w przyszłości. 

4 BENEFITOWY STORYTELLING
Całą komunikację oparliśmy na podstawie opowieści o konkret-

nych przypadkach korzystania z poszczególnych benefitów. Produkty 
ubezpieczeniowe opisaliśmy za pomocą historii osób, które z danego 
wariantu opieki skorzystały, prezentując także informacje o wysokości 
otrzymywanych kwot ubezpieczenia. Dla kart sportowych poza wy-
kazem placówek oraz liczbą wejść, przygotowaliśmy także dokładne 
opisy usług dodatkowych, do których posiadacze odpowiedniego 

pakietu są uprawnieni. Opiekę medyczną także zaprezentowali-
śmy przez pryzmat usług i innych udogodnień oferowanych przez 
naszego dostawcę, takich jak dodatkowe ubezpieczenie podróżne 
czy finansowanie leczenia prywatnego. Staraliśmy się, by dzięki przy-
gotowanym przez nas materiałom pracownicy rozumieli praktyczny 
aspekt każdego z oferowanych benefitów.

5 NA BIEŻĄCO AKTUALIZOWANY FAQ & NEWSLETTER
Naszym pracownikom udostępniliśmy także formularz, za 

pomocą którego można było zadawać pytania, na które odpowiedzi 
nie znaleźli w przygotowanych materiałach. Wykorzystaliśmy do tego 
Google Forms. Zespół projektowy na bieżąco weryfikował przesyłane 
pytania i odpowiadał na nie indywidualnie zainteresowanemu lub 
umieszczał odpowiedzi w dostępnej na naszej Wiki strefie FAQ. Na 
podstawie przesyłanych pytań budujemy także newsletter, który 
przesyłamy naszym pracownikom raz na 2 tygodnie. 

6 SZKOLENIE Z OFERTY DLA HR & WELCOME BOOK  
DLA NOWO ZATRUDNIONYCH

W momencie startu naszego nowego programu benefitowego 
zdecydowaliśmy się także na przeszkolenie naszego zespołu rekru-
tacyjnego. Zależało nam na tym, by każdy rekruter dobrze rozumiał 
specyfikę naszego programu i dobrze go komunikował już na etapie 
publikacji ogłoszeń i rozmów rekrutacyjnych. Jako zespół HR dbamy 
również o to, żeby materiały dotyczące benefitów w Avenga trafiały 
do kandydatów już na etapie składania przez nas oferty współpracy. 
Kolejne materiały umieszczamy także w naszym welcome booku, 
którzy nowi pracownicy otrzymują pierwszego dnia pracy. 

O wdrożeniu z sukcesem naszego programu benefitowego zadecy-
dowała przede wszystkim komunikacja. Proste i atrakcyjne graficznie 
komunikaty oparte na konkretnych przykładach, różne kanały przeka-
zu i dedykowany formularz kontaktowy sprawiły, że nasi pracownicy 
rozumieją ogólną koncepcję i zasady programu, a większość z nich 
ocenia zmianę jako pozytywną. 
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W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy wielu z nas zmieniły się priory-
tety. Doceniliśmy takie wartości jak zdrowie, rodzina i bezpieczeństwo 
dnia codziennego. To spowodowało, że oczekiwania pracowników 
w stosunku do swojego pracodawcy też uległy zmianie. Ludzie w fir-
mach oczekują poświęcenia większej uwagi właśnie tym obszarom: 
zdrowiu, równowadze życiowej i bezpiecznej organizacji pracy. 
To wyzwanie, przed którym stanęły wszystkie organizacje, zarówno 
te zatrudniające kilku czy kilkunastu pracowników jak i potężne korpo-
racje.
Dziś często nie wyobrażamy sobie funkcjonowania przedsiębiorstwa 
bez dominującej pracy zdalnej. Są oczywiście tacy, którzy w takiej 
sytuacji odnaleźli się niczym ryba w wodzie i nigdy nie pracowało im 
się lepiej. Jednak przeważająca większość z nas odczuwa negatywne 
skutki pracy w warunkach domowych. Jak duża jest to skala, niech 
świadczy fakt, że w badaniu Pracodawców RP pt. „Praca zdalna 2.0 
– analiza rozwiązań legislacyjnych, ekonomicznych i społecznych 
związanych z zastosowaniem pracy zdalnej jako odpowiedzi na sytu-
ację epidemiologiczną COVID-19”, na negatywne skutki pracy zdalnej 
skarży się aż 94% osób. Blisko połowa ankietowanych narzeka na od-
izolowanie i brak kontaktów społecznych, z kolei co trzeci ma kłopoty 
z połączeniem pracy zawodowej z życiem rodzinnym.

Alina Smolarek 

Dyrektor HR w Centrum medycznym ENEL-MED S.A. Odpowiada 
za realizację strategii personalnej w firmie, funkcjonowanie systemu 
zarządzania zasobami ludzkimi firmy oraz podejmowanie kluczowych 
decyzji dotyczących pracowników i rozwoju organizacji.

Opiekuńcza korporacja  
w hybrydowej 
rzeczywistości

Te dane są alarmujące, ale równocześnie wskazują kierunki, w których 
powinny rozwijać się nasze firmy. Pracownicy oczekują jeszcze więk-
szej troski ze strony pracodawcy. Rozbudowany system prywatnej 
opieki medycznej stał się dziś benefitem niezwykle pożądanym.

ZADBAJ O ZDROWIE SWOJE I SWOICH 
PRACOWNIKÓW
Pod koniec 2020 roku Polska Izba Ubezpieczeń przeprowadzi-
ła badanie, dotyczące prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych. 
Pokazało ono wyraźny wzrost zainteresowania prywatną ochroną 
zdrowia, szczególnie ze względu na szybki dostęp do specjalistów 
(wskazało go ponad 50% ankietowanych), możliwość skorzystania 
z najnowszych technologii, do których dostęp w publicznej służbie 
zdrowia jest utrudniony (29 %), a także krótkie terminy oczekiwania na 
rezonans magnetyczny, tomografię komputerową czy inne badania 
diagnostyczne (24%).
Do korzyści, które system prywatnej ochrony zdrowia oferował 
wcześniej, teraz dochodzą dodatkowe. Z moich obserwacji wynika, 
że w 2021 roku równie ważne jak dbanie o zdrowie i kondycję 
fizyczną, okazały się takie elementy naszych pakietów, jak wsparcie 
psychologiczne czy dedykowane programy edukacyjne. Z raportu 
Głównego Urzędu Statystycznego wynika, iż dobrostan psychiczny 
ponad 7 milionów Polaków został zachwiany przez warunki, którym 
muszą sprostać w trakcie pracy zdalnej. Wzmogło się poczucie 
odizolowania i lęku przed przyszłością, zarówno ekonomiczną, jak 
i zdrowotną. GUS zbierał te dane w II i III kwartale 2020 roku, czyli 
podczas pierwszej fali pandemii.
Zaoferowanie pracownikom, w odpowiedzi na ich potrzeby, wsparcia 
psychologicznego oraz doradztwa w obszarze szerokorozumianego 
komfortu życia pozytywnie wpływa na codzienne samopoczucie 

Pandemia COVID-19 przedefiniowała nasze życie, zarówno to prywatne, 
jak i zawodowe. Niektóre ograniczenia i utrudnienia w „normalnym” – jeszcze przed 
marcem 2020 roku – funkcjonowaniu pozostaną z nami na dłużej. Pytanie, jak szybko 
i jak sprawnie dostosują się do nich polscy pracodawcy. Od tego jak zadbają o swoich 
pracowników, będzie zależało utrzymanie wysoko wykwalifikowanych specjalistów 
oraz zespołów przez nich tworzonych.
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i efektywność pracy. Mam na myśli nie tylko klasyczne wsparcie psy-
chologa w systemie opieki medycznej, ale także warsztaty z różnych 
dziedzin, np. świadomego odżywiania, ergonomii miejsca pracy, ra-
dzenia sobie ze stresem. Ważnym elementem są także szkolenia kadry 
menedżerskiej, od której sposobu komunikacji i stylu przywództwa 
w dużym stopniu zależy skuteczność pracy zespołu w czasach pracy 
on-line. W enel-med wprowadziliśmy wszystkie te rozwiązania:  część 
jako kontynuację wcześniejszych programów, inne jako nowość.  
Działania zostały odebrane bardzo pozytywnie – zwłaszcza warsztaty 
z radzenia sobie ze stresem – co tylko utwierdziło mnie w przekona-
niu, jak ważna jest „opiekuńcza” rola pracodawcy. Dzięki poczuciu 
bezpieczeństwa, nasi pracownicy są skłonni do podejmowania no-
wych wyzwań, stają się bardziej kreatywni i przygotowani na kryzysy 
w przyszłości.

BENEFIT NA MIARĘ 2021 ROKU
Warto zauważyć, że firmowe pakiety medyczne pozostają jednym 
z nielicznych benefitów, który jest realizowany w sposób ciągły. 
Funkcjonowały, nawet w szczycie najgłębszego lockdownu. 
Pracownicy stracili wówczas dostęp 
do innych chętnie wybieranych 
benefitów, takich jak siłownie, 
baseny, kluby fitness (nazwijmy 
to ogólnie – do kart 
sportowych), zamknięte 
były kina i teatry, nie 
funkcjonowały stołówki 

pracownicze czy pokoje relaksu w biurach, zawieszono także zdecy-
dowaną większość wyjazdów integracyjnych. 
Pracodawcy stanęli przed wyzwaniem braku silnych motywatorów, 
ponieważ benefity wciąż pozostają wskazywane w badaniach jako 
jedna z głównych przyczyn zmiany pracy, bądź obniżenia poziomu 
satysfakcji i zaangażowania w realizację codziennych zadań na zaj-
mowanym stanowisku. W tej sytuacji pakiety medyczne, rozszerzone 
o dodatkowe możliwości jak wykonanie testów przesiewowych na 
koronawirusa, pakiety badań po przechorowaniu na Covid-19, po-
twierdziły swoją wartość i przyniosły rozwiązanie problemów wielu 
firmom.
Nie bez znaczenia była tu innowacyjność. Dzięki nowoczesnym roz-
wiązaniom stosowanym w enel-med, wizyta lekarska nawet w czasie 
szczytu zachorowań na COVID-19 mogła przebiegać całkowicie bez-
problemowo. W czasach, gdy większość spraw załatwiamy z pomocą 
swojego smartfona, elastyczne i mobilne rozwiązania trafiają w po-
trzeby naszych pacjentów i podnoszą komfort życia. W enel-med 
wprowadziliśmy pełen pakiet rozwiązań telemedycznych: zarówno 
e-wizyty, jak i tele – czy wideoporady. Wystawione e-recepty, czy 
e-zwolnienia od razu pojawiają się na prywatnych kontach pacjentów 
w aplikacji. Dzięki możliwości potwierdzania przybycia do oddziału w 
aplikacji, wizyty lekarskie przebiegają bezproblemowo i bez nadmier-
nych kontaktów z innymi pacjentami. To pozwala czuć się bezpiecz-
nie i obniża poziom stresu związany z przebywaniem w placówce 
medycznej w czasie pandemii. 
Dobrze dobrany benefit powinien odpowiadać na potrzeby, kojarzyć 
się z troską i indywidualnym podejściem. Stąd tak ważne jest moni-
torowanie oczekiwań pracowników, a nawet przewidywanie nad-
chodzących trendów. Następnie takie zarządzanie ofertą benefitową, 
aby spełnić oczekiwania pracowników, nawet te jeszcze nie do końca 
uświadomione. Dobry pracodawca od przeciętnego odróżnia się tym, 
że kreuje rzeczywistość pracowniczą i zaskakuje swoich ludzi pozy-
tywnie. W czasie epidemii troska o zdrowie i samopoczucie stała się 
ważniejsza niż kwestie związane z dobrami materialnymi. Znaczenie 
zdrowia i opieki medycznej według mnie jest priorytetem, bo tego 
oczekują nasi pracownicy. Przy czym ważne, aby zdrowie nie ogra-

niczało się do procesu leczniczego, 
tylko było traktowane znacznie 

szerzej jako całokształt działań 
na rzecz dobrostanu pracow-
nika – jako opieka fizyczna, 
psychiczna, a także profilaktyka 
na przyszłość. 

Znaczenie zdrowia i opieki medycznej 
według mnie jest priorytetem, bo tego 
oczekują nasi pracownicy. Przy czym 
ważne, aby zdrowie nie ograniczało 
się do procesu leczniczego, tylko 
było traktowane znacznie szerzej jako 
całokształt działań na rzecz dobrostanu 
pracownika – jako opieka fizyczna, 
psychiczna, a także profilaktyka 
na przyszłość.
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Benefity sportowe w wielu firmach stanowią filar świadczeń po-
zapłacowych. Ich popularność od lat utrzymuje się na podobnym 
poziomie. Cieszą się one sporym zainteresowaniem również wśród 
kandydatów do pracy. Karty i karnety sportowo-kulturalne znalazły się 
w pierwszej piątce świadczeń uznawanych za najważniejsze w oczach 
kandydatów, jak wynika z badania Pracuj.pl „Percepcja wizerunku 
pracodawców w oczach kandydatów”. 

Jakie pytania stawia przed organizacjami 
rzeczywistość (post?) pandemiczna?
• Jak wspierać aktywność fizyczną pracowników 

w czasach lockdownu, pracy hybrydowej, ale też 
kiedy są na wakacjach lub pracują z domu?

• Jak zmieniły się pracownicze priorytety 
i oczekiwania względem oferty benefitowej?

• Jakie świadczenia zaproponować, by przyciągnąć 
uwagę kandydatów, utrzymać motywację 
pracowników i „nie przepalić” budżetów?

• Co może być nową, korzystną także finansowo 
formułą współpracy z dostawcą benefitów, 
jeśli dotychczasowa przestaje się 
sprawdzać?

• Jak przeprocesować i wdrożyć 
nowe rozwiązania? 

Bartłomiej Nowak

Współzałożyciel i prezes zarządu Gymsteer – nowoczesnej platformy 
zapewniającej dostęp do benefitów sportowych w innowacyjnej formule 
i modelu Pay-per-Entry. Przedsiębiorca od 8 lat związany z branżą IT, 
wcześniej zdobywał doświadczenie w finansach, sprzedaży i branży 
human resources. Ekspert w zakresie budowania silnych i zgranych 
zespołów, które realizują stawiane cele, jednocześnie dbając o dobro i 
zadowolenie współpracowników. 

Gdy karnet sportowy  

to za mało
Wiele dyskusji w gronie HR-owców dotyczyło ostatnio wellbeingu pracowników 
i konieczności zadbania o ich kondycję psycho-fizyczną. Ostatnie miesiące wszystkim 
dały się we znaki, lecz wychodzące z kryzysu organizacje potrzebują zaangażowanych 
i efektywnych zespołów oraz urealnionych kosztów. Dotychczas benefity sportowe 
oferowane były w jednym formacie – przedpłaconego abonamentu w stałej wysokości, 
niezależnie od faktycznej aktywności pracowników. Ten model właśnie odchodzi do lamusa.

RUCH LEKIEM NA STRES
Z punktu widzenia efektywności pracowników kluczowe znaczenie 
mają kompetencje i kwalifikacje. Aby jednak w pełni wykorzystać 
własny potencjał, wiedzę oraz doświadczenie, potrzebne są odpo-
wiednie zasoby energii i sił witalnych. Osłabiony organizm, pełen 
napięć i zmęczenia, będzie napotykać na trudności w radzeniu 
sobie z obowiązkami. Przeciążony umysł nie będzie potrafił koncen-
trować się na zadaniach. Sfera fizyczna pozostaje tutaj w nieroze-
rwalnym związku ze sferą emocjonalną. Między ciałem a psychiką 
występuje zależność, dlatego tak ważne jest, aby dbać o kondycję 
w sposób kompleksowy. Aktywność fizyczna jest idealnym spo-
sobem na rozładowywanie napięć, relaksację i uwalnianie z siebie 
różnych emocji. W przeciwnym razie prędzej czy później da o sobie 
znać podwyższony poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu. 
Tymczasem ruch to endorfiny, a więc hor-
mony szczęścia. Ćwiczenia i sport nie 
tylko poprawiają sprawność fizyczną 
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i sprzyjają zdrowiu, lecz także działają dobroczynnie na samopoczu-
cie, pomagają budować odporność psychiczną i zachowywać rów-
nowagę emocjonalną. Jest jeszcze jeden ważny aspekt – aktywność 
sportowa stwarza przestrzeń do działań zespołowych i integracji 
z innymi ludźmi. Jest zatem odpowiedzią na to, czego wszystkim 
potrzeba – zwłaszcza w czasach pandemii, ale nie tylko.  
Jaka w tym rola pracodawcy? Aby na stałe wpisać sport w firmowe 
DNA, potrzeba szerszego spojrzenia na zagadnienia związane 
z psychologią. Tylko mając przeświadczenie, że aktywność fizyczna 
wspiera zdrowie psychiczne pracowników, organizacja będzie chcia-
ła i potrafiła nadać im rangę priorytetu. Dzięki temu uda się wdrożyć 
regularne i długofalowe działania prozdrowotne. Warto zbudować 
własną bazę dobrych praktyk, którą będą współtworzyć pracowni-
cy, choćby poprzez łączenie się w firmowe drużyny czy sekcje spor-
towe. Oprócz cyklicznych wydarzeń promujących zdrowie i dają-
cych pracownikom i ich rodzinom pretekst do aktywności fizycznej, 
należy zadbać o działania typowo edukacyjno-szkoleniowe. W tym 
wypadku celem pracodawcy staje się szerzenie wiedzy, zwiększanie 
świadomości i zachęcanie do profilaktyki, która będzie zapobiegać 
przykrym konsekwencjom związanym z siedzącym trybem życia, 
brakiem ruchu, nadmiarem stresu i bodźców etc. Warto pokazać, że 
od codziennych przyzwyczajeń zależy to, jaki będzie stan zdrowia 
w dłuższej perspektywie. Skutecznym narzędziem, które pozwala 

regularnie dbać o kondycję psychofizyczną, są m.in. 
benefity sportowe. 

NAWYKI SPORTOWE POLAKÓW
Z licznych badań i opracowań wynika, że świadomość Polaków doty-
cząca konieczności prowadzenia aktywnego trybu życia stale rośnie. 
Ze sportem i aktywnością fizyczną wiąże się nie tylko troska o wygląd 
i sylwetkę, ale przede wszystkim zdrowie, dobre samopoczucie oraz 

osobistą efektywność. Widać również, że Polacy są otwarci na 
różne formy dbania o kondycję, a treningi online przyjęły się wraz 
z kolejnymi lockdownami i koniecznością pracy zdalnej. Stały się 
również świetną alternatywą lub uzupełnieniem dla zajęć stacjo-

narnych. Mimo że pandemia zamknęła ludzi w domach, nie 
można powiedzieć, by ich całkowicie unieruchomiła. 
Platforma Gymsteer zdobywająca z miesiąca na miesiąc 
coraz większą popularność poradziła sobie z lockdownem 

i zamknięciem klubów poprzez stworzenie modułu live 
stream. Moduł ten sprawdzał się doskonale także w trakcie 

wakacji, kiedy pracownicy wyjeżdżają poza miejsce pracy 
czy zamieszkania. Wystarczyło łącze internetowe, by użyt-
kownicy mogli z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie 

wybrać zajęcia online - na żywo lub w formie nagrań. Z kolei te osoby, 
które wolały skorzystać z oferty stacjonarnej – dzięki liczącej ponad 
1000 obiektów sieci Gymsteer – mogły wybrać taki klub, ośrodek lub 
salon, który odpowiadał ich aktualnym potrzebom, a który znajdował 
się najbliżej ich miejsca pobytu. 
Dzięki tak elastycznemu benefitowi pracodawcy mogą docenić zaan-
gażowanie zatrudnionych i pomóc im zadbać nie tylko o aktywność 
fizyczną, ale również o relaks, odpoczynek, czyli szerzej rozumiany 
wellbeing. Zarówno dla tych, którzy musieli wykonywać swoje 
obowiązki w miejscu zatrudnienia, jak i dla osób pracujących zdalnie 
dostęp do oferty klubów sportowych, ośrodków rekreacyjnych oraz 
stanowił istotne wsparcie w trosce o kondycję i dobre samopoczucie. 

PŁAĆ ZA WEJŚCIE, A NIE ABONAMENT!
Choć dostawcy kart i karnetów sportowych dla firm przyzwyczaili nas 
do korzystania z tych usług w modelu abonamentowym – wcale nie 
jest on optymalny kosztowo. Oznacza bowiem, że niezależnie od fak-
tycznego wykorzystania – czy pracownik ćwiczy 3 razy w tygodniu, 
czy też 3 razy w miesiącu – pracodawca płaci tyle samo. W efekcie 
gros środków z budżetu benefitowego pochłaniają świadczenia, 
z których pracownicy nie korzystają. Gymsteer wprowadził innowa-
cyjny model usługi „Pay-Per-Entry, który oznacza, że pracodawca 
płaci jedynie za te aktywności, które faktycznie podjął pracownik 
– trening na siłowni, basenie, ale może też masaż rehabilitacyjny czy 
kręgle. Model Gymsteera umożliwia optymalizację i „urealnienie” 
kosztów ponoszonych za faktyczną aktywność podejmowaną przez 
pracowników. Dzięki temu oszczędności pracodawców z tytułu opłat 
za benefity sportowe może sięgać nawet do 50% w porównaniu do 
tradycyjnych rozwiązań abonamentowych. 
Pracodawcy wykorzystujący narzędzia oferowane przez Gymsteer 
nie tylko zapewniają swoim pracownikom dostęp do aktywności 
dopasowany do ich osobistych potrzeb i oczekiwań oraz wspierający 
ich zdrowie, ale również zyskują dostęp do agregowanych danych dot. 
aktywności sportowej użytkowników. Pracodawca otrzymuje szczegó-
łowe raporty, które pozwalają poznać zakres zainteresowania pracow-
ników oraz dostosować swoją ofertę do obecnej sytuacji. To pierwsze 
narzędzie pozwalające weryfikować korelację pomiędzy aktywnością 

pracowników a ich absencją z tytułu zwolnień chorobowych.
Choć tempo i charakter zmian zachodzących w środowisku 
biznesowym - oraz HR-owym - jest bardzo wysokie, pewne 
sprawy pozostają niezmienne. To natura człowieka. By móc 
w pełni wykorzystać własny potencjał i czerpać satysfakcję 
także z pracy, konieczne jest holistyczne zadbanie o kondy-
cję i dobre samopoczucie. Dlatego właśnie teraz jest najlep-

szy moment na zmianę dotychczasowych rozwiązań na takie, 
które z jednej strony umożliwią swobodny wybór z szerokiej 

gamy benefitów wellbeingowych pracownikom, ale z dru-
giej – zadbają też o przeciążoną kieszeń pracodawcy. 
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Na początku warto zaznaczyć, że benefity pozapła-
cowe stanowią nie tylko element promowania firmy 
na rynku pracy, ale również czynnik wpływający na 
motywację i efektywność pracy zatrudnionych już 
osób. Nie bez powodu pojawiła się idea work-life 
balance, wdrażana u coraz większej liczby praco-
dawców w Polsce. Atrakcyjna, wyprofilowana oferta 
benefitów w firmie będzie wpływać pozytywnie na 
całkowity wizerunek pracodawcy, a efektem będzie 
zadowolenie wśród zespołu. 

BENEFITOWA 
NIEOCZEKIWANA REWOLUCJA
Czas, w którym funkcjonujemy od zeszłego roku, 
jest stanowczo czynnikiem, który miał wpływ na 
kształtowanie czy też zmiany w polityce świad-
czeń pozapłacowych wielu firm. W dobie pande-
mii niektóre z dotąd świadczonych benefitów uległy 
zawieszeniu w konsekwencji odgórnie nakładanych obostrzeń. 
Niemniej, każda sytuacja ma dwie strony medalu. Drugą, być może 
pozytywną, jest fakt, że pandemia pozwoliła na rewitalizację polityk 
świadczeń pozapłacowych, aby wdrożyć benefity dostępne tu 
i teraz w ramach kompensaty tych zawieszonych, a które nota-
bene mogą mieć zastosowanie w dłuższej perspektywie czasu. 
Zmieniający się, coraz bardziej dynamiczny świat skłania do większej 
dozy elastyczności, dostępności, łatwości i możliwości wyboru 
w każdym aspekcie życia. 
Według badań przeprowadzonych przez Sedlak&Sedlak – „Benefity 
w oczach pracowników w 2020 roku” – najlepszą formą benefitu 
jest elastyczny czas i miejsce pracy. Bez wątpienia, jest to forma 
świadczenia, która stanowczo wpływa na balans między pracą 
zawodową a życiem prywatnym naszych pracowników. Na drugim 

Dominika Paciecha

W Kelly pracuje od 3 lat. Obecnie jako Senior Project Coordinator. 
Na co dzień koordynuje zespół, zarządza projektami oraz szeroko 
pojętą administracją w obszarze HR.

Badanie potrzeb. 
Pierwszy krok do benefitowego sukcesu
Benefity pozapłacowe stały się nieodzowną składową systemu wynagradzania 
pracowników w większości firm. Świadczą o atrakcyjności organizacji na rynku pracy 
zarówno wśród zatrudnionych osób, jak i kandydatów. Pracodawcy prześcigają się więc 
w konstruowaniu atrakcyjnych polityk świadczeń pozapłacowych. W jaki sposób jednak 
zbadać faktyczne potrzeby i oczekiwania wobec tych ostatnich, by zbudować trafną 
politykę benefitową firmy?

miejscu uplasowała się 
prywatna opieka me-
dyczna, co jest również 
niezwykle ważne – 

w końcu warto zadbać 
o zdrowie pracowników 

oraz członków ich rodzin. Na 
ostatnim, trzecim miejscu, znalazła 

się możliwość dofinansowania rozwoju 
pracowników. Warto wspomnieć, że około 42% 

respondentów badania nie może w sposób samo-
dzielny wybierać benefitów, zaś około 90% z nich chciałoby 

mieć taką możliwość. Wyniki tego badania dają jasno do myślenia 
z jakimi zmianami należy się skonfrontować. 
Dodam jedynie, że rynek benefitów jest niezwykle dynamiczny. 

Świadczenia dodatkowe, które niegdyś uchodziły za niebywale 
ciekawą ofertę dla kandydatów i pracowników (pakiet medyczny, 
karta sportowa, owocowe wtorki) są już od dawna odbierane jako 
coś oczywistego, coś, co jest niemal nieodłącznym elementem 
zawartej umowy, a nie dodatkiem. Zmieniające się trendy oraz 
mnogość usług skłaniają do poszukiwań 
niestandardowych rozwiązań, by 
przyciągnąć największe talenty. 
Elastyczność oraz szybka reakcja 
na zmiany w polityce benefitowej 
może przynieść wymierne korzyści 
w postaci wysokiej pozycji firmy 
na rynku pracy. Uważam jednak, że 
konstruowanie i wszelkie modyfikacje 
w takich politykach powinny być efektem 
dogłębnych badań, analiz i kalkulacji, a co za tym 
idzie, przemyślanej strategii.

NA POCZĄTEK: WAŻNE PYTANIA
Jak zatem zbadać faktyczne potrzeby organizacji 
względem świadczeń pozapłacowych? Z racji tego, 
że zawodowo zajmuję się prowadzeniem projektów 
w dziedzinie HR, rozpatrzę ten temat właśnie w taki 
sposób – projektowo.
Od czego zatem zacząć? Zacząć należy oczywiście od 
samej inicjacji oraz zdefiniowania projektu, jakim bę-
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organizacji, stan cywilny. Wymienione kryteria różnicowania są 
przykładowe, jednak pokażą nam przekrój naszych beneficjen-
tów. Nie oszukujmy się – każda wyróżniona na 
podstawie tych kryteriów grupa osób będzie 
prawdopodobnie miała odmienne ocze-
kiwania i potrzeby.

CENTRALNIE 
CZY W ROZPROSZENIU?
Zwróćmy jednak uwagę na jeszcze 
jedną rzecz – mianowicie stopień centra-
lizacji naszej firmy. Nie jest tajemnicą fakt, 
że trudniej jest zbudować spójną politykę 
benefitową firmy, która ma strukturę rozpro-
szoną. Mnogość oddziałów rozlokowanych 
w mniejszych lub większych miastach ma 
ogromny wpływ na kształtowanie oferty 
świadczeń, choćby z uwagi na to, że to, co 
dostępne w dużym mieście, może nie być 
już tak dostępne w mniejszym. Również dobór dostawców poszcze-
gólnych benefitów może być problematyczny z uwagi na ich wielość 
i konieczność negocjacji warunków. 

NARZĘDZIA
Dopiero po dokonaniu wszystkich kroków opisanych powyżej, 
powinniśmy przystąpić do samego badania przeprowadzonego 
wśród interesariuszy świadczeń pozapłacowych. Najszybszą formą 
badania będzie ta dostępna online. Internet oferuje szereg, nawet 

bezpłatnych narzędzi do tworzenia szybkich ankiet oraz auto-
matycznego analizowania wyników. Najszybszym 

sposobem komunikacji przy rozsyłaniu 
badania będzie e-mail lub firmowy intra-
net. Mając na uwadze możliwości oraz 

budżet na benefity w samej ankiecie 
zasugerowałabym zapytanie 

wprost – jakie są Twoje 
potrzeby i oczekiwania 

Wnioski, odpowiedzi na tego typu pytania pozwolą na ukazanie 
mocnych i słabych stron obecnej polityki. Istotną kwestią będzie też 
przeprowadzenie ankiety satysfakcji pracowników z aktualnie dostar-
czaną ofertą benefitów oraz wiedzą na ich temat. W końcu to zdanie 
samych beneficjentów jest najistotniejsze.

INTERESARIUSZE BADANIA 
Niemniej, najważniejszą kwestią jest ustalenie samych interesariuszy 
naszego badania – kto tak na prawdę jest beneficjentem naszego 
projektu? Kiedy ustalimy już tę kwestię, możemy przejść do samego 
różnicowania interesariuszy pod wieloma aspektami; wiek, płeć, 
zajmowane stanowisko pracy, pozycja stanowiska w strukturze 

względem świadczeń pozapłacowych w naszej 
firmie? Pamiętajmy jednak, by nie był to koncert 

życzeń. Pozostałabym przy wyborze kilku opcji, które są zgodne 
z możliwościami firmy. 
Kwestia benefitów pozapłacowych jest nieodłącznym elementem 
zatrudniania pracowników, zapewniającym poczucie bezpieczeń-
stwa i podnoszącym zadowolenie z obejmowanego stanowiska 
pracy. Mając na uwadze swój zespół i indywidualne podejście 
do potrzeb pracowników, zadbanie o odpowiednio dobrane 
benefity gwarantuje pracodawcy lepszą renomę na rynku pracy, 
który (nawet pomimo trwającej od ponad roku pandemii) wciąż 
wydaje się być w wielu branżach rynkiem pracownika. Myślę zatem, 
że warto poświęcić temu zagadnieniu dużo uwagi i zaplanować 
swoje działania w oparciu o analizę danych i informacje zwrotne 
swojego zespołu. 

dzie badanie potrzeb i oczekiwań benefitowych w naszej organizacji. 
Idąc dalej, warto zadać sobie pytania: 
• co takie badanie ma wnieść? 
• jakie będą potencjalne wartości dodane, a jakie ryzyka, zagrożenia? 
• jakich narzędzi i środków potrzebujemy? 
• jaki czas oraz zasoby finansowe są nam niezbędne? 
• po jakim okresie (okresach) dokonamy ewaluacji przedsięwziętych 

kroków?

TU I TERAZ: BENEFITOWE STATUS QUO
Należy przyjrzeć się obecnemu status quo naszej organizacji. Ważnym 
krokiem będzie dogłębne przyjrzenie się aktualnej polityce benefi-
towej funkcjonującej w firmie. Na podstawie analizy obecnego stanu 
rzeczy można wyciągnąć wnioski: 
• jacy kontrahenci dostarczają nam usługi? 
• jakiego rodzaju świadczenia wnosimy do naszej organizacji? 
• w ramach poszczególnych benefitów – jakiego rodzaju są pakiety?
• jakie są koszty poszczególnych usług i jak się one mają do naszego 

budżetu? 
• w jaki sposób finansujemy benefity dla naszych pracowników? 
• czy posiadamy automatyzację w zakresie dostępu do benefitów? 
• ilu pracowników korzysta z danego 

benefitu i w jakim stopniu, 
na jakich zasadach? 
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Benefity to jedne z tych narzędzi, które przyciągają kandydatów 
do pracy i pozwalają zatrzymać pracownika w firmie. Kandydaci 
przyzwyczaili się do tego, że są one nierozłączną częścią ich umów 
a ostatnie lata pokazały, że stały się również kartą przetargową 
w rywalizacji o najlepszych pracowników. Przed pandemią firmy prze-
ścigały się w najbardziej wyszukanych benefitach. Masaż w biurze, 
karty sportowe, kulturalne karnety, owocowe czwartki, joga w firmie, 
prywatny concierge, opieka nad czworonogiem itp. – dziś tracą na 
atrakcyjności. Co zatem zyskuje?

COŚ SIĘ ZMIENIŁO?
Pandemia koronawirusa i kryzys gospodarczy wpłynął na sytuację 
wielu pracowników i sprawił, że niektórzy z nich z niepokojem 
przyglądają się swoim finansom. Potwierdzają to wyniki badania 
przeprowadzonego przez GfK Polonia sp. o.o. na zlecenie PZU Cash 
SA na reprezentatywnej grupie 800 respondentów zatrudnionych na 
umowę o pracę. Ankietowani przyznają, że zachowanie równowagi 
między zarobkami a wydatkami jest dla nich jednym z najsilniejszych 
źródeł stresu, zaraz po zdrowiu i szczęściu rodzinnym. Połowa bada-
nych pracowników przyznała, że chociaż pieniędzy wystarcza im na 
co dzień, to brakuje im na niespodziewane wydatki. 
Nowa sytuacja rodzi nowe potrzeby i działy HR nie mogą przechodzić 
obok tego obojętnie – chwilowe problemy z płynnością gotówkową, 
które zaprzątają uwagę pracowników przekładają się przecież na po-

Weronika Dejneka 

Prezes Zarządu PZU Cash - spółki zarządzającej portalem benefitów 
finansowych Cash. Pełni również funkcję Dyrektora Zarządzającego 
ds. Assurbanking i Produktów Inwestycyjnych w Grupie PZU oraz 
Członka Rady Nadzorczej Lietuvos Draudimas AB. Ekspert w dziedzinie 
produktów finansowych, w tym rozwiązań benefitowych, dla klientów 
korporacyjnych i indywidualnych.

Benefitowe roszady  
– financial wellness w czołówce 
oczekiwań pracowników 
Szczególne okoliczności – a z takimi mamy do czynienia w efekcie epidemii COVID-19 
– wymagają szczególnego podejścia do budowania zaangażowania  
pracowników. Wykorzystywane dotychczas narzędzia uległy radykalnej  
zmianie. Co może zrobić dział HR, aby skutecznie motywować  
pracowników i zyskać oczekiwany efekt z inwestycji?

Pracownicy oczekują od pracodawców 
konkretnych rozwiązań wspierających 
ich rzeczywiste problemy.

ziom realizowanych zadań i mogą skutkować spadkiem efektywności. 
Niestety, badanie potwierdza, że pracownicy nie znajdują w pro-
pozycjach działów HR tego, czego rzeczywiście dziś potrzebują, 
a proponowane benefity rozmijają się z ich obecnymi potrzebami 
– co piąty badany nie korzysta z żadnego z oferowanych. Pracownicy 
oczekują od pracodawców konkretnych rozwiązań wspierających ich 
rzeczywiste problemy. 

KONKRETNE ROZWIĄZANIA, CZYLI JAKIE?
Okazuje się, że dla pracowników bardzo istotne, a co za tym idzie 
atrakcyjne, staje się realne wsparcie w obszarze finansowym. W czo-
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W PORTFELU PRACOWNIKA
Wielu pracodawców podchodzi z rezerwą do angażowania się 
w udostępnianie pożyczek, uważają oni, że o finanse osobiste każdy 
powinien dbać we własnym zakresie i nie jest to rola pracodawcy. Co 
za tym idzie, z dystansem podchodzą do jakiegokolwiek zaangażowa-
nia firmy w oferowanie dodatkowych pieniędzy na niespodziewane 
wydatki – obawiają się, że taka rola może być źle odebrana. To się 
jednak zmienia, bo zdanie pracowników w tej kwestii jest odmienne 
– jak pokazuje badanie, pozytywnie oceniają oni pracodawcę w roli 
partnera ułatwiającego dostęp do dodatkowych pieniędzy. Co więcej, 
większość ankietowanych rozważyłaby skorzystanie z tak oferowanej 
pożyczki, gdyby pojawiła się u nich taka potrzeba. 
Sytuacje, kiedy pracownik będzie poszukiwał dodatkowej gotówki na 
sfinansowanie większych niż zwykle wydatków będą się zdarzały bez 
względu na to, czy pracodawca umożliwi mu dostęp do pożyczki czy 
nie. Jednak współpraca z pracodawcą w tym zakresie daje pewność, 
że pracownik skorzysta z oferty firmy, która ma sprawdzony produkt. 
To pracodawca zadba o to, aby pracownik rozwiązał kwestie finanso-
we w sposób bezpieczny, sprawdzony i nie zaciągnął niekorzystnej 
dla niego pożyczki poza firmą.
Badanie pokazuje, że w obszarze zarządzania finansami Polacy nie 
mają dużego doświadczenia, a co za tym idzie poszukują zaufanego 
partnera, który pomoże im w niespodziewanych wyzwaniach finan-
sowych. Tym partnerem, jak wskazują respondenci, może się okazać 
pracodawca, który dołączy takie rozwiązania do oferty benefitów 
firmowych. Badanie pokazuje też, że w przypadku problemów finan-
sowych pracownicy chętniej udaliby się po pożyczkę do pracodawcy 
niż do banku, a pracodawca jawi się tu jako partner godny zaufania, 
który nie wprowadzi pracownika w błąd i nie będzie mu oferował nie-
atrakcyjnych rozwiązań. To duży kapitał zaufania, który pracodawcom 
niesie konkretne korzyści. 

BENEFIT Z POŻYCZKĄ
W Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych platformy oferujące 
dostęp do dodatkowych finansów za pośrednictwem pracodawcy 
funkcjonują od lat. Podobne rozwiązanie jest już dostępne także 
w Polsce. Portal Cash, bo o nim mowa, który powstał w ramach 
Grupy PZU, jest pierwszym serwisem benefitów finansowych, gdzie 
pracownicy szybko i całkowicie zdalnie mogą uzyskać atrakcyjną 
pożyczkę bankową. Funkcjonowanie portalu jest bardzo proste, 
wymaga minimum formalności, a pracodawca nie ponosi kosztów 
wdrożenia ani udzielania pożyczek pracownikom. To dobra wiado-
mość, szczególnie dla tych firm, które nie mają zbyt rozbudowanych 
działów HR i nie mogą poświęcić na wdrożenie projektu zbyt wielu 
zasobów. Dostawca benefitu przygotowuje w serwisie dedykowaną 
stronę dla pracodawcy, z której za pośrednictwem indywidualnego 
kodu firmowego mogą korzystać wszyscy pracownicy firmy również 
na osobistych urządzeniach mobilnych.
Serwis stawia na maksymalne ograniczenie formalności i wygodę 
pożyczkobiorcy. Pracownicy nie muszą przedstawiać zaświadczenia 
o zarobkach, dane pochodzą bezpośrednio od pracodawcy. Raty są au-
tomatycznie potrącane z wynagrodzenia, a cały proces wnioskowania 
i otrzymania pożyczki odbywa się zdalnie. Pieniądze pracownik otrzy-
muje najczęściej następnego dnia roboczego po podpisaniu umowy. 

NOWY TREND
Korzystając z portalu Cash pracodawca daje swoim pracownikom 
zupełnie nową, niedostępną dotąd opcję finansowania ich potrzeb. 
Zyskuje narzędzie, które pomaga zwiększyć nie tylko motywację 
i lojalność pracowników zwłaszcza w obecnych czasach, ale także 
budować wizerunek nowoczesnego pracodawcy, który dba o interesy 
pracownika oferując mu sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie finanso-
we, odpowiadające na jego realne potrzeby. Pracodawcy wiedzą już, że 
w trudnych czasach powinni uwzględniać konkretne potrzeby pracow-
ników, a te w dużej mierze wiążą się z komfortem finansowym. Dlatego 
rodzący się dopiero trend financial wellness ma przed sobą przyszłość. 

Financial wellness – w tłumaczeniu  
na język polski: komfort finansowy  
– to najprościej mówiąc ogólna kondycja 
finansowa danej osoby, która obok 
kondycji fizycznej i psychicznej, jest 
trzecim najważniejszym elementem 
ogólnego dobrostanu każdego  
człowieka. To umiejętność radzenia  
sobie ze stresem finansowym,  
którego każdy doświadcza.

łówce benefitów o najwyższej atrakcyjności, respondenci badania 
wskazali aż trzy typowo finansowe: niskooprocentowaną pożyczkę, 
bony podarunkowe i bezzwrotną zapomogę. Ich zdaniem, takie 
benefity posiadają rzeczywisty wpływ na podniesienie ich komfortu 
życiowego. Zmiana optyki pracowników w kwestii finansów oso-
bistych powoduje, że firmy coraz odważniej kierują swoje działania 
właśnie w tę stronę, a termin financial wellness zyskuje na popular-
ności. Financial wellness – w tłumaczeniu na język polski: komfort 
finansowy – to najprościej mówiąc ogólna kondycja finansowa danej 
osoby, która obok kondycji fizycznej i psychicznej, jest trzecim naj-
ważniejszym elementem ogólnego dobrostanu każdego człowieka. 
To umiejętność radzenia sobie ze stresem finansowym, którego każdy 
doświadcza. Rodzi się zatem pytanie, czy rolą pracodawcy jest wspar-
cie pracowników w niwelowaniu takiego stresu?
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Czy nowoczesna firma odrzuca sprawdzone, jednak stosowane 
przez lata rozwiązania na poczet nowatorskich pomysłów? Mówiąc 
o nowoczesnej kulturze organizacyjnej należy spojrzeć na temat 
szeroko, dokładnie analizując potrzeby i dostępne narzędzia. Ciągła 
zmienność, z jaką spotykają się HR-owcy, wymusza na nich umiejęt-
ność dokonywania właściwego osądu i wsłuchiwania się 
w potrzeby pracownika. By właściwie podejść do 
budowania wartościowej kultury firmy, HR po-
winien stworzyć hybrydowy program, łączący 
w sobie sprawdzone rozwiązania z nowocze-
sną kafeterią. Dlatego warto poznać filary, sta-
nowiące podstawę funkcjonowania właściwie 
rozumianej nowoczesnej organizacji.

KOMUNIKACJA  
(NIE) ZAWSZE JASNA
Dezinformacja to największa plaga ostatnich czasów. 
Wraz z pojawieniem się COVID-19, brak sprawdzonej 
i prawidłowo przekazanej informacji przyczyniły się 
do pogorszenia nastrojów pracowników i pogłębienia 

Tomasz Chaciński

Założyciel i pomysłodawca Worksmile. Absolwent psychologii 
biznesu Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej 
w Warszawie oraz studiów podyplomowych na kierunku psychologia 
sportu na Uniwersytecie SWPS. Od ponad 11 lat zajmuje się współpracą 
z działami HR. Pomysł na biznes zaczerpnął z własnego doświadczenia 
zauważając, że regularna aktywność fizyczna poprawia jego 
samopoczucie oraz pozytywnie wpływa na wydajność pracy. 

Kultura dbania  
o pracowników 
Dbanie o potrzeby pracowników stało się numerem 1. na liście priorytetów 
organizacji, mających na celu dopasowanie kultury organizacyjnej do postcovidowej 
rzeczywistości, która stała się już nieodłącznym elementem tamtych czasów. 
Potrzeba chwili, by odnaleźć się w nowej normalności, w której pandemia wytyczyła i wciąż 
wytycza kolejne definicje potrzeb pracowniczych, wywołanych zachodzącymi zmianami. 
Ewolucji uległa „toplista” benefitów, które pozwalają odpowiadać na najważniejsze 
oczekiwania zatrudnionych. Organizacje w dużej mierze koncentrują się dziś na dobrostanie 
pracowników, którzy potrzebują wsparcia w niemal każdym obszarze życia. Jak zbudować 
kulturę organizacyjną firmy, by w pełni wspierała pracownika i realizację celów biznesowych? 
Jakie elementy „starej rzeczywistości” pozostawić, a jakie zastąpić sprawdzonymi 
w ostatnim czasie rozwiązaniami? 
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poczucia zagrożenia. Dobrze prowadzona komuni-
kacja stała się podstawą kultury organizacyjnej firmy. 
Choć wielu liderów uważa, że właściwie przekazuje 
zespołowi najważniejsze informacje, warto zastano-
wić się, czy są one zrozumiałe i utrwalone? 
Skuteczna komunikacja wymusza do-
pasowanie treści do formy przekazu. 
Komunikat słowny bywa ulotny, a wiado-
mość mailowa może zostać przeoczona 
lub zaginąć. Złotym środkiem może okazać 
się prosta w obsłudze platforma, która umoż-
liwia bieżącą wymianę treści i ogłoszeń oraz 
zadawanie pytań, jednocześnie archiwizując 
korespondencję i umożliwiając – w razie po-
trzeby – swobodny powrót do komunikatu. 
Dobra komunikacja to must have współczesnej 
organizacji. W dobie komunikatorów, szybkość 
i dostępność treści stały się podstawą pożąda-
nej formy dialogu. 

BUDUJ SPOŁECZNOŚĆ,  
WSPIERAJ POCZUCIE PRZYNALEŻNOŚCI
Wiele firm funkcjonuje w bliskiej krajom anglosaskim kulturze 
bezpośredniości zwracania się do siebie po imieniu. Warto postawić 
pytanie, czy mówienie do siebie per „Ty” nie jest sztucznym tworze-
niem społeczności i czy realnie przekłada się na budowanie relacji? 
Przypadkowe pozdrowienie prezesa w drodze na lunch, bez możliwo-
ści rozmowy, tworzy ułudę nieistniejącej relacji. 
Budowanie realnej społeczności – otwartej i bezpośredniej – to kolej-
ny filar nowoczesnej kultury organizacyjnej firmy. Swobodny dostęp 
do kadry zarządzającej i chęć poznania pracowników – to niezawod-
ny sposób na stworzenie komfortowego miejsca pracy (56% zatrud-
nionych uważa pracodawcę za najlepsze źródło informacji)1. Poczucie 
przynależności do społeczności firmowej poprawia samopoczucie 
pracownika, wzmacnia zaangażowanie, umacnia więzi i korzystnie 
działa na wizerunek firmy. Również w tym przypadku pomocnym 
narzędziem jest platforma Worksmile, łącząca w sobie funkcję wspo-
mnianego komunikatora. Wirtualne środowisko umożliwia wymianę 
doświadczeń i pasji oraz pozwala lepiej poznać współpracowników. 
Nowatorskie narzędzie w połączeniu z tradycyjną formą kontaktu 

to chętnie wybierane rozwiązanie. Platforma 
pozwala również włączyć w życie firmy 
elementy grywalizacji, poprzez publikację 
wyzwań i integrację, w drodze po najlepsze 
wyniki. Platforma posiada funkcję doceniania, 

dzięki czemu w każdej chwili można 
obdarować pracowników zasłużo-
nym kudosem na forum całej firmy. 

ZADBAJ O WELLBEING 
PRACOWNIKA

Już nie karta sportowa stanowi najpo-
pularniejszy i najchętniej wybierany benefit 

pozapłacowy. Pandemia brutalnie odkryła po-
trzebę zaopiekowania się zespołem również od 
strony psychologicznej. W dobie izolacji coraz 
więcej osób zmagało się z problemami natury 

mentalnej i poszukiwało specjalistycznej po-
mocy. Jak wynika z raportu ZUS 
„Absencja chorobowa w 2020 r.” 
w ubiegłym roku wystawionych 

zostało 1,5 mln zaświadczeń 
lekarskich na łączną liczbę 27,7 mln 

dni z tytułu zaburzeń psychicz-
nych i zaburzeń zachowania2. 
W porównaniu z 2019 rokiem 

– zanotowano wzrost o ponad 25% zwolnień3. Nie ulega wątpliwości, 
że pracownicy coraz częściej nie radzili sobie z nową rzeczywistością, 
a jedyną znaną im formą pomocy było tradycyjne L4. Na szczęście 
wielu z nich podjęło próbę znalezienia rozwiązania, które umożliwi im 
lepsze radzenie sobie ze stresem. Patrząc na wzrost liczby praktyków 
medytacji – to właśnie trening mentalny stał się dostępnym reduk-
torem napięć. Kultura organizacyjna firmy powinna przywiązywać 
szczególną uwagę do kompleksowego zabezpieczenia zdrowia 
pracowników, gdyż ponad 80% zatrudnionych uważa, że pracodawca 
powinien zadbać o ich zdrowie psychiczne4, a ponad 84% chciałoby 
otrzymać swobodny dostęp do specjalistów5. To ważne, gdyż dobra 
kondycja zdrowotna przekłada się na większą skuteczność zawodową.

OFIARUJ SWOBODĘ WYBORU
Nic tak nie demotywuje, jak brak swobodnego wyboru. Zwłaszcza, 
jeśli w grę wchodzą nagrody za ciężką pracę. Budując kulturę orga-
nizacyjną należy pamiętać, by oferowane benefity były właściwie 
dobrane do potrzeb. W jaki sposób nagradzać pracowników, by ci 
faktycznie czuli się docenieni? Wbrew pozorom, dodatkowy zastrzyk 
gotówki nie zawsze spełnia założone oczekiwania. Benefit to wartość 
dodana, mająca na celu docenienie pracownika. Dodatkowa gotówka 
często ginie pośród codziennych wydatków, przez co traci zamie-
rzony charakter. Dlatego najlepszym rozwiązaniem będzie w tym 
przypadku oddanie do użytku pracowników kafeterii benefitowej 
z różnorodną ofertą, którą można dopasować do indywidualnych 
potrzeb pracowników6. Prawidłowo zbudowana kafeteria powinna 
łączyć w sobie oferty dotycząca wielu aspektów życiowych. Ważne, 
by oddać w ręce pracowników produkt, który pozwoli zaspokoić ich 
potrzeby i stanie się przyjemnym dodatkiem do pensji. 
Kultura organizacyjna firmy powinna opierać się o realne potrzeby 
i technologie, zapewniające prosty dostęp do oferowanych benefi-
tów. Dlatego zachęcam do otwarcia się na dialog na temat aktualnych 
trendów i oczekiwań. Połączenie sprawdzonych rozwiązań z atrak-
cyjną technologią, to najlepszy sposób do budowania hybrydowej 
i nowoczesnej kultury organizacyjnej firmy.  
 

Kultura organizacyjna firmy powinna 
przywiązywać szczególną uwagę 
do kompleksowego zabezpieczenia 
zdrowia pracowników, gdyż ponad 
80% zatrudnionych uważa, że 
pracodawca powinien zadbać o ich 
zdrowie psychiczne , a ponad 84% 
chciałoby otrzymać swobodny dostęp 
do specjalistów . To ważne, gdyż dobra 
kondycja zdrowotna przekłada się na 
większość skuteczną zawodową.

1 2021 Edelman Trust Barometer Spring Update: A World in Trauma, Edelman, str. 19.
2 Departament Statystyki I Prognoz Aktuarialnych, Raport Absencja chorobowa w 2020 r.”, 

marzec 2021r., str. 7.
3 Tamże.
4 Raport Zdrowie Psychiczne w środowisku pracy, Pracodawcy RP, Grupa Artemis, str. 18.
5 Tamże, str. 19.
6 #zostań w domu badanie trendów zmian w pakietach benefitowych firm w związku 

z COVID 19 – SKRÓCONY RAPORT WYNIKÓW BADANIA, Centrum Kształcenia 
Podyplomowego, Warszawa 2020 r., str. 9.
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Znane powiedzenie mówi, że pieniądze to nie wszystko. Badania 
Pracuj.pl z ostatnich lat udowadniają, że to prawda – mówiąc o pracy, 
Polacy podkreślają znaczenie relacji, wpływu firmy na otoczenie, 
możliwości rozwoju, a w czasach COVID-19 – także bezpieczeństwa 
zatrudnienia. A jednak to właśnie wynagrodzenia zajmują od lat 
zdecydowane pierwsze miejsce na liście priorytetów, branych pod 
uwagę przy wyborze pracodawcy.
Czy jednak sami umiemy mówić o pieniądzach i starać się o lepsze 
warunki zatrudnienia? To pytanie zadali analitycy Pracuj.pl w kolej-
nej odsłonie badania „Polacy w środowisku pracy”, przeprowa-
dzonego na reprezentatywnej grupie ponad 1000 pracujących 
Polaków.

O PIENIĄDZACH – NIECHĘTNIE 
Jak wynika z badań Pracuj.pl – Polacy mają trud-
ności z rozmawianiem o pieniądzach. Wielu 
osobom poruszanie kwestii finansowych 
wydaje się niezręczne, nawet w takich 
sytuacjach jak rozmowa o pracę. 
Powiedzenie „dżentelmeni i damy nie 
rozmawiają o pieniądzach” jest więc 
wciąż aktualne. Tylko 28% spośród an-
kietowanych osób przyznało, że dzielą 
się informacjami na temat zarobków 
z innymi. Trudno się więc dziwić, że 
tylko połowa respondentów (49,5%) 
ma w swojej opinii wiedzę, jak na tle 
konkurencji wypadają ich zarobki.

Pensja  
 to podstawa?

Tylko niespełna jedna trzecia Polaków jest zadowolona 
z otrzymywanych obecnie wynagrodzeń – wynika z najnowszych 
badań Pracuj.pl. Choć większość zatrudnionych o pieniądzach rozmawiać 
nie lubi, zależy im na znajomości stawek oferowanych przez pracodawców. 
Polacy deklarują, że chcieliby zarabiać więcej, a wyższe zarobki są główną 
motywacją do poszukiwania nowej pracy. Choć cenią benefity, zamiast nich 
wolą otrzymać wyższą pensję – nawet, jeśli wysokość podwyżki byłaby 
niższa od wartości świadczenia pozapłacowego.
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Polacy o wynagrodzeniach. 
Jaki masz stosunek do poniższych stwierdzeń.

W mojej pracy obowiązuje jasny system wynagrodzeń
 50%                                                          27%                           23%

Wiem, jak wypadam na tle branży pod względem zarobków
 49,5%                                                       33%                                   17,5%

Potrafię negocjować wysokość wynagrodzenia
 37%                                        37%                                         26%

Chętnie dzielę się informacją na temat moich zarobków
 28%                             34%                                     38%

  Zgadzam się            Ani się zgadzam, ani nie zgadzam         

  Nie zgadzam się

Polacy mają także kłopot z rozmowami w sprawie wy-
nagrodzenia – negocjowaniem warunków i wysokości 
pensji. Tylko nieco ponad jedna trzecia badanych zadeklarowała, że 
rozmowy o zarobkach z przełożonymi nie stanowią dla nich proble-
mu. Efekt? Mniej niż połowa respondentów (45%) starała się w ubie-
głym roku o podwyżkę, a co trzeci (32%) nie robił tego… nigdy.
Oczywiście na takie postawy wpływają nie tylko niepewność czy brak 
branżowej wiedzy, ale także uwarunkowania wewnątrz firm. Tylko 
połowa zatrudnionych respondentów (50%) uznała, że system wyna-
grodzeń pracowników obowiązujący w ich miejscu pracy jest jasny 
i zrozumiały. Natomiast blisko co czwarty (23%) nie zgodził się z tym 
stwierdzeniem, a 27% nie miało określonego zdania.
„Nasze badania dowodzą, że temat wynagrodzeń jest jedną z najbar-
dziej wrażliwych kwestii w miejscu pracy. Rozmowa o wynagrodzeniu 
wymaga dobrego przygotowania i odwagi ze strony pracownika, 
a także otwartości ze strony pracodawcy. Skoro system wynagrodzeń 
pracowników w wielu firmach jest według badanych nieprecyzyjny, 
dodatkowo potęguje to atmosferę niepewności i utrudnia decyzję 
o rozmowie z przełożonym. Z drugiej jednak strony ten stan nie 
musi wynikać tylko z kultury firmy, bo sami badani rzadko są skłonni 
mówić otwarcie o zarobkach. Pod względem otwartości na rozmowę 
o wynagrodzeniach obie strony mają przed sobą jeszcze długi proces 
zmian” – mówi Konstancja Zyzik, Talent Acquisition & Capabilities 
Development Manager w Grupie Pracuj.

ZAROBKI DO POPRAWKI? ZBIERZ ARGUMENTY
To zaskakujące dane – szczególnie w świetle innych ustaleń badaczy. 
Większość badanych Polaków nie jest bowiem zadowolonych ze swo-
jej pensji – jedynie 32% respondentów twierdzi, że obecne wynagro-
dzenie spełnia ich oczekiwania, a 37% nie zgadza się z tym zdaniem. 
Dokładnie tyle samo uważa, że zarabia odpowiednio w stosunku do 
swoich umiejętności i doświadczenia.
Jak podkreśla ekspertka Pracuj.pl, próbując zmienić swoje wyna-
grodzenie na lepsze, pracownicy powinni dobrze przygotować się 
do rozmowy z przełożonymi. Bardzo ważny jest wybór momentu, 
w którym się staramy o podwyżkę, dobry dobór argumentów, a także 
odpowiednie przemyślenie swoich postulatów.
„Powinniśmy pamiętać o ustaleniu przed rozmową konkretnych 
i możliwie realnych oczekiwań finansowych, a także weryfikacja 
ich z rynkiem. Przykładowe wynagrodzenia można znaleźć np. na 
portalach branżowych czy w raportach płacowych. Ponadto powin-
niśmy się uzbroić w argumenty za naszą podwyżką, np. niedawne 
osiągnięcia, staż w firmie, przykłady z branży. Oczywiście, że takie 
przygotowanie nie zawsze zagwarantuje sukces, ale ułatwia nam me-
rytoryczną rozmowę z pracodawcą i zwiększa szanse na osiągnięcie 
celu” – dodaje Konstancja Zyzik.

WIDEŁKI W OGŁOSZENIU  
– KLUCZOWY ATUT OFERTY
Skoro temat finansów jest tak trudny dla wielu pracowników, to 
może rozwiązaniem jest informowanie przez firmy o widełkach 
wynagrodzenia już na etapie ofert pracy? Ten pomysł niewątpliwie 
cieszy się powodzeniem wśród badanych – aż 71% respondentów 
oczekiwałoby takiego rozwiązania. Taka informacja ułatwia wielu 
kandydatom podjęcie decyzji o złożeniu aplikacji. Tym bardziej, że jak 
wynika z badania „Polacy gotowi na zmianę pracy. Badania Pracuj.pl” 
aż 86% Polaków jest otwartych na nowe oferty pracy.
Temat widełek wynagrodzeń jest przedmiotem otwartych dyskusji 
od wielu lat. Jak zauważa Patryk Müller, Starszy Specjalista ds. 
Komunikacji z Użytkownikami w Grupie Pracuj, w obszarze ich jaw-
ności widać stopniową zmianę na lepsze. Na przykład, obecnie udział 
ogłoszeń z widełkami zarobków na Pracuj.pl jest ponad dwukrotnie 
wyższy niż jeszcze 2-3 lata temu. Jednocześnie jednak postęp jest 
wolniejszy niż spodziewany przez wielu kandydatów, a tego typu 
ogłoszenia wciąż stanowią zdecydowaną mniejszość.
„Sami jako Grupa Pracuj uwzględniamy widełki w swoich ogłosze-
niach, chcąc dawać dobry przykład. Decyzje o publikacji zakresu 
oferowanych zarobków są powodowane wieloma czynnikami, m.in. 
wewnętrznymi regulacjami, tajnością wynagrodzeń, chęcią ukrycia 
ich przed konkurencją czy strategią rekrutacji. Szanujemy te decyzje 
pracodawców, starając się jednocześnie maksymalnie ułatwiać im 
decyzje o ujawnianiu oferowanych zarobków. Służą temu m.in. nowe 
szablony ofert eksponujące zarobki, działania naszych opiekunów 
handlowych. Dlatego też promujemy takie oferty w naszej najnowszej 

Widełki wynagrodzeń – mile widziane

71%
Polaków badanych przez Pracuj.pl uważa, że oferty pracy 
powinny zawierać informację o dokładnych lub przybliżonych 
zarobkach na rekrutowanym stanowisku.
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kampanii „W środowisku Pracuj.pl” – komentuje Patryk Müller.
Często podnoszonym argumentem w dyskusji o jawności wynagro-
dzeń jest przykład branży IT, w której obserwowana jest stosunkowo 
duża otwartość komunikacji widełek zarobków, znacznie wyższa 
od rynkowego standardu. Ten przykład trudno jednak bezpośred-
nio przenieść na cały rynek pracy. Jak zauważa ekspert, otwartość 
komunikacji zarobków przez pracodawców rośnie wraz ze stopniem 
rywalizacji o kandydatów.
„Otwartość branży IT w komunikacji zarobków jest bardzo pozy-
tywnym zjawiskiem, któremu jednak mocno sprzyja jej specyfika. 
Gotowość do prezentowania oferowanych kwot rośnie wraz z trud-
nością specjalizacji, unikatowymi kwalifikacjami czy poziomem kon-
kurencji o kandydatów. Pod tym względem branża IT jest jaskrawym 
przykładem. Zatrudnia ona około 3-4 procent pracowników w Polsce, 
a na samym Pracuj.pl dotyczy jej ok. 14% ofert. Przy takiej dyspropor-
cji podaży i popytu na kandydatów, pracodawcy wykazują się dużo 
większą otwartością. Trudno tę sytuację przekładać bezpośrednio 
na inne branże, w których te proporcje są bardziej wyrównane, 
zwłaszcza w obliczu COVID-19” – komentuje Patryk Müller.

BENEFITY – MNIEJ ATRAKCYJNE 
O ile wysokość zarobków wciąż jest rzadkością w sytuacji publikacji 
przez pracodawcy oferty zatrudnienia, to już dodatkowymi świad-
czeniami i benefitami firmy chwalą się chętnie. Czy jednak kandydaci 
przykładają do nich dużą wagę? I tak, i nie. Benefity pozapłacowe 
znalazły się na dość wysokim, 4. miejscu na piramidzie deklarowanych 
potrzeb. Jednak w rywalizacji z bezpośrednim wynagrodzeniem 
– zazwyczaj przegrywają, nawet jeśli mają wysoką wartość.

Mając do wyboru podwyżkę lub benefit, którego comiesięczna 
wartość jes od niej wyższa, wybrał(a)bym...

Podwyżkę niezależnie od benefitu
  60%

Benefit, jeśli jest zgodny z potrzebami
  37,5%

Benefit, niezależnie od potrzeb
  2,5%

Badacze poprosili respondentów o wybór między benefitami, 
a podwyżką. Aż 60% osób wybrałoby dodatkowe wynagrodzenie 
niezależnie od tego, czy oferowany benefit miałby wartość wyższą od 
kwoty podwyżki. Kolejne 38% respondentów uznało, że wybrałoby 
„cenniejszy” benefit, ale tylko w sytuacji, gdy pokrywałby się on z ich 
zainteresowaniami. Tylko 3% ankietowanych wolałoby jakiekolwiek 
świadczenie pozapłacowe zamiast podwyżki.

Benefity pozapłacowe. Co mamy, a co chcielibyśmy mieć? 
Najczęściej wybierane odpowiedzi

Dodatkowy płatny urlop 37%    14%

Ubezpiecznie na życie 34%    33%

Bony towarowe  
/ karty zniżkowe

32%    22%

Dofinansowanie posiłków 21%    15%

Dofinansowanie szkoleń  
/ konferencji

18%    16%

Dofinansowanie zajęć 
sportowych

13%    16%

  Uważam za atrakcyjny            Mam dostęp w swojej pracy

Nie oznacza to jednak, że Polacy nie cenią sobie benefitów. 
Respondenci mogli wskazać maksymalnie trzy świadczenia pozapła-
cowe, które uważali za najbardziej atrakcyjne. Na pierwszym miejscu 
znalazły się pakiety medyczne (42% wskazań). Tymczasem takie 
dodatkowe świadczenia są oferowane tylko w 24% firm. W pierwszej 
trójce najbardziej pożądanych benefitów znalazły się także dodatko-
wy płatny urlop (37%) oraz ubezpieczenie na życie (34%). To właśnie 
ubezpieczenie jest najchętniej oferowanym benefitem dostępnym 
w miejscach pracy respondentów. Dostęp do tej formy dodatkowych 
świadczeń wskazała jedna trzecia ankietowanych.

DYSKUSJA O ZAROBKACH TRWA
Rozmowy o zarobkach wciąż stanowią w Polsce często sferę tabu. 
W podejściu do wynagrodzeń widać także wiele paradoksów. Z jed-
nej strony pracownicy chcą znać wysokość wynagrodzeń i mieć do-
stęp wiedzy o zarobkach współpracowników, ale raczej nie są skłonni 
osobiście dzielić się nimi z innymi, często też obawiają się rozmów 

o podwyżkach. Z drugiej strony pracodawcy 
często mówią o atrakcyjnym wynagrodze-

niu, ale też zazwyczaj decydują się je 
ujawnić dopiero na poziomie rozmowy 
kwalifikacyjnej.
Przyszłość może przynieść wiele 
rozwiązań w tej kwestii – ostatnio po-
wróciła dyskusja o projekcie Komisji 
Europejskiej, zakładającym obo-
wiązek publikacji siatki płac przez 

pracodawców. Niezależnie 
od dalszych losów tego 

i innych podobnych 
projektów, temat 

wynagrodzeń 
wciąż będzie 

budzić duże 
emocje wśród 
wszystkich 
uczestników 
rynku pracy. 
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Nie możemy patrzeć na pracę jedynie górnolotnie – jako misję i spo-
sób samorealizacji. Praca to też sprawy czysto przyziemne, bardzo 
materialne. Dlatego nic dziwnego, że kładąc na szali wszystkie argu-
menty przemawiające za „zostać lub odejść” – od nawet najlepszego 
pracodawcy – koronnym argumentem staje się ona. Pensja.
Ile „waży” wynagrodzenie spośród wszystkich warunków zatrud-
nienia? Dużo czy mało? Są to oczywiście pojęcia względne i to co 
dla jednego będzie wysoką pensją, dla innego może być sumą, 
co najwyżej przeciętną. Niezależnie jednak od indywidualnych 
oczekiwań czy ambicji, wynagrodzenie jest jedną z nadrzędnych 
wartości w życiu zawodowym. Pracujemy, żeby zarabiać. A im 
bardziej niejasna i trudna do przewidzenia jest sytuacja na rynku 
pracy, tym większe pragnienie, by zyskać pewne i stabilne 
źródło utrzymania. Potwierdzają to badania Pracuj.pl „Polacy 
w środowisku pracy”. Wynika z nich, że 86% Polaków jest 
otwartych na nowe propozycje pracy, a najczęstszą motywację 
stanowi chęć osiągania wyższych zarobków (71%).

WAGA PRIORYTETÓW, MIARA KOMFORTU
Bez względu na to, czy mówimy o stażyście, który dopiero 
wchodzi na rynek pracy, czy też o ekspercie z bogatym portfolio 
osiągnięć i „ciężkim” bagażem doświadczeń – każdy chce odczuwać 
komfort finansowy. Każdego też pensja do pracy motywuje. Choć 
wiele mówi się o pozapłacowych motywatorach, warto pamiętać, 
że działają one – i mają szansę wpłynąć na skuteczność i morale 
zatrudnionych – dopiero wtedy, gdy podstawowe potrzeby – w tym 
godziwe wynagrodzenie – są zaspokojone. Nikogo nie ucieszą 

Ile waży  
wynagrodzenie?
Gdyby chcieć oszacować wagę doświadczenia, kompetencji, atmosfery w pracy 
czy relacji zawodowych, to śmiało można powiedzieć, że są to wartości bezcenne. 
To pewien miks atrybutów pracodawcy, który powoduje, że pracownik po prostu czuje 
się w swojej pracy dobrze, rozwija się i jest efektywny. Jest także lojalny wobec firmy 
i niechętnie zmienia miejsce zatrudnienia. Ale… 

Skoro więc wynagrodzenie znajduje 
się wśród priorytetów zawodowych 
zdecydowanej większości pracowników, 
trudno się dziwić, że oczekują oni jasnej 
i przejrzystej komunikacji jego wysokości 
w prezentowanych ofertach pracy 
i podczas rekrutacji.

Iga Pazio

Redaktor naczelna Kompendium HR i serwisu wyzwaniaHR.pracuj.pl. 
Autorka cyklicznego badania „HR-owca portret własny”, programów 
merytorycznych konferencji Wyzwania HR i innych inicjatyw branżo-
wych. Entuzjastka dzielenia się wiedzą, branży HR i data driven content. 
B2B Marketing Communications Manager, w Grupie Pracuj od 2010 roku.
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„owocowe czwartki”, jeśli jego wynagrodzenie nie wystarczy na 
pokrycie wszystkich zobowiązań. Pensja jest najbardziej miarodaj-
nym wyznacznikiem sukcesu, docenienia wkładu pracy i realnym 
punktem odniesienia. Dlatego też konkurencyjna oferta finansowa 
może zwabić nie tylko tych, którzy nie czują się komfortowo w ak-
tualnym miejscu pracy, lecz także pracowników zadowolonych ze 
swojej dotychczasowej ścieżki rozwoju, miejsca i roli w organizacji 
czy panującej w zespole atmosfery.
Skoro więc wynagrodzenie znajduje się wśród priorytetów zawodo-
wych zdecydowanej większości pracowników, trudno się dziwić, że 
oczekują oni jasnej i przejrzystej komunikacji wysokości wynagrodze-
nia w prezentowanych ofertach pracy i podczas rekrutacji.
Choć podanie widełek płacowych już na etapie ogłoszenia znacznie 
zwiększa efektywność rekrutacji i skraca czas jej trwania, nadal wielu 
pracodawców pomija ten element. Liczą, że podczas finalizacji roz-
mów podane przez pracownika stawki uda się znegocjować lub po 
prostu mając, restrykcyjne zapisy dotyczące komunikowania polityki 
płacowej. Tymczasem o pieniądzach rozmawiać trzeba i... warto.

KALKULACJE I EMOCJE
Ech, to była strata czasu… – myślą rozczarowani kandydaci, którzy 
przebrnęli przez choćby pierwszą rozmowę rekrutacyjną, by w jej 
finale dowiedzieć się, że oferta finansowa pracodawcy jest zgoła 
odmienna od ich oczekiwań. Im później rekruter czy też pracodawca 
zdecydują się ujawnić wysokość oferowanego wynagrodzenia (lub 
potwierdzić, że oczekiwania kandydata znajdują się w zasięgu ich 
możliwości) – tym większe ryzyko, że w ogóle stracimy zaintereso-
wanie kandydata. Jawność wynagrodzeń staje się coraz bardziej 
powszechna, co powoduje odpływ najbardziej pożądanych talentów 
w stronę organizacji prowadzących transparentną politykę finansową.
Wspomniane rozczarowanie nie jest jedynie przejściowe i szybko 
nie mija. To niestety istotna „skaza” na wizerunku organizacji jako 
pracodawcy. Dlaczego? Ponieważ kandydat przygotowujący się do 
rozmowy czy kolejnych kroków w procesie rekrutacji angażuje się 
coraz mocniej. Domysły zaczynają ustępować miejsca zdobytym 
informacjom, a nadzieja na sukces gwałtownie rośnie. Rozczarowanie 
jest wówczas bardziej dotkliwe i na dłużej pozostaje w pamięci.
A przecież nawet jeśli dziś rekruter nie może zaproponować 
sowitego wynagrodzenia, nie oznacza to, że w przyszłości nie 
zmieni się polityka płacowa w firmie lub nie będzie ona gotowa 
płacić więcej za ten konkretny zestaw kompetencji. Otwartość 
w rozmowie o finansach pozostawia także otwartą furtkę 
do dalszych rozmów z kandydatem w przyszłości. Zresztą 

na braku informacji o wysokości wynagrodzenia traci również 
sam pracodawca. W jaki sposób? Ponosząc wyższe koszty procesu 
rekrutacji i go (często na własne życzenie) wydłużając. Naturalną 
wstępną selekcją zgłoszeń jest moment, w którym kandydat ocenia 
daną ofertę pracy i postanawia na nią odpowiedzieć. Jeśli spełnione 
są jego warunki i oczekiwania, a on sam spełnia również wymogi 
pracodawcy, kolejnym etapem weryfikacji jest wysokość pensji. Na 
podstawie takich informacji kandydat podejmuje decyzję: wysłać 
aplikację lub nie. Jeśli już na tym etapie wie, że dana oferta finansowo 
go kompletnie nie satysfakcjonuje... po prostu na nią nie odpowiada. 
Dla rekrutera oznacza to, że nie musi analizować aplikacji płynących 
od kandydatów, którzy są „zbyt drodzy” i nie musi także angażować 
się w przygotowanie oraz poświęcać swojego 
cennego czasu – także opłacanego przecież 
przez pracodawcę – na spotkania. W tym 
przypadku jawność = oszczędność.

O PIENIĄDZACH 
– WPROST!
Co jeszcze traci pracodawca, który 
robi z finansów temat tabu? 
Przede wszystkim – zaufanie 
i wiarygodność. Tym gorzej, 
jeśli w ogłoszeniu o pracy kan-
dydat otrzymał informacje 
sprzeczne z tym, co usłyszał 
podczas rozmowy 
rekrutacyjnej – np. 
w ofercie 
widniała 

Mając informację o wynagrodzeniu 
kandydat podejmuje decyzję: 
wysłać aplikację lub nie. Jeśli dana 
oferta finansowo go kompletnie nie 
satysfakcjonuje... po prostu na nią 
nie odpowiada. Zatem rekruter nie 
musi analizować aplikacji kandydatów 
„zbyt drogich” i angażować się 
w przygotowanie oraz poświęcać czasu 
– także opłacanego przecież przez 
pracodawcę – na spotkania. W tym 
przypadku jawność = oszczędność.
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gwarancja umowy o pracę i konkretny przedział płacowy, a podczas 
spotkania z rekruterem wyszła na jaw umowa-zlecenie i niższa stawka. 
Nie warto, by rozmowa o tak ważnych i delikatnych kwestiach przypo-
minała zabawę w kotka i myszkę. Brak spójności i prawdomówności kła-
dzie się bowiem cieniem na marce pracodawcy. A zatem – jeżeli masz 
wątpliwość, czy publikować w ogłoszeniu informację o wynagrodzeniu, 
przede wszystkim zastanów się, co organizacja może przez to stracić. 
Dlaczego tak naprawdę ciąży Ci ta kwestia i nie chcesz jej ujawniać? 
Jaką miarą mierzysz candidate experience? Rozmowa rekrutacyjna jest 
też rozmową o wartościach – i kandydata, i pracodawcy. Otwartość 
na dialog, również na temat zarobków, może być konkretnym świa-
dectwem firmowych wartości, takich jak choćby szacunek czy przej-
rzystość komunikacji. Przeanalizuj więc koszty i zyski. „Odchudzony” 
wizerunek w oczach potencjalnych pracowników czy podniesienie 
prestiżu? Ciężar negatywnych komentarzy czy poczucie przyjemnej 
lekkości, gdy do firmy wraca pozytywny feedback od kandydatów?

WIN-WIN, CZYLI POTRZEBA RÓWNOWAGI
Mówiąc o finansach, organizacja nie tylko buduje pożądaną markę 
pracodawcy, ale też staje się bardziej efektywna w swoich działaniach 
rekrutacyjnych – przyciąga talenty i zatrudnia pracowników, którzy są 
lepiej dopasowani do stanowiska i kultury organizacji, a jednocześnie 
odpowiednio zmotywowani i zaangażowani.
Na etapie redagowania ogłoszenia ustal twarde elementy 
oferty finansowej: 
• rodzaj umowy & wymiar etatu, 
• wysokość wynagrodzenia (kandydat 

chce wiedzieć: czy podana kwota 
jest netto, czy brutto?), 

• dodatki (czy przewidziane 
są premie, prowizje?), 

• świadczenia i bene-
fity (jakie kon-
kretnie?).

Dowiedz się, co podlega ewentualnym negocjacjom z pracodawcą, 
a na jakie oczekiwania kandydata firma na pewno nie może przystać. 
Przystępując do rozmów z potencjalnym pracownikiem, trzymaj się 
ustalonych wytycznych i odpowiadaj merytorycznie na dodatkowe 
pytania rozmówcy, którego może zainteresować m.in. to, czy wyso-
kość wynagrodzenia wzrośnie po okresie próbnym i jak może wyglą-
dać jego dalszy rozwój finansowy w firmie. Jeśli czegoś nie wiesz, nie 
stosuj uników i nie ignoruj tematu – zaproponuj, że odezwiesz się, jak 
tylko zdobędziesz bardziej szczegółowe informacje. I faktycznie wróć 
z nimi do kandydata – niezależnie od tego, czy będą one po jego 
myśli, czy też nie.
W rozmowie rekrutacyjnej nie chodzi o to, by okazać przewagę nad 
rozmówcą, lecz by budować porozumienie. Przedstawiając otwarcie 
warunki finansowe, grasz fair, stwarzasz przestrzeń do dialogu, jesteś 
bardziej skuteczny i... oszczędzasz. Warto zatem przyjrzeć się polityce 
komunikacji wynagrodzeń i oszacować, co w ogólnym rozrachunku 
waży więcej – jawność wynagrodzeń czy też jej brak. Niezależnie od 
decyzji Twojej lub Twojej organizacji, wynagrodzenie dla przedstawi-
cieli wielu branż jest jednym z kluczowych czynników zachęcających 
ich do zmiany pracy. 

Otwartość na dialog, również  
na temat zarobków, może być 
konkretnym świadectwem  
firmowych wartości, takich jak 
choćby szacunek czy przejrzystość 
komunikacji. Przeanalizuj więc koszty 
i zyski. „Odchudzony” wizerunek 
w oczach potencjalnych pracowników 
czy podniesienie prestiżu? Ciężar 
negatywnych komentarzy czy poczucie 
przyjemnej lekkości, gdy do firmy wraca 
pozytywny feedback od kandydatów?
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poznaj
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serwis, który wyznacza nową jakość
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