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Budowa zaangażowania pracowników w Provident Polska 
- studium przypadku 

W firmie Provident Polska badanie zaangażowania 
prowadzone jest regularnie od 2005 roku. Jego wyniki 
dotyczą nawet najmniejszych czteroosobowych zespołów 
i pozwalają na bieżąco analizować, jak na postawę 
pracowników wpływają prowadzone na co dzień działania 
związane z budową zaangażowania i satysfakcji. 

W Provident Polska badanie zaan
gażowania jest prowadzone każ
dego roku. Biorą w nim udział 

wszyscy pracownicy i doradcy klienta. - Za
leży nam na tworzeniu zaangażowanego śro
dowiska pracy, czyli takiego, w którym do
brze się pracuje, w którym pracownicy czują 
satysfakcję z realizowanych zadań i lubią 
przychodzić do pracy. Budowanie zaanga
żowania jest integralną częścią naszej kultu
ry organizacyjnej, naturalnym i oczywistym 
elementem wszystkich procesów podejmo
wanych w firmie - mówi Małgorzata Ski
bińska, dyrektor Departamentu Personalnego 
w Provident Polska SA. 
Korzyści dla firmy wynikające z wysokiego 
stopnia satysfakcji i zaangażowania pracow
ników są bezsporne i wymierne - to więk
sza stabilność zatrudnienia, wyższa efektyw
ność pracy, lepsza jakość oferowanych usług, 
a to z kolei przekłada się na większą lojalność 
klientów i przyczynia się do rozwoju firmy. 
Z tego względu szczególną uwagę przywiązu
je się do codziennych działań wzmacniających 
poczucie zaangażowania. - Gdy pracownicy są 
mocno związani z organizacją, identyfikują się 
z wizją pracodawcy i włączają się w osiąganie 
całościowych celów, często wykraczających 

poza oczekiwania, to wtedy mówimy o zaan
gażowaniu. Jeżeli chcesz wiedzieć, jakie wy
niki Twoja organizacja będzie miała za rok, 
zmierz zaangażowanie pracowników. Badanie 
zaangażowania jest narzędziem pomiaru, ale 
również możliwością sprawdzenia, jaki jest 
bieżący stan oraz gdzie są obszary do wzmoc
nienia i rozwoju. Na tej podstawie ustalamy 
dalsze kroki, aby poziom zaangażowania nie 
tylko utrzymać, lecz także podwyższyć - do
daje Małgorzata Skibińska. 

Podział odpowiedzialności 

Skuteczność w tworzeniu poczucia zaanga
żowania polega na jasnym zdefiniowaniu ról 
i odpowiedzialności. W firmie Provident Pol
ska określono wyraźnie, że: 
A dyrektorzy i menedżerowie liniowi odpo
wiadają za budowanie zaangażowania w ze
społach, 
A Dział HR ma za zadanie wspierać dyrekto
rów i menedżerów liniowych w tym zakresie 
oraz koordynować realizację programów cen
tralnych, które rozwijają świadomość i zainte
resowanie tematyką zaangażowania w pracy, 
A zarząd firmy - na nim spoczywa od
powiedzialność za tworzenie właściwego 
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Budowanie zaangażowania 
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środowiska pracy oraz za budowanie syste
mu wartości i kultury organizacyjnej; zarząd 
wspiera działania mające na celu tworzenie 
poczucia zaangażowania pracowników i do
radców klienta. 
Najważniejszą rolę w budowie zaangażowa
nia odgrywają w firmie menedżerowie linio
wi. Zgodnie z filozofią spółki, zaangażowa
nie musi mieć mocne podstawy i opierać się 
na kontaktach międzyludzkich. - Najlepszym 
wskaźnikiem zaangażowania jest jakość rela
cji, jakie pracownik i doradca klienta nawią
zali w miejscu pracy z bezpośrednim przeło
żonym, współpracownikami i najwyższym 
kierownictwem. Komunikacja i zrozumie
nie, wynikające z dobrych relacji, mają szcze
gólne znaczenie w budowie zaangażowania. 
W tym zakresie największa odpowiedzialność 
spoczywa na menedżerach, bo pracownik mu
si wiedzieć, czego się od niego oczekuje, musi 
otrzymywać jasną informację zwrotną i mieć 
poczucie, że może wyrażać swoją opinię i że 
jego zdanie się liczy. I dlatego skuteczny me
nedżer musi być dobrym przywódcą - po
winien umieć motywować zespół, co więcej 
- tak inspirować pracowników i doradców, 
aby przekraczali swoje bariery i ogranicze
nia oraz aby chcieli rzeczywiście uczestniczyć 
w rozwoju organizacji - wyjaśnia Małgorza
ta Skibińska. 

Pierwsza linia 

W firmie nacisk położony został więc na me
nedżerów tzw. pierwszej linii raportowania 
do zarządu, a więc dyrektorów departamen
tów, biur i centrów oraz dyrektorów Dzia
łu Sprzedaży, których zadaniem jest budowa 

zaangażowania w podległych im jednostkach 
organizacyjnych. Zasada jest następująca: dy
rektor pracuje ze swoim zespołem, ale także 
koordynuje wszystkie działania, które mają 
miejsce na niższych poziomach raportowania. 
W ten sposób ma faktyczny wpływ na to, aby 
w całej jednostce organizacyjnej proces do
brze funkcjonował. Bo przykład idzie z gó
ry. Jeżeli zatem dyrektor ma dużą świadomość 
wagi zaangażowania i wynikających z tego 
korzyści dla organizacji, to sam bardziej inte
gruje się z firmą i tak kieruje swoim zespołem. 
Dzięki temu widzi bardziej efektywną współ
pracę i lepsze wyniki, wymianę wiedzy i do
świadczenia. Notuje też niższą rotację w ze
spole, a zatem mniejsze w sumie są koszty 
związane z rekrutacją i wdrożeniem pracow
nika czy doradcy klienta. 
- Skoncentrowaliśmy się na kadrze menedżer
skiej, której zaangażowanie musi być na wy
sokim poziomie, aby można było budować 
je w całej organizacji. We współpracy z ze
wnętrznymi ekspertami dokonaliśmy diagno
zy i ustaliliśmy obszary wymagające poprawy 
i wzmocnienia. Pracowaliśmy przez 12 mie
sięcy. Ustalaliśmy, co możemy zmienić, aby 
menedżerowie z pierwszej linii raportowania 
mieli większy wpływ na procesy decyzyjne. 
Dlatego między innymi uprościliśmy proce
dury, zeszliśmy niżej z poziomem decyzyjno-
ści, zmieniliśmy nomenklaturę stanowisk. Te 
przykładowe zmiany okazały się bardzo istot
ne i skuteczne w codziennej pracy. Co istot
ne, cały czas mieliśmy i nadal mamy poparcie 
zarządu. Warto też podkreślić, że jako organi
zacja mocno inwestujemy w umiejętności me
nedżerów, aby byli jeszcze lepszymi liderami 
i przywódcami. Wdrożyliśmy wiele struktu
ralnych programów rozwojowych - uzupełnia 
Małgorzata Skibińska. 

Dział HR i jego rola 

Menedżerowie mają do dyspozycji odpowied
nie metody budowy zaangażowania w ze
społach. Istotnym elementem całego procesu 
jest wnikliwe i regularnie prowadzone bada
nie zaangażowania, ale w firmie jest to ra
czej narzędzie do pomiaru i monitorowania 

PERSONEL I ZARZ¡DZANIE
2013-08-01



zaangażowania, a nie do jego tworzenia. 
W budowaniu zaangażowanego środowiska 
pracy w Provident Polska ważne są takie trzy 
elementy, jak: 
A informowanie o wynikach badania wszyst
kich pracowników, 
A zaplanowanie działań na następny okres, 
A monitorowanie realizacji zaplanowanych 
działań. 
Dział HR zwraca na te elementy dużą uwagę. 
Wyniki badania zaangażowania są komuniko
wane wszystkim pracownikom i doradcom 
klienta. Dział HR przygotowuje raporty z wy
ników badania dla poszczególnych grup pra
cowników, są raporty menedżerskie i stanowi
skowe. Z zachowaniem zasady anonimowości 
opracowywane są raporty ze stanu zaangażo
wania dla nie mniejszych niż czteroosobowe 
zespołów. 
Dział personalny dba też o to, aby mene
dżerowie mieli pełną wiedzę na temat me
todologii badania, sposobu interpretacji 
wyników i metod rozmowy oraz pracy z ze
społem. Wsparcie HR-owca jest szczegól
nie potrzebne np. w sytuacji, kiedy dany ze
spół uzyskał gorszy wynik w badaniu niż 
w poprzednim roku. Wówczas przydatne są 
wskazówki, co warto zrobić, aby lepiej za
rządzać zespołem i pracować nad obszara
mi wymagającymi poprawy. Ważnym skład
nikiem procesu tworzenia zaangażowanego 
środowiska jest monitorowanie ustalonych 
działań. Kilka lat temu w firmie wdrożona 
również została struktura HR biznes partne
rów. Są oni m.in. odpowiedzialni za mery
toryczne wspieranie dyrektorów w procesie 
budowy zaangażowania i za podejmowa
nie działań, pozwalających upewnić się, że 
przyjęte do realizacji plany są rzeczywiście 
realizowane. 

Jesteśmy zaangażowani 

Tworzenie zaangażowanego środowiska pra
cy jest procesem, który trwa w firmie ca
ły czas. Dział HR jest inicjatorem i reali
zatorem programu pod nazwą „Jesteśmy 
zaangażowani" (Keep Angagement AJi-
ve), którego celem jest stałe utrzymanie 

zainteresowania zaangażowaniem. Firmie za
leży na tym, aby menedżerowie, pracownicy 
i doradcy klienta nie tracili tego zainteresowa
nia między jednym a drugim badaniem. 
Firma prowadzi w tym zakresie wiele działań. 
Menedżerowie spotykają się z zewnętrznymi 
ekspertami, podczas tych spotkań wymienia
ją się doświadczeniami. Organizowane są gru
py robocze: szefowie zespołów, które osiągnęły 
dobre wyniki w badaniu zaangażowania, dzie
lą się swoimi doświadczeniami i dobrymi prak
tykami z menedżerami innych zespołów. Od
bywają się panele dyskusyjne, podczas których 
omawiane są różnego rodzaju problemy w po
szczególnych zespołach. Czasami te rozmowy 
mają bardzo poufny charakter i dotyczą tema
tyki zastrzeżonej tylko dla szefa i jego zespołu. 
Ważna jest tu możliwość podzielenia się wątpli
wościami, np. jak rozmawiać z pracownikiem. 
W ramach utrzymywania zainteresowania za
angażowaniem przygotowywane są materia
ły wewnętrzne: plakaty, wygaszacze ekranów, 
za pomocą których zadaje się pytania dotyczą
ce tego, czy pracownicy otrzymali już wyni
ki badania i czy uczestniczyli w planowaniu 
działań. 

Jeżeli chcesz wiedzieć, jakie wyniki Twoja 

organizacja będzie miała za rok, zmierz 

zaangażowanie pracowników. 

W firmie odbywają się również happeningowe 
wydarzenia, np. zorganizowana została Provi
dent Cafe. W wybrany piątek w jednej z kuch
ni firmowych w głównej siedzibie utworzona 
została kawiarnia. Wcześniej zaprojektowa
ne zostały i wydrukowane specjalne zaprosze
nia, a pracownicy własnoręcznie przygotowali 
poczęstunek. W spotkaniu mogli uczestniczyć 
wszyscy chętni. W ten sposób bezpośrednio po
znali się także ci pracownicy, którzy wcześniej 
nie mieli takiej okazji. W opinii zespołu by
ła to bardzo udana inicjatywa, która pozytyw
nie wpłynęła na większą wewnętrzną integra
cję pracowników. Przykładem innego działania 
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realizowanego przez firmę w ramach budowy 
zaangażowania jest projekt pod nazwą „Provi
dent na obcasach". To program skierowany do 
kobiet, które stanowią 50 proc. zespołu. 
Wśród happeningów o charakterze integra
cyjnym i budującym poczucie zaangażowa
nia warto przywołać dodatkowo takie akcje, 
jak tworzenie kompozycji świątecznych na 
Wielkanoc, które pracownicy poszczegól
nych oddziałów firmy (a jest ich 79) wysy
łali sobie nawzajem, czy - wspólne śpiewa
nie kolęd. 
- Takie działania budują dobrą atmosferę. Na 
początku były to inicjatywy inspirowane przez 
Departament HR i Biuro Komunikacji We
wnętrznej. Teraz są tworzone samodzielnie 
przez różne działy, a pomysłodawcami i or
ganizatorami są sami pracownicy i doradcy 
klienta. To pokazuje, że budowanie dobrego 
klimatu i zaangażowania stało się integralną 
częścią naszej kultury organizacyjnej - mówi 
Małgorzata Skibińska. 

Korporacja 
i polskie pomysły 
Badanie zaangażowania prowadzone jest na 
wszystkich rynkach, na których działa Pro
vident. Odbywa się ono w tym samym cza
sie i jest prowadzone przez ten sam niezależ
ny instytut badawczy. Wspólna jest więc data 

rozpoczęcia i zakończenia badania. Natomiast 
ze względu na różnice lokalne w treści ba
dania można zawrzeć kilka pytań, odpowia
dających specyfice rynku. Są to dodatkowe 
pytania, które umożliwiają ocenę pewnych 
zdarzeń i zachowań, które są dla niego cha
rakterystyczne. Każdy rynek ma bowiem wła
sną strategię budowania zaangażowania. Jed
nak nawzajem mogą czerpać inspirację ze 
swoich działań w tym zakresie. Dlatego też 
cyklicznie organizowane są spotkania dy
rektorów HR reprezentujących poszczególne 
rynki, na których jest obecny Provident. Takie 
spotkania służą wymianie informacji o działa
niach wdrożonych lokalnie i z powodzeniem 
realizowanych. 
Typowo polskie rozwiązania w tym właśnie 
zakresie to przede wszystkim koncepcja po
działu odpowiedzialności za budowanie zaan
gażowania oraz przejrzyste określenie funk
cji i zadań Działu HR, roli zarządu firmy oraz 
menedżerów, którzy mają kluczowe znaczenie 
w całym procesie. Na polskim rynku powo
łano do życia Komitet ds. Budowania Zaan
gażowania. Wybrane osoby, które mają duże 
doświadczenie w pracy z zespołami i w bu
dowaniu zaangażowania, wspólnie spotykają 
się, aby zastanowić się nad wyborem działań 
inicjowanych przez najwyższą kad 
dzającą. Oprócz paneli dyskusyjnych Si 
ganizowane warsztaty, dotyczące bu. 
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zaangażowania, metodologii badania i zasad 
prowadzenia spotkań w zespole. I są to pol
skie inicjatywy. 

Forum pracownicze 

Polskie podejście jest widoczne także w sposo
bie usprawnienia całego procesu komunikacji. 
Oprócz firmowej gazety wewnętrznej i intrane
tu funkcjonuje z powodzeniem platforma ko
munikacyjna - Forum Pracownika - inicjatywa 
skierowana głównie do pracowników z po
szczególnych oddziałów spółki. Każdy oddział 
wybiera zatem swojego reprezentanta. Następ
nie przedstawiciele oddziałów biorą udział 
w spotkaniach regionalnych i centralnych. Na 
forach regionalnych rozmawia się o sprawach 
lokalnych: sukcesach, obszarach wymagają
cych usprawnienia i zmiany - podejmowane 
są więc kwestie, które można omówić i wyja
śnić na miejscu. Uczestniczą w nich dyrektorzy 
operacyjni i członkowie zarządu. W ciągu roku 
odbywają się cztery fora regionalne. 
Na forum centralnym wybrani reprezentan
ci regionów spotykają się z zarządem spół
ki, a rozmowa dotyczy spraw strategicznych. 
Na tym szczeblu forum pełni funkcję opinio-
dawczą - zarząd stawia konkretne pytania re
prezentantom regionalnym, prosi ich o uwa
gi oraz propozycje rozwiązań. Forum ma też 
charakter informacyjny - zarząd powiadamia 
reprezentantów o najbliższych i dalszych pla
nach oraz celach firmy, o wynikach operacyj
nych, najważniejszych wyzwaniach. Forum to 
również dyskusja i pytania zadawane zarządo
wi przez pracowników. Warto podkreślić, że 
forum pracownika - regionalne i centralne - to 
także przykłady oryginalnych polskich inicja
tyw w zakresie budowy zaangażowania. 

Informacja zwrotna 

Ważnym narzędziem budowy zaangażowa
nia w firmie Provident Polska jest komunika
cja wewnętrzna i przekazywanie informacji od 
zarządu do pracowników i doradców klienta, 
ale i w ramach zespołów. - Dbamy o infor
mację zwrotną zgodnie z założeniem, że jest 
to obowiązek każdego menedżera. Jako Dział 

HR dajemy narzędzia i kontrolujemy ten pro
ces. Po pierwsze, sprawdzamy, czy wyniki ba
dania zaangażowania zostały rzeczywiście za
komunikowane pracownikom. W jaki sposób 
to robimy? W kolejnym badaniu zadajemy 
więc pracownikom trzy pytania: czy dosta
łeś informację o wyniku badania zaangażo
wania; czy uczestniczyłeś w planowaniu dzia
łań mających na celu budowę zaangażowania; 
czy obserwowałeś zmiany związane z realiza
cją ustalonych działań? W skrócie: czy dosta
łeś wynik, czy zaplanowałeś działania i czy 
zrealizowałeś je? Bo to jest gra do wspólnej 
bramki- podkreśla Małgorzata Skibińska. 
Stałe i regularne moni
torowanie tego, 
jak przebiega 

w praktyce bu
dowa zaangażowa
nia w firmie ma zatem klu
czowe znaczenie. Wskazuje, jak ważną rolę 
w pracy z zespołem odgrywa menedżer i jakie 
znaczenie ma jego postawa. Badanie jest istot
nym miernikiem poziomu zaangażowania, jed
nak - jak przekonuje dyrektor Departamentu 
Personalnego w firmie Provident Polska - nie 
zastąpi codziennych działań, mających bezpo
średni i pośredni wpływ na zaangażowanie lu
dzi w organizacji. k. 
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