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w dziale ►
Magia wartości 
a sukces firmy

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi 
na pytanie, co gwarantuje firmie 
sukces. Połączenie sukcesu finansowego 
z zaangażowaniem pracowników brzmi 
jak utopia, ale czy naprawdę tak trudno 
go osiągnąć? | s. 22

Baza wiedzy
Warto przeczytać!

???????????????????

?????????????????

Aby chciało się 
chcieć

Praca nad zaangażowaniem wymaga konsekwencji i działania 
na najwyższym poziomie, m.in. zarządu, kadry menedżerskiej. 
Jak jednak top management wspierać? Jakie bariery napotykają fi rmy 
w tym obszarze? Jak sobie z nimi radzić? Na te tematy dyskutowano 
podczas zorganizowanej przez Aon Hewitt i magazyn „Personel 
Plus” debaty przedstawicieli laureatów „Najlepszych Pracodawców”, 
wyłonionych pod koniec 2014 r.
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Test umiejętności 
menedżerskich

Najważniejszy jest wynik. Od tego 
stwierdzenia zaczyna się rozmowa 
o każdym biznesie. Każdy menedżer to wie. 
Tak samo dobrze, jak to, że na wynik 
i sukces pracują ludzie. A sukces jest 
tym większy, im bardziej zaangażowani 
ludzie. | s. 52

Pracownik 
jak spółka akcyjna

Budowanie zaangażowania pracowników 
w firmie to jedno z kluczowych zadań, 
którym zajmują się nowoczesne działy HR 
we współpracy z zarządem firmy. Dlaczego 
ten aspekt jest tak istotny? Dlaczego 
nie wystarczy mówić tylko o satysfakcji 
pracowników? | s. 26

Z

W dyskusji udział wzięły (w porządku alfabetycz-
nym):
• Agnieszka Bieniak, senior HR manager w Grupie 
Pracuj;
• Zofia Dukielska, menedżer Programu Najlepsi 
Pracodawcy w Aon Hewitt;
• Krystyna Matysiak, członek zarządu, dyrektor 
Pionu HR w Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.;
• Małgorzata Rzewuska, sekretarz redakcji „Per-
sonelu Plus”;
• Marta Wodzicka, dyrektor Departamentu Szko-
leń i Rozwoju w Provident Polska S.A.

Zofia Dukielska: W 2014 r. dla rynku pol-
skiego wskaźnik zaangażowania wyniósł 
50 proc. Od pięciu lat średni wskaźnik zaan-
gażowania wśród Najlepszych Pracodawców 
w Polsce utrzymuje się na podobnym pozio-
mie. W 2014 r., w dziewiątej edycji programu 
wskaźnik zaangażowania w tych firmach wy-
niósł średnio 77 proc., tym samym utrzymując 
wynik najwyższy z dotychczasowych na rynku 
polskim1. Jak firmom, które stawiają na zaan-
gażowanie, udaje się tak wysoki wynik utrzy-
mywać w dłuższym okresie czasu?

Krystyna Matysiak: Podstawą jest otwar-
ta, dwustronna komunikacja z pracownikami 
– dzięki temu wiemy, co pracownicy cenią. HR 
nieustannie przygotowuje dla pracowników róż-
ne programy oraz udoskonala te już funkcjonują-
ce, np. program „Harmonia życia” (program typu 
work-life balance), program „Link4You”, w ra-
mach którego pracownicy zbierają punkty, któ-
re następnie wymieniają na wybrane przez siebie 
nagrody. Punkty można zbierać w różnych kate-
goriach, np. za zorganizowanie akcji charytatyw-
nej, za polecenie pracownika do pracy, za zrobie-
nie czegoś ekstra, poza codziennymi obowiązka-
mi. Również sami menedżerowie organizują 

Uczestnicy debaty, przedstawiciele laureatów wyłonionych w Badaniu „Najlepsi 
Pracodawcy 2014” (od lewej): Marta Wodzicka, dyrektor Departamentu Szkoleń 
i Rozwoju w Provident Polska S.A.; Krystyna Matysiak, członek zarządu, dyrektor 
Pionu HR w Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.; Agnieszka Bieniak, senior HR 
manager w Grupie Pracuj.     
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konkursy, w ramach których pracownicy zdoby-
wają te punkty. Te czy inne programy to funda-
ment, na którym budujemy zaangażowanie na-
szych pracowników i jak widać to działa i przyno-
si wymierne efekty.

Małgorzata Rzewuska: Jakiego typu nagrody 
pracownicy mogą sobie wybrać?

Krystyna Matysiak: Przykładowo: bilety do 
kina, karty podarunkowe do Sephory, Empiku, 
Ikei. Wrócę jednak do aspektu komunikacji. Po-
lecam pytanie pracowników o to, co jest dla nich 
interesujące. Początkowo miałam inną wizję pre-
zentów, ale okazało się, że dla pracowników bar-
dziej praktyczne są talony i bony. Warto w ten spo-
sób weryfikować wszystkie pomysły, które z na-
szej perspektywy wydają się ciekawe.
Marta Wodzicka: Nasza organizacja podeszła 
do tego tematu dokładnie w ten sam sposób. Cią-
gle sprawdzamy, co jest interesujące dla naszych 
pracowników, co może sprawić im radość. Stąd 
w różnych konkursach pojawiły się u nas np. bony 
do sklepów odzieżowych, które cieszą się dużą 

popularnością. W tym roku już drugi raz zorgani-
zowaliśmy plebiscyt „Pasjonaci Providenta”, dzięki 
któremu nasi pracownicy mogą prezentować swo-
je pasje i inspirować innych. Potem można zagło-
sować na swojego ulubionego pasjonata, a finalnie 
odbywa się uroczysta gala, która wszystkim obec-
nym daje olbrzymią motywację do działania.

Zofia Dukielska: Jestem pod ogromnym wra-
żeniem zajęcia przez Link4 Towarzystwo 
Ubezpieczeń S.A. pierwszego miejsca w kate-
gorii dużych przedsiębiorstw, zwłaszcza, że 
braliście państwo udział w badaniu podczas 
przeobrażeń związanych ze zmianą właścicie-
la. W jaki sposób komunikowane były te zmia-
ny? Często kierujemy się stereotypami, że jak 
firma jest w trakcie przeprowadzania zmian 
to wyniki badania zaangażowania na pewno 
wyjdą słabsze. A może HR nie powinien się tak 
łatwo poddawać…

Krystyna Matysiak: Rzeczywiście, sama miałam 
dylemat, czy w takim okresie powinniśmy brać 
udział w badaniu. Jednak w naszym przypadku ta 
zmiana w pewien sposób zadziałała mobilizująco. 
Do badania przystępowaliśmy, kiedy pracownicy 
wiedzieli już, że jesteśmy przejęci przez Grupę 
PZU. Pracownicy chcieli, żeby firma została dalej 
autonomiczną, samodzielną spółką. W komunika-
cji postawiliśmy przede wszystkim na wsparcie 
średniej kadry menedżerskiej: spotkania z preze-
sem PZU, warsztaty dotyczące zarządzania zmia-
ną prowadzone przez HR, komunikowanie się ję-
zykiem korzyści i szans. Przede wszystkim nie ba-
gatelizowaliśmy też ludzkich obaw związanych ze 
zmianą.
Marta Wodzicka: W Provident też stawiamy na 
komunikację i duże wsparcie dla średniego pozio-
mu kadry menedżerskiej. W ramach departamen-
tu szkoleń i rozwoju wdrożyliśmy kilka progra-
mów rozwojowych skierowanych do menedże-
rów, ale też konsultowaliśmy z nimi naszą ofertę. 
W ten sposób wspólnie ustalaliśmy zasady trwa-
jącego półtora roku programu rozwojowego dla 
menedżerów – „Akademia Managera”. Czujemy 
satysfakcję zarówno patrząc na statystyki udzia-
łu w szkoleniach, jak również przyrost umiejęt-
ności uczestników.
Krystyna Matysiak: No właśnie chodzi o to, aby 
pracownicy mieli wpływ na to, co się w firmie 
dzieje, oraz aby mieli dostęp do informacji, nawet 

Od lewej: Krystyna Matysiak, członek zarządu, dyrektor Pionu HR w Link4 Towarzystwo Ubez-
pieczeń S.A.; Agnieszka Bieniak, senior HR manager w Grupie Pracuj. Krystyna Matysiak: 
„W procesie budowania zaangażowania bardzo ważne jest zaangażowanie top managemen-
tu. Zarząd musi widzieć potrzebę tych działań i być wsparciem dla menedżerów”.
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1 O  podsumowaniu  dziewiątej 
edycji badania Czytelnicy mogą 
przeczytać w  ar tykule Z. Du-
kielskiej i D. Kowalczyk, War-
to pracować nad zaangażowa-
niem, „Personel Plus” 2014/11, 
s. 62–69.
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tej nie najlepszej czy trudnej. W zmianie trzeba 
dać ludziom nadzieję i poczucie sensu, aby zmini-
malizować poczucie niepewności. To jest połowa 
sukcesu, również w procesie budowania zaan-
gażowania. W tym procesie niewątpliwie chodzi 
o stworzenie koalicji wśród liderów do przepro-
wadzania zmiany.
Marta Wodzicka: W Provident budując zaangażo-
wanie, działamy wielopłaszczyznowo. Jedną z ini-
cjatyw komunikacyjnych jest Forum Pracownika, 
którego celem jest budowanie platformy komuni-
kacji między pracownikami a zarządem i dyrekto-
rami. Forumowicze są reprezentantami różnych 
oddziałów firmy, a wyłaniani są wyborach. Regu-
larnie odbywają się spotkania Forum z członkami 
zarządu, które są wyjątkową możliwością do wy-
miany opinii i wiedzy, ale przede wszystkim jest 
to czas na prezentowanie zarządowi konkretnych 
rozwiązań, które potem wdrażane są w życie. Fo-
rumowicze szczególnie potrzebują więc nieustan-
nego rozwoju ich umiejętności, stąd w trakcie 
kongresów uczestniczą w warsztatach i panelach 
dyskusyjnych prowadzonych przez ekspertów 
zewnętrznych i Departamentu Szkoleń i Rozwo-
ju. Wróciliśmy też do spotkań pod hasłem „Meet 
your board”, gdzie zarząd spotyka się z pracowni-
kami sprzedaży, działów wspierających sprzedaż 
i zadaje pytania: jak funkcjonują, co im przeszka-
dza w pracy. Chodzi tu o rzeczywisty feedback od 
ludzi, aby zobaczyć, jak wcześniej wdrażane zmia-
ny się zakorzeniają.
Kładziemy też duży nacisk na angażowanie pra-
cowników w różne inicjatywy. Program wolon-
tariatu pracowniczego „Tak! Pomagam” działa 
już 8 lat. Tutaj sami pracownicy podejmują decy-
zję, komu chcą pomóc, zgłaszają swój pomysł, a te 
najlepsze zostają nagrodzone przez nas grantami, 
dzięki którym pracownicy wspólnie np. odnawia-
ją przedszkola, szkoły, domy dziecka2. Kluczem do 
sukcesu przy tego typu programach, podobnie jak 
przy budowaniu zaangażowania, jest umożliwia-
nie pracownikom wpływania na pewne kwestie 
oraz dawanie przestrzeni do działania.
Ogromne zainteresowanie wspomnianymi prze-
ze mnie programami samo pokazuje, jak jesteś-
my zaangażowani. Jednak warto to jeszcze spraw-
dzać, stąd regularnie bierzemy udział w badaniu 
zaangażowania – w 2014 r. w badaniu Aon He-
witt, systematycznie też poddajemy się badaniu 
prowadzonym przez Gallupa – i oczywiście pra-
cujemy z wynikami. Bo to jest podstawa.

Małgorzata Rzewuska: Skoro wspomniała 
Pani o badaniach, chciałam wrócić do począt-
ków Państwa pracy nad zaangażowaniem. Jak 
rozpoczął się ten proces? Od czego organiza-
cje powinny zacząć? Na jakim etapie rozwoju 
być, aby to miało sens? Mówiły Panie przede 
wszystkim o tej pracy u podstaw. Na czym ta 
praca polega?

Agnieszka Bieniak: W procesie zarządzania za-
angażowaniem przeszliśmy długą drogę. Gru-
pa Pracuj wzięła udział już w pierwszej, polskiej 
edycji badania zaangażowania Aon Hewitt. To był 
koniec 2005 r., zaczęliśmy jako dosyć mała orga-
nizacja i początkowo nie do końca wiedzieliśmy, 
jak z wynikami badania pracować. Firma dyna-
micznie się rozwijała i brakowało czasu na pra-
cę u podstaw. W trudnym dla branży HR 2009 r. 
nagle spadły nam dotychczas bardzo dobre wy-
niki. To nam uświadomiło, że należy coś zmienić. 
Zaczęliśmy zupełnie inaczej patrzeć na to bada-
nie – jako na feedback od naszych pracowników, 
informację, co możemy dalej zrobić, w którym 
kierunku podążać, w co inwestować, żeby dzia-
łania, które podejmujemy, przełożyły się na za-
angażowanie. Nad wynikami badania pracowa-
liśmy w grupach roboczych, włączenie w pra-
ce członków zarządu bardzo przyśpieszyło cały 
proces budowania zaangażowania. Wypracowane 
decyzje po prostu były wdrażane. Od tego czasu 
badanie zaangażowania i praca z wynikami sta-
ły się naturalnym procesem w organizacji. Jest to 
nasz „pomiar ciśnienia” w firmie. Kluczowe jest tu 
również zaangażowanie menedżerów. Początko-
wo mieliśmy sytuacje, w których menedżerowie, 
u których wyniki były słabsze, negowali metodo-
logię badania i niechętnie angażowali się w dal-
sze prace…

Zofia Dukielska: W wielu organizacjach w po-
czątkowym procesie budowania zaangażowa-
nia często się to słyszy…

Agnieszka Bieniak: Zawsze powtarzam, że z po-
zycji HR-u mogę pomóc menedżerowi zbudować 
zaangażowanie w zespole, ale nie wykonam tej 
pracy za niego. Bo to właśnie menedżer w swo-
im zespole buduje zaangażowanie. Pokazujemy 
menedżerom, jakie wyniki osiągają poszczegól-
ne zespoły. Możliwość zobaczenia swoich wyni-
ków na tle innych daje do myślenia. Okazuje 

2 Więcej o programie Czytelni-
cy mogą przeczytać w  tekście 
A. Krajnik, Lubimy pomagać. Tak 
od siedmiu lat mówią wolontariu-
sze z Providenta, „Personel Plus” 
2014/04, s. 26–27.    
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się, że wyniki mogą być wyższe – przy tym samym 
np. systemie wynagradzania, systemie benefitów, 
środowisku pracy.
Kiedy dwa lata temu jako kadra menedżerska za-
częliśmy rozmawiać, co jest naszą silną stroną, 
ktoś powiedział, że budowanie zaangażowania 
pracowników.

Zofia Dukielska: Nastąpiła zmiana w świado-
mości…

Agnieszka Bieniak: Tak, to bardzo pomogło. 
Od tej pory skończyły się dyskusje w stylu, że py-
tanie w badaniu powinno być inaczej sformuło-
wane. Menedżerowie zastanawiają się teraz, co 
mogą zrobić inaczej, aby pójść do przodu. Jak to 
zrobić, a nie dlaczego wyniki są nie takie. W ten 
sposób udało się zaangażować średni poziom me-
nedżerów w wypracowywanie działań wpływa-
jących na poziom zaangażowania pracowników. 
Od dwóch lat w intranecie ogłaszamy możliwość 
udziału w różnych programach budujących zaan-
gażowanie i wpływu na ich kształt. I są chętni. Ale 
myśląc o początkach i warunkach niezbędnych, 
aby zacząć pracę nad budowaniem zaangażowa-
nia, podkreśliłabym zbudowanie tej świadomości 
wśród zarządu i średniego szczebla kadry mene-
dżerskiej. Bez tego trudno coś zdziałać.

Małgorzata Rzewuska: Czyli na początku 
musi uwierzyć zarząd, a następnie kaskado-
wo – średnia kadra zarządzająca. Ciekawe jest 
to, że z reguły pierwszy wierzy HR. Jak prze-
konać zatem zarząd, że warto pracować nad 
zaangażowaniem?

Agnieszka Bieniak: W Grupie Pracuj zaangażo-
wanie członków zarządu w prace grup roboczych 
było przełomowym momentem. Akurat praco-
wano nad rozwiązaniami, do których wdrożenia 
potrzebna była decyzja zarządu. Zaangażowa-
nie zarządu wprost przełożyło się na wzrost za-
angażowania menedżerów. Wcześniej oczywiś-
cie to była praca u podstaw, wykonywana przez 
dział HR: przekonywanie, że warto i podjęcie po 
prostu pewnych działań. Potem wystarczyło już 
wsparcie tej wykonanej pracy.
Marta Wodzicka: Być może czasem warto mieć 
gorsze wyniki. Tu jest chyba podobnie jak z wdra-
żaniem zmian. Najtrudniej wprowadza się zmia-
ny, kiedy wszystko idzie dobrze – trudno wtedy 

znaleźć zwolenników zmiany. W Provident dwa 
lata temu nie do końca byliśmy usatysfakcjono-
wani wynikami badania zaangażowania. Jesteś-
my organizacją, która lubi być liderem, więc szu-
kaliśmy sposobów na to, żeby poprawić również 
ten obszar. To był ogromny projekt osoby odpo-
wiedzialnej za prowadzenie badania: spotkania 
z zarządem wyjaśniające, z jakiego powodu war-
to nad tym obszarem się pochylić, przedstawianie 
korzyści. Ludzie, aby chcieli coś zrobić, muszą wie-
dzieć, po co są te działania, jaki jest ich cel i jakie 
mogą być benefity podjętych aktywności. Kolejny 
krok to po prostu zacząć działać, choć wiemy, że 
dojście do satysfakcjonujących wyników jest pro-
cesem i to długim, i nieustannym.

Zofia Dukielska: Jak zarządy mogą wpływać 
na zaangażowanie pracowników? Czy to jest 
nadawanie tonu całemu przedsięwzięciu, czy 
jeszcze coś?

Agnieszka Bieniak: W Grupie Pracuj członkowie 
zarządu to te same osoby, które zakładały firmę. 
Dlatego mocno dbamy o zasób, jakim są pracow-
nicy. Co kwartał zbieramy pytania od pracowni-
ków i na każde pytanie zarząd odpowiada, a także 
dyskutuje i decyduje o wdrożeniu zmian, na któ-
rych zależy pracownikom. Ponadto kultura firmy 
osadzona jest na wartościach. Wszystkie narzę-
dzia HR-owe budujemy w oparciu o te wartości. 
W procesie rekrutacji bardzo dużą uwagę zwra-
camy na dopasowanie kandydata do kultury orga-
nizacji. I na to też bardzo dużą uwagę zwraca za-
rząd. Kiedyś robiliśmy wśród pracowników sondę 
na temat wartości ważnych dla naszych pracow-
ników, przy okazji nagrywając film na ten temat. 
Jeden z naszych menedżerów sprzedaży powie-
dział wtedy: „wszyscy jesteśmy różni, ale do sie-
bie pasujemy”. Ja i zarząd też mamy takie poczu-
cie. Zarząd, choć już nie jest tak dostępny jak na 
początku tworzenia firmy, wciąż jest blisko prob-
lemów i bieżących spraw pracowników – również 
tych w biurach regionalnych. Ostatnio zaskoczył 
mnie nasz dyrektor zarządzający, który przearan-
żował gabinet, usuwając biurko na rzecz stołu 
konferencyjnego. Stwierdził, że gros czasu pracy 
zajmują mu spotkania – tak więc przy tym stole 
też może popracować na komputerze, a dzięki tej 
zmianie firma zyskuje kolejną salę konferencyjną. 
To chyba najlepiej pokazuje postawę top manage-
mentu i chęć bycia blisko ludzi.
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Marta Wodzicka: W naszym nowym, bardzo ko-
lorowym i nowoczesnym biurze wszyscy pracu-
jemy na open space w tym zarząd, którego człon-
kowie siedzą ze swoimi zespołami. To podkreś-
la, że nie ma barier. Mówimy sobie po imieniu. 
Mamy również kwartalne spotkania skierowa-
ne do pracowników biura głównego, w trakcie 
których członkowie zarządu odpowiadają na 
pytania pracowników. Zarząd bierze też udział 
w wielu wdrażanych inicjatywach, wskazując 
ich szerszy kontekst. W naszej „Lidze Sukceso-
rów” mamy np. rolę „anioła stróża” całego pro-
jektu, którym jest jeden z członków zarządu3. Cy-
klicznie bierze on udział w naszych spotkaniach 
projektowych i pokazuje szerszą perspektywę 
naszych działań czy rekomenduje rozwiązania. 
To bardzo cenne.
Krystyna Matysiak: U nas również brak ba-
rier komunikacyjnych. Członkowie zarządu są 
cały czas ze swoimi zespołami. Organizujemy 
również spotkania pracowników z prezesem 
i ze mną – „Skip level”. W ich trakcie pracownicy 
mogą właśnie zadawać nam wszelkie pytania, ale 
i my pytamy o różne rzeczy. Stawiamy na bezpo-
średnią komunikację opartą na zaufaniu i part-
nerstwie. Dzięki temu jako organizacja możemy 
efektywnie działać bez obawy, że stracimy cen-
ne informacje, do których pracownicy niższych 
szczebli mają bezpośredni dostęp.
Agnieszka Bieniak: U nas ciekawą inicjatywą są 
spotkania prezesa z pracownikami. Prezes wyko-
rzystuje te spotkania do lepszego poznania pra-
cowników oraz uzyskania odpowiedzi na temat 
ich pomysłów, co według nich firma powinna 
przestać robić, a co zacząć lub czego robić więcej. 
To dość proste rozwiązanie, a działa – pracowni-
cy mają poczucie, że przyczyniają się do rozwo-
ju organizacji. Z pozycji HR-u cenię sobie poczu-
cie, że w tej organizacji nie ma rzeczy, których nie 
da się zrobić. Czasem wdrożenie pomysłów może 
wymagać więcej czasu, wytrwałości, energii – ale 
można je zrealizować.
Marta Wodzicka: U nas jest podobnie. Mamy ini-
cjatywę „Mam pomysł”, w ramach której można 
zgłaszać udoskonalenia procesów i rozwiązań 
stosowanych w firmie. Te najlepsze są wdraża-
ne i nagradzane. Ale też ludzie chcą wprowadzać 
zmiany sami z siebie, bez obietnicy nagrody.
Innym elementem pokazującym bliskość preze-
sa jest np. telefon z gratulacjami dla pracownika 
z okazji 10-lecia lub 15-lecia pracy.

To co buduje zaangażowanie naszych pracowni-
ków, związane jest też z promowaniem prorodzin-
nej atmosfery. Panie bez obaw wracają do pracy 
z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego. 
Staramy się w trakcie ich nieobecności być z nimi 
cały czas w kontakcie. Każda nowa mama dostaje 
również „tort z pieluch”.

Zofia Dukielska: W 2014 r. jako najniżej oce-
niany obszar u Najlepszych Pracodawców wy-
szła równowaga praca-życie. Jak u Państwa do 
tego obszaru się podchodzi w kontekście bu-
dowania zaangażowania?

Marta Wodzicka: W tej kwestii wdrażaliśmy 
zarówno nieformalne, jak i formalne działania. 
Wprowadziliśmy elastyczne formy czasu pracy: 
pracę zadaniową oraz telepracę. Wdrażamy też 
kulturę coachingową, której hasłem przewodnim 
jest: ile wolności, tyle odpowiedzialności. Jednym 
słowem ufamy naszym pracownikom. Innym wy-
razem dbałości o równowagę praca–życie pra-
cowników i współpracowników są np. w oddzia-
łach kąciki dla dzieci naszych doradców klientów. 
Często praca u nas jest dla nich drugą i w biurze 
pojawiają się raz w tygodniu, nieraz z dzieckiem. 
Dzięki takiej organizacji spokojnie mogą się rozli-
czyć, a dzieci w tym czasie mogą się pobawić.

Od lewej: Marta Wodzicka, dyrektor Departamentu Szkoleń i Rozwoju w Provident Polska 
S.A.; Krystyna Matysiak, członek zarządu, dyrektor Pionu HR w Link4 Towarzystwo Ubezpie-
czeń S.A. Marta Wodzicka: „Od dwóch lat wprowadzamy w organizacji kulturę coachingową, 
a tu podstawą jest właśnie zaufanie, umiejętność dotrzymywania zobowiązań, przyznania 
się do błędów. To naturalne elementy w naszej firmie. One sprawiają, że panuje u nas otwarta 
komunikacja i spójność komunikacji z podjętymi działaniami”.
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3 O programie Czytelnicy mogą 
przeczytać w tekście M. Wodzi-
ckiej, K. Czarneckiej, Liga sukce-
sorów w Provident Polska, „Per-
sonel Plus” 2014/07, s. 42–43.    
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Krystyna Matysiak: My w 2014 r. wprowadzili-
śmy program „Rodzina Link4” wspierający rodzi-
ców małych dzieci. Cieszymy się, że m.in. w ra-
mach niego dzieci mogły poznać miejsce pra-
cy swojego rodzica czy samą firmę. My jako HR 
zadbaliśmy o to, aby wzbogacić ten czas o wie-
le atrakcji skierowanych do najmłodszych gości 
w Link4.
Marta Wodzicka: U nas przejawem dbałości 
o równowagę praca–życie są także dwa progra-
my szkoleniowe, które wcześniej nie miałyby 
szans u nas zaistnieć. Po raz pierwszy mamy na 
razie pilotażowo wprowadzone dwa programy 
niezwiązane bezpośrednio z biznesem: zarządza-
nie sobą w stresie oraz zarządzanie sobą w zmia-
nie. Są to tematy uczące jak zachować balans mię-
dzy życiem i pracą, jak się relaksować, o co zadbać.
Krystyna Matysiak: W Link4 również oferujemy 
podobne szkolenia, z których pracownicy mogą 
wyciągnąć coś dla siebie prywatnie, np. jak być 
dobrym tatą. W 2014 r. po raz pierwszy wprowa-
dziliśmy jeden dodatkowy dzień wolny dla rodzi-
ców dzieci w wieku szkolnym, który mogą wziąć 
w pierwszym tygodniu września. Chcemy w ten 
sposób wspierać rodziców, bo doskonale wiemy, 
że szczęśliwy rodzic to też szczęśliwy Pracownik 
– a to przekłada się na zaangażowanie.
Marta Wodzicka: U nas panuje niepisana zasada, 
że nie organizujemy spotkań dla pracowników na 

początku oraz na końcu roku szkolnego, tak aby 
nie stawiać pracowników w kłopotliwej sytuacji.
Agnieszka Bieniak: W naszej firmie rodzice dwa 
dni w miesiącu mają możliwość pracy w domu, 
natomiast pozostali pracownicy mogą pracować 
w domu jeden dzień w miesiącu. Odwiedziny dzie-
cka w pracy rodzica są u nas mile widziane. Mocno 
wspieramy inicjatywy dotyczące hobby pracow-
ników, dostrzegając pracownika jako człowieka 
poza pracą. Tak więc organizujemy akcje spor-
towe – często inicjowane przez zarząd. Podob-
nie mamy rozwiązane działania CSR-owe – inicja-
tywa leży po stronie pracowników. Warto inwe-
stować w tę drugą część życia pracowników, bo 
spełniony poza pracą pracownik z zupełnie inną 
energią przychodzi do pracy, ale też z innymi do-
świadczeniami. Bardzo często te doświadczenia, 
które zbiera „po godzinach” (np. jako organizator 
maratonu), pomagają mu w pracy.

Zofia Dukielska: To co wyróżnia Najlepszych 
Pracodawców to również kultura konstruk-
tywnego feedbacku. A jak to wygląda w Pańs-
twa firmach? Co konkretnie Państwo robią 
w ramach budowania tej kultury?

Agnieszka Bieniak: Feedback – czy to pozytyw-
ny, czy negatywny – jest potrzebny. Przywią-
zujemy do niego ogromną wagę i nasi pracow-
nicy oczekują nieustannej informacji zwrotnej. 
To właśnie feedback od naszych pracowników 
i klientów pomaga nam się nieustannie rozwijać.
Marta Wodzicka: Feedback jest podstawowym 
narzędziem menedżerskim. W Provident każ-
dy nowy menedżer przechodzi system szkoleń 
wdrożeniowych, których bazą jest kultura udzie-
lania konstruktywnej informacji zwrotnej, czyli 
zarówno tej pozytywnej, jak i negatywnej. W pro-
cesie oceny również stawiamy na dialog – cała 
rozmowa prowadzona jest w sposób coachingo-
wy, a mówi głównie pracownik. To pozwala wy-
dobywać potencjał. Kolejną mocną stroną naszej 
organizacji jest to, że nie ma oporu przed daniem 
feedbacku przełożonemu. Budujemy też kultu-
rę udzielania sobie informacji zwrotnej między 
współpracującymi departamentami.
Agnieszka Bieniak: Fakt, że bierzemy udział 
w badaniach Najlepszych Pracodawców, również 
wskazuje na naszą otwartość na feedback. Zbiera-
my informacje zwrotne także na temat zarówno 
naszych działań dla klientów, jak i kandydatów do 

Krystyna Matysiak, członek zarządu, dyrektor Pionu HR w Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń 
S.A.; Agnieszka Bieniak, senior HR manager w Grupie Pracuj. „Z pewnością budując zaanga-
żowanie, dział HR nie powinien brać wszystkiego na siebie. Dział HR powinien być akcelera-
torem tego procesu, ale już bezpośrednia praca i odpowiedzialność za budowanie zaangażo-
wania pracowników leży po stronie menedżerów” – podkreślała Agnieszka Bieniak
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pracy, którzy brali udział w procesach rekrutacyj-
nych. To nam pozwala usprawniać procesy i nie-
ustannie się zmieniać.
Krystyna Matysiak: Kluczem do sukcesu jest 
słuchanie i „nie zamiatanie trudnych spraw pod 
dywan”.
Agnieszka Bieniak: Ale też, jeśli czegoś nie mo-
żemy zrobić wedle oczekiwań naszych pra-
cowników – otwarcie o tym mówimy. Ludzie to 
doceniają.
Marta Wodzicka: U nas w ramach programów 
motywacyjnych dla pracowników jedną z trzech 
kategorii jest obsługa klienta wewnętrznego 
– ocena współpracy.

Zofia Dukielska: W świetle wyników dziewią-
tej edycji badań Aon Hewitt styl zarządzania 
menedżerów w firmach z najbardziej zaanga-
żowanym personelem charakteryzuje dążenie 
do wyzwalania potencjału w ludziach przez 
m.in. budowanie relacji opartych na zaufaniu, 
docenianie osiągnięć, wspólne podejmowanie 
decyzji. Jak angażujący liderzy budują zaufa-
nie w Państwa organizacjach?

Krystyna Matysiak: Podstawą jest szczerość 
w komunikacji. HR powinien być tu przykładem: 
szczerze mówić i odbierać informację zwrotną 
od pracowników. Tej szczerości trzeba też uczyć 
menedżerów.
Marta Wodzicka: Według mnie tym, co budu-
je w firmie zaufanie, jest z jednej strony pozosta-
wienie ludziom swobody w działaniu, z drugiej 
strony zaś rozliczanie ich z efektów zadań, a nie 
z konkretnych kroków, które doprowadziły do 
wykonania tych zadań. Tak jak wspominałam, 
od dwóch lat wprowadzamy w organizacji kul-
turę coachingową, a tu podstawą jest właśnie za-
ufanie, umiejętność dotrzymywania zobowiązań, 
przyznania się do błędów. To naturalne elementy 
w naszej firmie. One sprawiają, że panuje u nas ot-
warta komunikacja i spójność komunikacji z pod-
jętymi działaniami.
Agnieszka Bieniak: To co u nas buduje zaufa-
nie, wynika wprost z naszych wartości, czyli mię-
dzy innymi szacunku i odpowiedzialności. Dzięki 
temu potrafimy otwarcie się komunikować, a mię-
dzy pracownikami tworzą się trwałe więzi.

Zofia Dukielska: Chciałam jeszcze poruszyć 
kwestie rozwoju. W jaki sposób menedżerowie 

wspierają rozwój pracowników? Przypomnę 
tylko, że w 2014 r. obszar kariery był jednym 
z najniżej ocenionych aspektów.

Krystyna Matysiak: W 2014 r. wprowadzili-
śmy program rozwojowy dla osób z potencjałem 
– „Link4 potential”. Pracownicy z potencjałem no-
minowani byli przez menedżerów. Dla każdego 
uczestnika staraliśmy się zbudować indywidu-
alną ścieżkę rozwoju (przedstawiciel HR-u, pra-
cownik i jego menedżer). Rozwój to jednak nie 
jest prosta sprawa. Niewątpliwie wymaga wspar-
cia ze strony organizacji i przełożonego.
Agnieszka Bieniak: Rozwój przez każdego rozu-
miany jest inaczej. Przywiązujemy do tych kwes-
tii dużą wagę – na etapie konstrukcji budżetów na 
rozwój każdego pracownika przypisujemy kwoty 
zależne od poziomu stanowiska. Takim budżetem 
zarządza już menedżer. Poza tym oceniamy kom-
petencje: menedżerów w ocenie 360°, pracow-
ników z udziałem współpracowników. Tak więc 
każdy ma możliwość uzyskania informacji zwrot-
nej na temat własnej pracy – z jej wynikami moż-
na dalej pracować. Ułatwia to również rekrutacje 
wewnętrzne. Inkubatorem jest u nas dział obsłu-
gi klienta. Jego pracownicy – dzięki znajomości sy-
stemów, procesów i produktów świetnie odnajdu-
ją się w innych działach. Dajemy też pracownikom 
pewną swobodę w wyborze działań rozwojowych 
i rzeczywiście nasi pracownicy z niej korzystają.
W 2014 r. uruchomiliśmy program rozwojowy 
„Lider”. W jego ramach są trzy ścieżki: lider pro-
jektu, lider zespołu i lider biznesu. Do progra-
mu pracownicy mogli się zgłosić sami, przecho-
dząc później trudny proces rekrutacji. Każdemu 
uczestnikowi uświadamialiśmy jednak, że udział 
w programie wymaga ekstra wysiłku i odpowie-
dzialności za swój rozwój.
Marta Wodzicka: My również podkreślamy, że 
każdy pracownik jest odpowiedzialny za swój roz-
wój, a przełożony stwarza do niego przestrzeń. 
Oferujemy pracownikom zarówno szkolenia we-
wnętrzne, jak i zewnętrzne, programy rozwojowe 
dla różnych grup, ale też i projekty, w których pra-
cownicy mogą brać udział. Myśląc o rozwoju, wy-
korzystujemy dwa modele. W modelu Blancharda 
cały czas podkreślamy, że rolą menedżera jest ta-
kie zarządzanie pracownikiem, aby był on zmoty-
wowany i kompetentny. Drugie podejście wynika 
z metodologii human performance improvement 
– i bazuje na dobrej diagnozie i efektywnym     



TEMAT NUMERU

16 Personelplus | luty2015

Zarządzanie zaangażowaniem pracowników

dobieraniu działań rozwojowych. Tak więc sta-
wiamy na edukację i budowanie świadomości 
menedżerów, a oni kaskadują tę wiedzę na pod-
władnych. Podkreślamy też, że rozwój to nie tyl-
ko szkolenia.

Małgorzata Rzewuska: Chciałam jeszcze za-
pytać, czego wystrzegać się, budując zaanga-
żowanie pracowników? Na co zwrócić szcze-
gólną uwagę?

Agnieszka Bieniak: Z pewnością budując zaan-
gażowanie, dział HR nie powinien brać wszyst-
kiego na siebie. Dział HR powinien być akcelera-
torem tego procesu, ale już bezpośrednia praca 
i odpowiedzialność za budowanie zaangażowa-
nia pracowników leży po stronie menedżerów. 
Przykładowo wskaźnik zaangażowania nie jest 
miernikiem działu HR, ale u każdego menedżera 
powinny się pojawić pewne cele wynikające z bu-
dowania zaangażowania w jego zespole. Warto też 
pamiętać, że czasami mniej znaczy więcej.
Marta Wodzicka: Zgadzam się. Czasem pojawia 
się tendencja, aby wdrażać na raz dużo działań 
i programów wspierających budowanie zaanga-
żowania w organizacji. Wtedy można wpaść w pu-
łapkę i może się okazać, że nie wszystko da się do-
brze jakościowo wykonać.
Agnieszka Bieniak: To co u nas się sprawdza, to 
dokonywanie co pół roku przeglądu działań. Za-
dajemy sobie pytanie: „Co stop?”, czyli co przesta-
niemy robić. Poza tym należy dokonywać priory-
tetów działań – inaczej nie wszystko bylibyśmy 
w stanie obsłużyć.
Krystyna Matysiak: Tak, tu nie chodzi o ilość, ale 
jakość działań.

Małgorzata Rzewuska: Podsumowując naszą 
debatę, gdyby miały Panie podpowiedzieć fir-
mom, które nie zaczęły jeszcze budować za-
angażowania, od czego powinny wyjść? Na co 
zwrócić uwagę, aby osiągnąć wyniki porówny-
walne do najlepszych?

Krystyna Matysiak: Bardzo ważne jest zaanga-
żowanie top managementu. Zarząd musi widzieć 
potrzebę tych działań i być wsparciem dla mene-
dżerów. Dział HR jest także czynnikiem wspiera-
jącym w tym procesie, daje narzędzia, ale „właści-
cielami” zaangażowania i działań nakierowanych 
na ludzi są menedżerowie liniowi.

Małgorzata Rzewuska: Czyli trzeba spowodo-
wać, że zarząd tę potrzebę sobie uświadomi…

Krystyna Matysiak: Tak, dokładnie. Należy 
wyjść od zarządu, kadry menedżerskiej i wspie-
rać te grupy narzędziami rozwojowymi, budując 
kompetencje miękkie.
Agnieszka Bieniak: To było widoczne na gali 
Najlepszych Pracodawców – najpierw wychodzili 
prezesi, a dopiero potem osoby z działów HR.

Zofia Dukielska: Rzeczywiście, na przestrze-
ni tych prawie 10 lat to się bardzo zmieni-
ło. W pierwszych latach badania na rynku 
polskim podczas gali głównie pojawiali się 
HR-owcy. Z czasem coraz więcej było menedże-
rów i członków zarządu. To tylko pokazuje, jak 
proces budowania zaangażowania ewoluował, 
jak rośnie jego rola, a zarząd nadaje mu naj-
wyższą rangę.

Krystyna Matysiak: Patrząc na wyzwania de-
mograficzne, w perspektywie kilku lat budo-
wa marki dobrego pracodawcy będzie kluczowa. 
Od HR-u wymaga się patrzenia na biznes w dłuż-
szej perspektywie, stąd już teraz należy pomyś-
leć o pewnych działaniach, jeśli za 10 lat chcemy 
móc pracować z najlepszymi i nie mieć problemów 
z rekrutacją.

Zofia Dukielska: Konkludując, budowanie za-
angażowania jest de facto budowaniem marki 
wewnętrznej.

Krystyna Matysiak: Dokładnie, to się ściśle ze 
sobą wiąże. Oczywiście podejmujemy działania 
również na zewnątrz firmy, ale najwięcej może-
my osiągnąć przez ludzi już pracujących, właśnie 
dzięki ich zaangażowaniu, chęci pracy i poczuciu, 
że pracują w miejscu, w którym chcą. Zaangażo-
wanie jest po prostu efektem wielu działań.

Zofia Dukielska: Na szczęście coraz więcej 
zarządów i menedżerów to rozumie. Budo-
wanie zaangażowania jest stwarzaniem op-
tymalnych warunków dla właściwych osób, 
po to żeby oni stawali się ambasadorami fir-
my i by chciało im się chcieć. Dziękuję za 
dyskusję.■

Małgorzata Rzewuska


