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#DISRUPTIONBANKINGHR
– OCZAMI UCZESTNIKA
Pierwszy czwartek czerwca rozpoczęłam klasycznie od kawy, ale z lepszym widokiem niż
zazwyczaj. Mogłam podziwiać całą Warszawę z 38 piętra Warsaw Spire. To właśnie tam
odbyła się pierwsza tego typu konferencja
w Polsce #DisruptionBankingHR #DigitalFintechCareers #FutureBankingCareer.

OSOBISTA MISJA PRZYWÓDCY
Obecnie temat przywództwa jest niesłychanie popularny. Wiele się mówi o potrzebie
silnych przywódców, wartościach, autorytetach i turkusowych organizacjach. Ale
jak wiele z tych rzeczy, o których się mówi,
wprowadza się w czyn?

QUO VADIS HR – JAK ZMIENIAĆ, ŻEBY ZMIENIĆ?
W obliczu tendencji na rynku pracy problematyka zarządzania ludźmi w organizacji nabiera w Polsce jeszcze większego znaczenia
niż dotychczas – co w coraz bardziej widoczny sposób zaczyna przekładać się na wyniki
spółek. BPI Polska przy wsparciu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych przeprowadziło wśród ponad 100 firm notowanych na
WGPW badanie „Quo Vadis HR”.

GRYWALIZACJA
ANGAŻUJE LUDZI,
NIE TYLKO GRACZY
Zastosowanie mechanizmów ze świata gier
w zarządzaniu zasobami ludzkimi.
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– UDANY MIRAŻ?

STUDENCI I ABSOLWENCI
– REWO23 BLOCKCHAIN
LUCJA WŚRÓD NOWYCH
TECHNOLOGII?

Technologia Blockchain wciąż skrywa wiele
tajemnic, a dla niektórych jest kompletnie
nieznana. Na Uczelni Łazarskiego w Warszawie powstał II w Europie ośrodek badawczy Blockchain Technology Centrum, a już
jesienią będzie można spodziewać się tam
studiów związanych z tą tematyką. Dla Rekrutera zagadnienie skomentował Victor
Krasovsky, doradca Centrum Technologii
Blockchain, konsultant, trener współzałożyciel firmy Rocks&Gold.
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Panie Michale, od początku
roku obserwujemy znaczne
zmiany w prawie pracy. Jak je
Pan ocenia?
Rzeczywiście w ostatnim czasie obserwujemy dużo zmian
w obszarze prawa pracy. Rok
2017 przywitał nas nie tylko najwyższą podwyżką wynagrodzenia minimalnego od kilku ostatnich lat, ale także zmianą kilku
kluczowych przepisów Kodeksu
pracy, istotnych z punktu widzenia pracodawców, jak i pracowników.
Konkretnie, o jakich zmianach mówimy?
Przede wszystkim w samym kodeksie pracy, wydłużono do 21
dni okres na odwołanie się przez
pracownika do sądu pracy od
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otrzymywanego oświadczenia
o rozwiązaniu umowy o pracę. W mojej ocenie to bardzo
dobra zmiana. Dotychczasowy
okres 7 dni dla wypowiedzenia
i 14 dni dla tzw. zwolnienia dyscyplinarnego nierzadko nie był
wystarczający na rzetelne ocenienie przez pracownika, czy
odwołanie do Sądu ma sens.
Co więcej, przy wypowiedzeniu
otrzymanym przed weekendem
majowym lub przed wigilią,
pracownicy często nie mieli faktycznej możliwości skonsultowania odwołania z prawnikiem,
czego efektem było kierowanie
do sądów nieprzygotowanych
odwołań, często zawierających
braki formalne oraz niezawierających jakichkolwiek wniosków
dowodowych. Tak (nie)przygo-
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towane odwołania istotnie wydłużają postępowanie sądowe.
Wydłużenie terminu na odwołanie od wypowiedzenia nie
tylko wydaje się wyrównywać
szanse pracownika i pracodawcy, ale też może skutkować
zmniejszeniem liczby spraw
trafiających do sądów pracy,
które by tam nie trafiły, gdyby
tylko pracownik, wraz ze swoim pełnomocnikiem mieli czas
na ocenienie sytuacji pracownika w sporze sądowym.
Warto przypomnieć także
o podwyższeniu w Kodeksie pracy limitu zatrudnienia z 20 do 50
pracowników, powyżej którego
pracodawca musi przyjąć regulamin pracy i wynagradzania.
Odnośnie tej zmiany mam mieszane uczucia. Wskazana zmiaO TYM SIĘ MÓWI
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na wydaje się mieć sens wyłącznie dla nowych pracodawców
wchodzących na rynek pracy i
dla tych, którzy dopiero w tym
roku (lub kolejnych) przekroczą
limit 20 pracowników. Dla tych
pracodawców, którzy wprowadzili już regulamin pracy, a którzy nie zatrudniają 50 pracowników, nie przewidziano trybu
wypowiedzenia wskazanego regulaminu do czasu przekroczenia limitu 50 osób. Ponadto u
pracodawców zatrudniających
powyżej 20 pracowników wprowadzono furtkę uprawniającą
zakładowe związki zawodowe
do żądania wprowadzenia regulaminów – więc dla kogo
tak naprawdę wskazana zmiana
jest benefitem? Na to pytanie
nie odnajdujemy odpowiedzi.
Czy zmieniono coś jeszcze?
W samym Kodeksie pracy wprowadzono jeszcze kilka pomniejszych zmian, które nazwałbym
raczej kosmetycznymi. Między
innymi doprecyzowano, że jeżeli przerwa dwiema umowami pracownika z tym samym
pracodawcą jest krótsza niż 7
dni, nie będzie konieczne wydawanie świadectwa pracy dla
pierwszej umowy (można wydać łączne świadectwo pracy) oraz przyjęto dla umowy o
współodpowiedzialności materialnej pracowników formę pisemną pod rygorem nieważności. To były zmiany postulowane
przez szereg ostatnich lat przez
wielu praktyków, więc ich wprowadzenie do Kodeksu pracy nie
powinno dziwić.
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Wskazane zmiany nie wydają o zleceniu.
się rewolucyjne.
Co wydaje się być rewolucyjne,
Faktycznie zmiany wprowa- wprowadzono
zleceniobiordzone w Kodeksie pracy miały com zakaz zrzekania się prawa
raczej charakter porządkują- do wskazanego wynagrodzenia
cy. Te najbardziej przełomowe minimalnego, nakaz wypłaty
wprowadzono w zakresie umów wynagrodzenia w formie piezlecenia oraz pracowników niężnej, obowiązek wypłacatymczasowych. Co dla wielu nia wynagrodzenia w każdym
osób było zaskakująco wprowa- miesiącu, w którym zrealizodzono między innymi minimal- wano chociażby jedną godzinę
ne wynagrodzenie dla umów zlecenia, obowiązek ewidenzlecenia.
cjonowania czasu pracy zleceUmów zlecenia? Czy przy- niobiorców oraz zobowiązano
padkiem minimalne wyna- zleceniodawców do przechogrodzenie nie było dotąd wywania przez 3 lata dokumenprzewidziane tylko dla umów tacji związanej z ustalaniem liczby godzin świadczenia usług.
o pracę?
Dokładnie tak! Ponieważ jednak, coraz większa liczba przedsiębiorców zaczęła zastępować
umowy o pracę umowami zlecenia (co przy zachowaniu charakteru umowy zlecenia zaczęły akceptować sądy wszystkich
instancji łącznie z Sądem Najwyższy), ustawodawca chcąc
zapewnić zleceniobiorcom minimalne warunki zatrudnienia
objął ich minimalną godzinową
stawką wynagrodzenia w wysokości 13 zł brutto.
Rozumiem, że nie jest to jedyny obowiązek który nałożono na pracodawców?
Niestety nie. Wprowadzenie minimalnej stawki wynagrodzenia
całkowicie przemodelowało zasady rozliczania się z osobami
zatrudnianymi, tak na podstawie umów zlecenia, jak i wszystkich innych umów, do których
mają zastosowanie przepisy
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Wypłacanie wynagrodzenia poniżej stawki minimalnej obłożono karą grzywny.
Jak Pan ocenia wskazane
zmiany?

Do wskazanych zmian mam
nieco ambiwalentny stosunek.
Z jednej strony znane są przypadki nadużywania umów zlecenia do omijania przepisów
prawa pracy, ale w tym celu
wprowadzono do Kodeksu pracy art. 22 § 11 i § 12 umożliwiający ustalenie istnienie stosunku
pracy, gdy zastępuje się umowę
o pracę umową zlecenia, przy
zachowaniu warunków stosunku
pracy. Wprowadzanie tak szerokiego zakresu obowiązków oraz
obostrzeń do umowy zlecenia
wydaje się poważnie ograniczać tak istotną swobodę umów
oraz wypaczać cywilnoprawny
charakter umów o świadczenie usług. Przez wprowadzenie
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wskazanych przepisów niebezpiecznie zbliża się także umowy
zlecenia do umów o pracę, co
nie było zamierzeniem ustawodawcy przy rozróżnianiu tych
konstrukcji.
Wspominał Pan także o zmianach dotyczących pracowników tymczasowych.
Tak! Te zmiany w przeciwieństwie do poprzednich zostały
wprowadzone stosunkowo niedawno, bo dopiero 1 czerwca
b.r. Niemniej jednak ze wszystkich dotychczas wprowadzonych nazwałbym je najbardziej
rewolucyjnymi.
Celem wprowadzenia zmian do
ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych miało być
rzekomo podniesienie standardów pracy tymczasowej, poprawa warunków zatrudnienia
oraz bezpieczeństwa prawnego
pracowników tymczasowych.
Moim zdaniem wprowadzając
część rozwiązań uwzględnionych w nowelizacji niestety doprowadzono do zaprzeczenia
istocie pracy tymczasowej.
Czy wszystkie zmiany powinno się oceniać negatywnie?
Wśród zmian które wprowadzono, są takie które zasługują na
pochwałę. Niestety kilka z nich
stoi w mojej ocenie w sprzeczności z założeniami funkcjonowania pracy tymczasowej.
Pierwszą z istotnych zmian jest
uszczelnienie ograniczenia pra-
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cy na rzecz jednego pracodawcy użytkownika. Dotychczas
w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy agencja pracy
tymczasowej mogła skierować
pracownika
tymczasowego
do danego pracodawcy użytkownika na okres nie dłuższy
niż 18 miesięcy. Agencje pracy
tymczasowej omijały wskazane
ograniczenie, kierując pracowników do tego samego pracodawcy użytkownika za pośrednictwem podmiotu trzeciego.
Od 1 czerwca limit nie dotyczy
tylko i wyłącznie Agencji pracy
tymczasowej ale również pracodawców użytkowników, którzy
będą uprawnieni do korzystania z pracy danego pracownika
tymczasowego przez ten sam
limitowany okres 18 miesięcy.
Czy występują jakieś ryzyka
związane z taką zmianą przepisów?
Niestety tak. Na użytkowniku
agencji i na pracodawcy spoczywać będzie obowiązek monitorowania łącznego czasu
trwania umów, podczas których
pracownik został skierowany do
danego pracodawcy użytkownika. Z punktu widzenia agencji, która informacje o związaniu
pracodawcy użytkownika i pracownika tymczasowego może
czerpać tylko od nich samych,
konieczne będzie weryfikowanie wskazanej informacji na
etapie rekrutacji, jak i każdorazowe odbieranie oświadcze-
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nia od pracownika, oraz pracodawcy użytkownika, że nie
przekroczyli oni wspomnianego
limitu. Naruszenie wskazanego
zakazu, związane jest z sankcją
wykroczeniową (do 30.000 zł)
za naruszenie przepisów ustawy. Co istotne, do limitu 18 miesięcy będą włączane nie tylko
umowy o pracę, ale także umowy cywilnoprawne.
Kolejną kwestią, która uległa
zmianie, jest wprowadzony zakaz wykonywania tego samego rodzaju pracy wykonywanej przez pracowników, którzy
w ciągu ostatnich 3 miesięcy
pracowali dla danej firmy, a stosunek pracy został rozwiązany
z nimi z przyczyn ich niedotyczących. Ustawodawca uściślił
ten zakaz geograficznie, do obszaru gminy. Dotychczas wskazane ograniczenie dotyczyło
tego samego stanowiska pracy,
co było wielokrotnie omijane
przez agencje pracy i pracodawców użytkowników.
Doprecyzowano także kwestie
dotyczące ekwiwalentu za urlop
wypoczynkowy, zasady wydawania świadectwa pracy oraz
wprowadzono obowiązki dotyczące wydawania zaświadczeń
o zatrudnieniu osobom skierowanym do pracy tymczasowej
na podstawie umów prawa cywilnego.
Wszystkie zmiany wydają się
tylko doprecyzowywać dotychczasowe zapisy. Gdzie więc wy-
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stępują te kontrowersje o któ- siębiorcy zachowanie poufnorych Pan wspomniał.
ści informacji (co albo opóźni
cały proces, albo ze względu
Wskazane kontrowersje znajna wysokość narzucanych kar
dziemy w nałożonych oboumownych, będzie stanowiło
wiązkach informacyjnych oraz
dla części agencji barierę nie do
zwiększonej ochronie kobiet
przejścia).
w ciąży.
W zakresie drugiej kwestii,
W pierwszym przypadku na
tj. kobiet zatrudnionych na podpracodawców
użytkowników
stawie umowy o pracę tymczanałożono obowiązek informosową w okresie ciąży, ustawowania agencji pracy tymczasodawca przewidział objęcie ich
wej o wewnętrznych regulacjach
ochroną analogiczną do pradotyczących
wynagradzania
cowników regularnych, wskaobowiązujących u danego prazując, że do pracownic tymczacodawcy użytkownika. Z posowych mających co najmniej
zoru wskazany obowiązek nie
2-miesięczny okres skierowania
powinien nastręczać wielu prodo wykonywania pracy tymczablemów pracodawcy użytkowsowej przez daną agencję pranikowi, jednak zawsze jest pewcy tymczasowej na podstawie
ne „ale”. Jak pokazuje praktyka,
umowy o pracę, zastosowanie
potrzeba zatrudnienia pracowbędzie znajdować art. 177 § 3
ników tymczasowych jest częKodeksu pracy, zgodnie z któsto nagła i nieprzewidywalna.
rym Umowa o pracę zawarta
Jest związana z nagłym zapona czas określony albo na okres
trzebowaniem na uzupełniepróbny przekraczający jeden
nie braków kadrowych. W tego
miesiąc, która uległaby roztypu sytuacjach konieczność
wiązaniu po upływie trzeciego
przekazania aktualnych warunmiesiąca ciąży, ulega przedłuków zatrudnienia agencji stażeniu do dnia porodu.
nowi dodatkowe utrudnienie
oraz opóźnienie całego pro- Wskazana zmiana, na pierwszy
cesu. Z drugiej strony zasady rzut oka wydaje się być całkowynagradzania obowiązujące wicie zasadna i słuszna. Niestety
u danego pracodawcy często wydaje się przy tym stać w całstanowią tajemnice handlowe kowitej sprzeczności z funkcjaprzedsiębiorców, a tym samym mi pracy tymczasowej.
ich przekazywanie agencji naj- O czym nie należy zapomiprawdopodobniej albo nie bę- nać praca tymczasowa została
dzie w ogóle możliwe, albo wprowadzona dla uelastyczwymagać będzie odrębnych nienia rynku pracy. Miała ona
umów gwarantujących przed- stanowić uzupełnienie klasycz-
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nego stosunku pracy i dać pracodawcom możliwość uzupełniania zasobów kadrowych, gdy
pojawia się większe zapotrzebowanie na pracę lub w razie
nieobecności pracowników regularnych. Wprowadzanie instytucji
usztywniających zatrudnienie
tymczasowe oraz zwiększających liczbę wymogów stojących
po stronie agencji zatrudnienia
i pracodawców użytkowników
może prowadzić do odwrócenia się przez tych ostatnich od
wskazanej formy zatrudnienia
i przejścia na cywilnoprawne
formy zatrudnienia, a to nie
wydaje się być intencją ustawodawcy.
W perspektywie czasu, czeka
nas jeszcze wiele zmian w zakresie przepisów prawa pracy.
ZUS zastrzega, iż będzie walczyć o kompetencje do ustalania istnienia stosunku pracy. Związki zawodowe walczą
o większą ochronę, a ustawodawca pracuje nad nowym Kodeksem pracy. W perspektywie
najbliższych 6 miesięcy może
się okazać, że zmiany, które dzisiaj przytaczamy, a które określamy jako znaczne, nie były
wcale przełomowe dla roku
2017 r. Jedyne co nam pozostaje, to na bieżąco śledzić zmiany
przepisów – mogą one przynieść wiele pozytywnych zmian,
ale także wiele kontrowersji.
Rozmawiała UB
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SIŁA REBRANDINGU
OD DEVONSHARE DO DEVIRE – FIRMA ZMIENIŁA SWÓJ WIZERUNEK OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ, JAK I MECHANIZMÓW WEWNĄTRZORGANIZACYJNYCH. CO
PRZYCZYNIŁO SIĘ DO TAKIEJ DECYZJI I CZY PRZYNIESIE TO ZAMIERZONY EFEKT?
NA TEPYTANIA ODPOWIADA MICHAŁ MŁYNARCZYK, OD LISTOPADA 2016 ROKU, JAKO
CEO DIG, ODPOWIADAŁ ZA TRANSAKCJĘ WYKUPIENIA DEVONSHIRE ORAZ POŁĄCZENIA SPÓŁKI Z FIRMAMI CERN I VLOG. OBECNIE ZARZĄDZAJĄCY DEVIRE W EUROPIE.
Skąd wziął się pomysł na cyjne. To właśnie dlatego zazmianę wizerunkową firmy?
mierzamy uprościć i zautoW Listopadzie zeszłego roku matyzować procedury oraz
europejska część firmy zosta- wykorzystywać w rekrutacji
ła odkupiona przez fundusz nowe technologie, innowacyjne
Devonshire Investment Group rozwiązania oraz online markeod amerykańskiego giganta ting.
usług drukarskich RR Donnelly.
Dołączając do firmy przyjąłem
za zadanie przeniesienie firmy
działającej od 30 lat w Europie
na następny poziom. Chcemy
zbudować europejskiego lidera
rekrutacji specjalistycznej i jednym z kluczowych czterech kamieni milowych założonych w
strategii była zmiana wizerunku
firmy.
Czym wyróżnia się rebranding Devire?
Nowa, świeża i skrócona nazwa odzwierciedla zmiany wewnętrzne zachodzące w organizacji i cele, które przed sobą
stawiamy. Chcemy znacznie
przyśpieszyć procesy rekruta-
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jako synonim zaangażowania,
realnych efektów i kompetencji.
Jakie rozwiązania stosuje się
w Devire w celu usprawnienia kultury organizacyjnej?

Moje pojawienie się listopadzie,
Jak na te zmiany zareagowali jako ”prezesa z korpo”, powopracownicy i klienci?
dowało wiele obaw. Prawda
jest taka, że chcemy budować
Nowa era w rozwoju firmy jest organizację środka, która czerbardzo ekscytująca dla pracow- pie najlepsze z obu światów.
ników. Bardzo szybko utożsa- Inspirujący tryb pracy, jaki zamili się z nowym wizerunkiem pewnia rodzinna butikowa orfirmy, w szczególności, że sami ganizacja, ale również procesy
decydowali jak teraz ich firma i technologię, na które mogą
ma funkcjonować i wyglądać, sobie pozwolić najwięksi. Nowe,
m.in. wybierając nową nazwę. turkusowe barwy DEVIRE - odJeśli chodzi o klientów, zmiana zwierciedlają dążenie, aby zozostała przyjęta ze sporym za- stać tzw. organizacją turkusową.
interesowaniem. Jest to dopiero Stawiamy na oddolną inicjatywę
początek. Wypracowanie nowej pracowników, transparentność,
marki w świadomości klientów szybkość podejmowania decyzajmuje czas i wymaga inwesty- zji i adaptowania nowych techcji. Jestem pewien, że w ciągu nologii.
12 miesięcy marka DEVIRE zapadnie w świadomości klientów, Rozmawiała SZ
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#DISTRUPTIONBANKINGHR
– OCZAMI UCZESTNIKA
PIERWSZY CZWARTEK CZERWCA ROZPOCZĘŁAM KLASYCZNIE OD KAWY, ALE Z LEPSZYM
WIDOKIEM NIŻ ZAZWYCZAJ. MOGŁAM PODZIWIAĆ CAŁĄ WARSZAWĘ Z 38 PIĘTRA WARSAW
SPIRE. TO WŁAŚNIE TAM ODBYŁA SIĘ PIERWSZA
TEGO TYPU KONFERENCJA W POLSCE #DISRUPTIONBANKINGHR

#DIGITALFINTECHCAREERS

#FUTUREBANKINGCAREER.

Fintech, Blockchain, kryptowaluty, startupy i cyberbezpieczeństwo – to tematy przewodnie spotkania, które niewątpliwie
wprowadziły w świecie bankowości swego rodzaju zamęt, co
idealnie odzwierciedla dobrane
słowo „disruption” w tytule konferencji.
Wydarzenie ciepłym powitaniem rozpoczął Marek Jurkiewicz (Prezes Infopraca.pl) oraz
Dorota Dublanka (HR Influencers). Jako pierwszy mikrofon
przejął Andrew Samu (Digital
Startup Ltd), który w sposób
jasny i interesujący przestawił
czym jest Fintech. Mimo tego,
że jestem osobą, która posiada
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już jakąś wiedzę na ten temat,
słuchałam z dużym zainteresowaniem. Kolejną częścią było
wprowadzenie do Blockchain w
bankowości, które analizie poddał Grant Blaisdell (Coinfirm).
Grant, bazując na przykładach
z życia pokazał, jak bardzo rewolucyjną technologią dla świata bankowości jest Blockchain.
Następnie Tomasz Rudolf (The
Heart Warsaw) przedstawił
swoją intrygującą prezentacje
na temat organizacji przyszłości, w której dużą część poświęcił startup’om z Hollywood.
Kiedy przyszła kolej na Michała Jarskiego (Wheel Systems),
mogliśmy się sporo dowiedzieć
na temat cyberbezpieczeństwa

10

w bankowości.
Przed przerwą kawową, miała
miejsce najbardziej intensywna część spotkania: Disruption
Panel, prowadzony przez Ralpha Talmonta (speaker, author
and consultant on creativity and
communication, curator for TEDxWarsaw). Pomiędzy Piotrem
Serwinem (Fintech Trends),
Grantem Blaisdell’em oraz Michałem Jarskim rozwinęła się intensywna oraz edukacyjna dyskusja, podczas której mogliśmy
poznać różne punkty widzenia,
jeżeli chodzi o tematykę FinTech, cyberbezpieczeństwa czy
przepisów prawnych w dobie
nowych technologii.

WYDARZENIA BRANŻOWE
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Po przerwie, Dorota Dublanka
oraz Ralph Talmont wymieniali
się uwagami dotyczącymi kompetencji i zawodów przyszłości
w bankowości cyfrowej. Zaciekawienie prezentacjami wśród
publiki nie opadało do ostatnich
chwil.
Kiedy wydarzenie zbliżało się
już do końca na scenę wkroczyli Millenialsi – Victor Krasovsky (który rozpoczął panel od
prezentacji Blockchain Technology Centrum na Uniwersytecie Łazarskiego), Łukasz Wawak
(SFBCC) oraz Krzysztof Niedziela (HRO Personnel). Prelegenci
od prowadzącej panel Doroty
Dublanki, dostali włóczkę i szydełko. Podczas odpowiedzi na
podchwytliwe pytania, dodatkowo musieli stworzyć swój własny
metaforyczny Blockchain. Pytania, odpowiedzi i zmaganie się
z szydełkowaniem były nie tylko
pouczające, ale także nietypowa forma dyskusji dostarczyła
publiczności sporo rozrywki.

w swoim rodzaju. Osoby, które
po raz pierwszy spotykały się
z taką tematyką miały możliwość zgromadzenia dużej ilości
przydatnych informacji. Jednak
z pewnością również uczestnicy,
którym omawiane zagadnienia
nie były obce, nie zmarnowali
tam swojego czasu. Mnóstwo
ciekawostek, idealnie dobrani

prelegenci, interesujące panele
dyskusyjne oraz loteria z kreatywnymi nagrodami, zadecydowały o wyjątkowości i profesjonalizmie tego spotkania.
Z niecierpliwością czekam na
podobną inicjatywę.
Klaudia Archimowicz, Financial Projects Coordinator, HRO Finance

Ostatnią atrakcją była loteria wizytówkowa. Sześciu zwycięzców
natychmiast dostawało przelew
z Bitcoinami na swoje konto, za
pośrednictwem aplikacji „Bitcoin
Wallet”.
Wydar zenie #DisruptionBankingHR #DigitalFintechCareers
#FutureBankingCareer było czymś jedynym

WYDARZENIA BRANŻOWE
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REKRUTACJA
I YOUTUBE
–UDANY MIRAŻ?
ROZMOWA Z KAROLEM WYSZYŃSKIM – YOUTUBEREM, CEO LOS VIDEOS, AUTOREM
M.IN. KAMPANII ŚWIĄTECZNEJ MALL.PL ORAZ ORGANIZATOREM ORANGE VIDEO FEST
2014 I KONFERENCJI VIDEO ARENA. WYKŁADOWCĄ NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM
Z „YOUTUBE W KOMUNIKACJI MARKI”. PRELEGENT PODCZAS WYDARZEŃ M.IN.: ECOMERCE
STANDARD, INTERNET STANDARD, BLOG FORUM GDAŃSK, VIDEO WARS I KONGRESU TELEWIZJI ŚWIATŁOWODOWEJ.
20 mln Polaków, co mie- Kiedyś jeździłem, jako kierowca
siąc odwiedza YouTube. Czy UBERA, ale obecnie korzystam
wiesz jak do nich dotrzeć?
z niego raczej jako pasażer.
Pewnego razu zapytałem mo„Ile zarabia kierowca UBERA?”
jego kierowcę - skąd pomysł
- w 2015 roku opublikowałem
na taką pracę? Odpowiedział,
film pod takim tytułem. Tuż
że obejrzał na YouTube film:
przed tegorocznym strajkiem
”Ile zarabia kierowca UBERA?” i
taksówkarzy w Warszawie, wyto go zainspirowało. Gdy poinświetlono go 330 000 razy, a
formowałem go, że to ja w nim
po strajku licznik wynosił już
występuję, zatrzymał się i odponad 360 000. Za każdym
wrócił, zmierzył mnie wzrokiem
razem, gdy taksówkarze „wali odparł: „Trudno cię rozpoczą” z UBEREM, mój film notuje
znać, sporo przytyłeś”. Jednak
zwiększone zainteresowanie,
ten tekst nie będzie ani analiktóre objawia się nie tylko rozą konfliktu taxi-UBER, ani tym
snącą liczbą wyświetleń, ale
bardziej analizą masy mojego
także ilością maili i komentarzy
ciała - dziś postaram się odz pytaniami o ten zawód, zasapowiedzieć na pytanie czy HR
dy współpracy czy poniesione
potrzebuje YouTube i dlaczego.
koszty.
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Po pierwsze, przyszły pracownik poszukuje informacji o firmie w Internecie. YouTube w
Polsce odwiedza ok. 20 mln
użytkowników miesięcznie. Jeśli w twoja firma nie prowadzi
aktywnego kanału i nie publikuje materiałów o swojej firmie, nie wykorzystujecie swojego potencjału. Poprzez to
medium do dużego grona odbiorców w prosty, lecz ciekawy
sposób może przekazać treści
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dotyczące rekrutacji, istotne
komunikaty firmy i całościowo
wspomóc employer branding.
YouTube jako integralna część
ekosystemu Google, wspiera pozycjonowanie i dobrze
współgra z innymi narzędziami
Google (np. AdWords, Analytics). Jest to także platforma
interaktywna, która pozwala na kontakt z odbiorcami, w
czasie rzeczywistym, zarówno
jeśli chodzi o komentowanie,
jak i prowadzenie transmisji
na żywo. Dzięki rozbudowanej
analityce wiemy do kogo mó- myślenia, sposób wyszukiwawimy oraz możemy zmierzyć nia i konsumowania treści? Jakich słów kluczowych używa,
efekty naszych działań.
jakie treści go inspirują? Warto
Do dnia dzisiejszego na kana- rozważyć te kwestie przed rozle „Szukam Pracy” opubliko- poczęciem działalności video
wałem 12 filmów, które łącz- online. Dobrze też mieć pojęnie wyświetlono prawie 1 300 cie o podstawowych mechani000
razy. Otrzymałem też zmach tej branży.
kilka tysięcy zapytań dotyczących różnych aspektów ścieżki Ile to kosztuje?
zawodowej od nastolatków i Na to pytanie jest jedna odpomaturzystów, pełnych niepew- wiedź: „to zależy”. By otrzymać
ności i obaw przed pierwszą w odpowiednią wycenę, trzeba
życiu pracą, ale też od wypalo- wziąć pod uwagę wiele kwestii
nych specjalistów i managerów m.in.: jaka jest nasza potrzeba,
doświadczonych w korporacji. jakiej jakości oczekujemy oraz
Zwrócili się do mnie uznając, do kogo i jak chcemy dotrzeć?
że jestem osobą na tyle wiary- Czy planujemy jeden czy serię
godną, by móc skonsultować filmów? W zależności od naze mną swoje dylematy doty- szych potrzeb koszt może mieczące pracy.
ścić się już w tysiącu złotych
To skłoniło mnie do zmiany
toku myślenia. Zacząłem zastanawiać się nie tylko nad tym,
co chcę przekazać odbiorcy,
ale także czego i jak może on
szukać? Jaki jest jego sposób
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Jak rekruterzy, agencje rekrutacyjne
wykorzystują
YouTube? Czy każda branża
ma szansę na efektywne wykorzystanie kampanii wideo?
YouTube w pewien sposób
można przyrównać do interaktywnej telewizji, którą dodatkowo możemy sformatować pod
określoną grupę odbiorców,
nawet bardzo niszową. Trudno
więc znaleźć branżę, w której
video online się nie przyda.
Gdy spojrzymy na działania HR
i rekruterów możemy zaobserwować kilka typów działań:

• filmy wspierające proces rekrutacji, które pojawiają się
na stronach pracodawcy i
są promowane np. przez
AdWords czy Facebook
(krótki, prosty film, w którym
Ads (film z Hotelu Mercury,
wystąpi jeden z pracowników),
screen),
może jednak dochodzić nawet
do kilkuset tysięcy złotych (pro- • kanały firmowe, gdzie podukcja o potencjale viralowym,
wstaje stały systematyczny
najwyższej jakości, o szerokim
content video, który buduje
zasięgu).
rozpoznawalność marki,
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• współpraca z youtuberami. Ten rodzaj współpracy
może dotyczyć zarówno
prostego lokowania, gdy
influencer zaprasza do wejścia na stronę lub opowiada
o swoich doświadczeniach
zawodowych, ale także bardziej angażujący projekt np.
odwiedziny w firmie (przykłady Jacka Gadzinowskiego „Wjazd na Chatę” oraz
mój format „Szukam Pracy”).
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blematyczna?
Ważniejsze od tego czy wybierzemy studio czy plener, jest
wybranie właściwego partnera
do realizacji. Osób, które przygotują odpowiedni scenariusz,
a następnie wyprodukują odpowiedni film. HR’owiec wie,
czego potrzebuje, ale to zespół produkcyjny musi wyprodukować odpowiedni film.

Czy widać aktualnie jakąś
konkurencję dla YouTube’a?
Czy jako twórca i profesjonaWarto zauważyć także inny,
lista nastawiasz się na wieloniemniej istotny dla HR’u waletnią dominację tej platforlor publikowania na YouTube.
my?
To świadome ograniczenie zasięgu, dzięki któremu wrzuco- Od przełomu 2014/2015 cały
ny przez nas film jest dostępny czas rośnie znaczenie Facebotylko dla wybranej grupy osób oka jako platformy video. Jest
posiadającej odpowiedni link. to temat jednak na oddzielny
To czyni YouTube idealnym artykuł. W zależności od grunarzędziem wspomagającym py docelowej i potrzeb warkomunikację wewnętrzną, za- to również pomyśleć o Twitch
równo jeśli chodzi o komuni- oraz o wykorzystaniu reklamy
kowanie ważnych informacji od video w serwisach takich jak
zarządu, jak i sposób na nie- np. Player.pl czy WP.TV.
szablonową integrację (warsztaty filmowe, wspólne robienie Najważniejsze pytanie pozostawiłem na koniec., a mianowifilmów itd.).
cie: kiedy zaczniesz publikować
Niektóre Kampanie kręcone na YouTube? Twój odbiorca już
są na planie, inne wykorzy- tam jest. Nie pozwól mu czestują plener i wielu statystów. kać zbyt długo...
Która z tych dwóch opcji jest
Dominik Orlikowski, HRO Sales
bardziej pracochłonna i pro- Rozmawiał
& Marketing
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NAJWAŻNIEJSZE
PYTANIE
POZOSTAWIŁEM
NA KONIEC,
A MIANOWICIE:
KIEDY
ZACZNIESZ
PUBLIKOWAĆ
NA YOUTUBE?
TWÓJ ODBIORCA
JUŻ TAM JEST.
NIE POZWÓL
MU CZEKAĆ
ZBYT DŁUGO...
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QUO VADIS HR
– JAK ZMIENIAĆ,
ŻEBY ZMIENIĆ?
W OBLICZU TENDENCJI NA RYNKU PRACY PROBLEMATYKA ZARZĄDZANIA
LUDŹMI W ORGANIZACJI NABIERA W POLSCE JESZCZE WIĘKSZEGO ZNACZENIA NIŻ DOTYCHCZAS – CO W CORAZ BARDZIEJ WIDOCZNY SPOSÓB ZACZYNA PRZEKŁADAĆ SIĘ NA WYNIKI SPÓŁEK. BPI POLSKA PRZY WSPARCIU STOWARZYSZENIA EMITENTÓW GIEŁDOWYCH PRZEPROWADZIŁO WŚRÓD PONAD
100 FIRM NOTOWANYCH NA WGPW BADANIE „QUO VADIS HR”. NINIEJSZY ARTYKUŁ ODNOSI SIĘ DO NICH, KONCENTRUJĄC SIĘ NA JEDNYM ASPEKCIE,
KTÓRY WYDAJE SIĘ OGROMNYM POTENCJAŁEM DO ZAGOSPODAROWANIA DLA
ZESPOŁÓW HR – ZARZĄDZANIA ZMIANĄ.

] Badanie pokazało, że tylko
7% respondentów uważa,
iż HR w ich spółkach działa
wyprzedzająco w stosunku
do potrzeb biznesu. Z drugiej strony, zgodnie z wynikami jednego z najnowszych
międzynarodowych
badań,

CEE HR

ponad 75% Prezesów dużych firm twierdzi, że zdolność do sprawnego wdrażania zmian i dostosowania się
do zmieniającego otoczenia
jest kluczowym źródłem ich
przewagi konkurencyjnej.
To daje do myślenia w czasach,
gdy skupiamy się na tym, jaki
model biznesowy lub np. jaką
technologię należy wdrożyć,
żeby tę przewagę osiągnąć.

15

Liderzy biznesu mówią wyraźnie: liczy się JAK SKUTECZNIE
i JAK SZYBKO jesteśmy w stanie te zmiany wdrażać, a nie
tylko JAKIE ZMIANY.
Dodatkowo należy jasno
powiedzieć, że tempo zmian
w firmach nie zmniejszy się.
72% respondentów badań dotyczących zarządzania zmianą, prowadzonych na całym
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organizacyj• Budowa
nej zdolności do zarządzania zmianą (Change
Management Capability), aby przygotować
organizację,
procesy
i pracowników do różnych zmian nadchodzących w przyszłości

świecie przez amerykańską
organizację Prosci spodziewa
się, że w ciągu najbliższych
2 lat liczba zmian w ich organizacjach wzrośnie (Prosci
Inc., Best Practices in Change
Management – 2016 Edition).
Jednocześnie 89% uczestników tych badań wskazuje, że
zmiany wdrażane w ich firmach dotyczą procesów – czyli w istotny sposób zmieniają
dotychczasowe metody pracy
pracowników.

do zarządzania zmianą i inwestuje w rozwój kompetencji
pracowników w tym zakresie.
Tą ścieżką podążają również
liczne banki i instytucje rynku finansowego, organizacje
sektora ochrony zdrowa i wiele innych, w tym organizacje
z sektora publicznego krajów
takich jak USA, Kanada, czy
Norwegia. Badania pokazują, że w ok. 20% przypadków
tego typu inicjatywa wychodzi
od zespołów HR (Prosci 2016).

To tylko kilka z długiej listy powodów, dla których zarządzający firmami zwracają coraz
większą uwagę skuteczność
wdrażania zmian, a nie tylko
na to, co wdrażają.

I tu właśnie pojawia się ogromna szansa dla zespołów HR
w polskich spółkach. Na czym
2. Włączanie się w prowaona polega?
dzone projekty zmian
jako partner dla zarząZarządzanie
zmianą
to
dzających i zespołów
w większości polskich orprojektowych
ganizacji ziemia niczyja –
idealna okazja dla HR, aby
• Zapewnienie, że w najprzyczyniać się do rozwoju
ważniejszych projektach
biznesu i budować przewazarządzanie zmianą jest
gę konkurencyjną firmy. HR
włączone już na etapie
wydaje się być do tego natutworzenia wizji stanu
ralnym kandydatem. Co robią
docelowego
zespoły HR na całym świecie
aby osiągnąć ten cel? – istnieje
zarzą• Uruchomienie
w tym zakresie wiele doświaddzania zmianą w już
czeń, które można sprowatrwających, wybranych
dzić do 3 głównych kierunków
projektach, aby zwiękdziałań:
szyć w istotny sposób
szanse na sukces
1. Wdrażanie systemowego
podejścia do zarządzania
kluczowych
• Wsparcie
zmianą w organizacji
uczestników zmian w ich
efektywnym prowadzeniu:
• Przyjęcie sprawdzonej
przede wszystkim sponmetodyki zarządzania
sorów (Zarząd, Dyrektozmianą

Na całym świecie obserwuje
się w ostatnich 3-5 latach silny
trend w kierunku przykładania większej wagi do sposobu
wdrażania zmian – aby osiągały one zakładane rezultaty biznesowe. Skutkuje to niezwykle
dynamicznym rozwojem dziedziny określanej mianem Zarządzania Zmianą (ang. Change Management). Jest ono
rozumiane jako zarządzanie
ludzkimi aspektami projektu
dla osiągnięcia jego celów biznesowych. Coraz więcej firm
takich jak: ABB, Bayer, GE, Google, Microsoft, Mars, Medicover, Nike, RWE – żeby podać
tylko kilka przykładów, wdraża
ustrukturyzowane podejście

WWW.MAGAZYNREKRUTER.PL
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• Inicjowanie zarządzania portfelem zmian
na szczeblu Zarządu
– strategicznego spojrzenia na wszystkie
najważniejsze zmiany
wdrażane w organizacji

CEE HR

CEE HR 17

O TYM SIĘ MÓWI | CEE REKRUTER | WYDARZENIA BRANŻOWE | FELIETON

rzy), oraz zarządza- ku wdrażania rozwiązań
według
jących programami systemowych,
najlepszych światowych
i projektami
wzorców. Niektóre or3. Rozwijanie niezbędganizacje poprzestają na
nych
kompetencji
szkoleniach
pracowniwśród menedżerów
ków w zakresie zarządzai pracowników – odnia zmiana – i to też jest
powiednio do ich ról
dobry początek. Rzeczyw procesie zmiany
wistość stwarza jednak
• Wśród zarządzają- w tym zakresie dla HR
cych programami znacznie szersze i bardziej
i projektami, mene- atrakcyjne pole do działadżerów średniego nia, zapraszając do wdraszczebla, sponso- żania rozwiązań systemorów zmian oraz pra- wych, uporządkowanych
i sprawdzonych w firmach
cowników
na całym świecie.
• Budowanie zespołu ekspertów w za- Ponieważ zmian w firkresie
zarządza- mach przybywa, można
nia zmianą, którzy z pełnym przekonaniem
mogą wspierać kon- stwierdzić, że umiejętność
ich sprawnego i efektywkretne projekty
nego wdrażania stanie się
Badania pokazują, że w krótkim czasie dla Zawdrożenie
powyższych rządów spółek giełdowych
rozwiązań nawet do 6 razy tak samo niezbędna, jak
zwiększa szansę na sukces sprzedaż czy marketing. To
trudnych projektów – 95% właśnie jest szansa dla HR:
inicjatyw kończy się wów- sprawdzone wzorce sukczas sukcesem bizneso- cesu są w tym zakresie dowym (Prosci 2016).
stępne, należy tylko mieć
Z praktyki biznesowej pomysł i determinację do
autora artykułu wyni- jego wdrożenia – a tego
ka, że także firmy dzia- zespołom HR w wielu orłające w Polsce, w tym ganizacjach na pewno nie
również firmy z polskim brakuje.
kapitałem, coraz częściej Krzysztof Ogonowski
czynią kroki w kierun- Prezes Zarządu. BPI Polska
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NIEKTÓRE
ORGANIZACJE
POPRZESTAJĄ NA
SZKOLENIACH
PRACOWNIKÓW
W ZAKRESIE
ZARZĄDZANIA
ZMIANĄ – I TO TEŻ
JESTDOBRY POCZĄTEK.
RZECZYWISTOŚĆ
STWARZA JEDNAK
W TYM ZAKRESIE
DLA HR ZNACZNIE
SZERSZE I BARDZIEJ
ATRAKCYJNE POLE
DO DZIAŁANIA,
ZAPRASZAJĄC
DO WDRAŻANIA
ROZWIĄZAŃ
SYSTEMOWYCH,
UPORZĄDKOWANYCH
I SPRAWDZONYCH
W FIRMACH NA CAŁYM
ŚWIECIE.”
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GRYWALIZACJA ANGAŻUJE
LUDZI, NIE TYLKO GRACZY
Zastosowanie mechanizmów Od siebie dodam KORZYŚĆ PIĄze świata gier w zarządzaniu TĄ, która zawsze jest efektem
zgrywalizowania
zasobami ludzkimi.
dowolnego
procesu (np. zgrywalizowania
Szukasz nowych pomysłów, by
wdrożenia nowych pracowniwspierać zaangażowanie i rozków czy wiedzy sprzedażowej).
wój pracowników. Jeśli w twojej
Tą korzyścią jest uporządkowafirmie działa już system kafenie tego konkretnego obszaru,
teryjny i pakiet sportowy, a na
opisanie istniejącej, lecz rozsiafirmowych eventach mieliście
nej wiedzy.
już wszystkich polskich (i kilku
zagranicznych) mówców mo- Ile GRY w GRYWALIZACJI?
tywacyjnych, pomyśl o grywaliGrywalizacja to zastosowanie
zacji. Ponad połowa organizacji
mechaniki ze świata gier w niena świecie planuje wdrożyć ele-growym świecie (na przykład
menty ze świata do swojego bizw on-boardingu, edukacji czy…
nesowego środowiska oczekusegregacji śmieci). Jakie są to
jąc czterech głównych korzyści.
mechanizmy, które możemy
KORZYŚĆ PIERWSZA, to wzrost
użyć w biznesie? Najbardziej
zaangażowania w wykonywaklasyczne i skuteczne elementy
nie zadań żmudnych, powtaze świata gier, które będą znane
rzalnych, np. edukacja nowych
dla każdego mającego kontakt
produktów lub procesów czy
z grami tj.: PUNKTY, RANKINGI,
wpisywanie danych do systemu.
PASEK POSTĘPU. Inne, również
KORZYŚĆ DRUGA, to utrwalenie
bardzo skuteczne to:
zachowań, które przerodzą się
w nawyk. KORZYŚĆ TRZECIA, to • poziomy trudności
kilkukrotnie większe korzysta- • porcjowanie wiedzy w krótnie z platform grywalizacyjnych
kie misje (podawane w ciew porównaniu z tradycyjnymi
kawy sposób jako e-booki,
platformami e-learningowymi.
infografiki, animacje)
KORZYSĆ CZWARTA, to efekt • szybki feedback, czyli błyskaWOW! Dla pokolenia Y, przywiczne sprawdzenie wiedzy
zwyczajonego i oczekującego
w formie testów, quizów
nieustającego postępu i błyska- • fabuła (potrzebna jest wiewicznego feedbacku.
dza z zakresu storytellingu)
• zadania grupowe, zespołowe

WWW.MAGAZYNREKRUTER.PL
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•
•
•
•

zadania społecznościowe
udział przełożonego (szefa)
nagrody
wyzwania czasowe

generowanie idei przez graczy
(pomysłów, pisanie zadań, case’ów) i dodawanie ich na platformę grywalizacyjną.
Zobaczmy, czy każdy z poniższych obszarów HR jest tak samo
dobry, by go „zgrywalizować”?
Przeanalizujmy je wspólnie, byś
wybrał te, którymi zajmiesz się
w swojej firmie w pierwszej kolejności:
1. EMPLOYER BRANDING. Na
początku jest marka firmy.
Jak grywalizacja może pomóc
przebić się do świadomości potencjalnego pracownika wraz
z interesującym przekazem: je-

CEE HR
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steśmy atrakcyjną, godną uwagi,
nowatorską firmą i warto do nas
dołączyć? Ciekawym rozwiązaniem jest grywalizacja wiedzy
o firmie i jej produktach lub
specjalistycznej wiedzy branżowej. Jeśli zachęcisz potencjalnego pracownika, by sprawdził
się, konkurując z innymi, masz
szansę nie tylko zbudować wizerunek nowoczesnej firmy,
lecz także wyłonić wyjątkowe
osoby o wysokim potencjale i zaproponować im staż lub
pracę. Fabuła grywalizacji, o ile
w dalszych etapach może być
bardziej fantastyczna, to tutaj
może dawać przedsmak pracy
w Twojej firmie. Zdecydowanie
rekomenduje tym firmom duży
poziom gotowości w dzieleniu
się wiedzą, które budują swój
wizerunek, jako eksperci w swojej branży. Gra fabularna na
przykład na portalach społecznościowych jest ciekawą formą
„puszczenia oka” do kandydata
z sygnałem: nie wszystko musi
być tak bardzo na poważnie,
potrafimy znaleźć radość w tym,
co robimy! Millenialsi i pokolenie Y na pewno odbierze taki
sygnał!

jest rozmowa rekrutacyjna! Jeśli
zdecydujesz się na tę samą fabułę (czyli świat, w którym ma
miejsce Twoja grywalizacja) możesz kontynuować przygodę już
wewnątrz firmy. On-boarding
jest idealnym procesem, by go
zgrywalizować. Jest liniowy, czyli określony w czasie, np. trzech
miesięcy. W procesie wdrożenia
zadania warto wykonywać jedno po drugim. Ważne jest także
przejście każdego etapu (poznanie wszystkich produktów
i procesów). O ile w procesie
EB część informatyczna mogła
być na portalu społecznościowym, to już on-boarding jest
zintegrowany z wewnętrznym
systemem zarządzania wiedzą.
Pisząc o IT mam na myśli platformę on-line (np. www i mobilną), która w określonym świecie
(budowy Miasta Przyszłości, odwiertów na Marsie czy podróży dookoła świata) przekazuje wiedzę o firmie oraz ocenia
postępy. Dział HR oraz szef ma
natomiast możliwość zdalnie
sprawdzać poziom zaangażowania i stopień wdrożenia nowego pracownika.

W on-boardingu ważne jest, by
KAŻDY WYGRAŁ. Czyli by każdy
pracownik, którego zatrudniłeś,
ukończył proces z możliwie najwyższym wynikiem. Natomiast
proces oceny kompetencji pod
sukcesję ma pomóc wyłonić
właściwe osoby do awansu (niekoniecznie „w górę”, bo także
w bok, na ścieżkę specjalistyczną). Niektóre firmy, słusznie obawiając się zarówno kosztownych
procesów DC, jak i subiektywnej
oceny ludzkiej, tworzą gry kompetencyjne. Są to rozbudowane
symulacje, które analizują poziom konkretnych umiejętności
i pozwalają z wysoką trafnością
określić przyszłych liderów.
4. WIEDZA PRODUKTOWA. Milion części samochodowych do
zapamiętania!
Wyobraź sobie, że chcesz zachęcić swoje dziecko, by jadło
jedno jabłko dziennie. Świadomy, że „jedno jabłko na dzień
usuwa lekarza w cień”, kupujesz
worek jabłek i chowasz go do
zimnej piwnicy. Liczysz, że mądre i świadome dziecko samo
będzie tam schodzić każdego
dnia przed pójściem do szkoły…

3. OCENA KOMPETENCJI, SUK2. REKRUTACJA I ON-BOAR- CESJA I AWANS WEWNĘTRZNY. Jeden z liderów na polskim rynDING. A wiec jesteś z nami! Gra A skoro już jesteś, to jak dobry ku w branży sprzedaży części
jesteś?
toczy się dalej!
samochodowych wyliczył, że
każdy doradca klienta powinien
Sam proces rekrutacji może być Możesz po prostu iść dalej z gryznać ponad milion części samoformą łączenia światów EB i on- walizacją wiedzy, którą zastosochodowych. To olbrzymi maga-boardingu. Zamiast wysyłania wałeś w on-boardingu i wybrać
zyn jabłek. Mądry rodzic będzie
CV rzuć nam wyzwanie kandy- najlepszą 10-tkę. Jednocześnie
kładł na stole umyte i pokrodacie, a ostatnim poziomem gry cele nie muszą być takie same.
jone w „ćwiartki” jabłko, licząc,
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lizowana platforma on-line łączy zadania „w świecie realnym”,
pomaga komunikować cały
projekt w jednej spójnej fabule.
Wielomiesięczny projekt, który
zawiera cykle szkoleń, warsztaty
projektowe i pracę projektową,
a także coachingi / mentoringi
i właśnie zgrywalizowane działania on-line daje efekt. Zarówno przed, jak i po szkoleniu
w świecie grywalizacyjnym czeka adekwatne zadanie. Zdobywasz punkty, a dzięki nim dostęp do rozwojowych nagród.
Myślisz o nowym modelu smartphone’a? Nie! Daj jako nagrodę
książkę, dodatkowy coaching
lub test talentów albo… miejsce
na parkingu! Tak skonstruowane programy są dla uczestnika
atrakcyjne, nawet tym, co już
wszystko na szkoleniach mieli,
5. AKADEMIE MANAGERA ,
daje tzw. „WOW factor”.
PROGRAMY TALENTOWE. Rozwój to przygoda!
6. SPRZEDAŻ.
że jego dziecko wybierze to, co
dostępne i podane. Podobnie
my w świecie wiedzy walczymy
o uwagę, skupienie każdego
pracownika. Jeśli pokroisz wiedzę produktową i procesową
na małe, łatwo przyswajalne
kawałki oraz uruchomisz kilka
mechanizmów
grywalizacyjnych (szczególnie pasek postępu i liderboard), masz dużo
większą szansę, że wiedza będzie trawiona regularnie. Takie
efekty osiągnął przytoczony na
początku klient z branży motoryzacyjnej. Na koniec zastanów
się, czy wiedza w Twojej firmie
nie przypomina czasem magazynu pełnego skrzynek z e-learningami kursami i plikami pdf,
po które nikt dobrowolnie nie
sięgnie?

Grywalizacja łączy świat on-line
i off-line. Jest dawno poszukiwanym „Świętym Graalem” utrzymującym zaangażowanie nie
tylko W TRAKCIE szkoleń, ale
także POMIĘDZY nimi. Zjawisko „powrotu do rzeczywistości”
po powrocie ze szkolenia oraz
retencja wiedzy zjada efekty
ze szkoleń często ZANIM mają
szansę się pojawić. Grywalizacja, która uzupełnia nabytą wiedzę zwiększa szansę na zamianę
umiejętności w nawyk. Zgrywa-
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Najtrudniejszy obszar, choć pozornie skierowany do grupy,
która zawsze i ze wszystkimi
rywalizuje. Jednak grywalizacja
to nie (tylko) rywalizacja! Jeśli zadbasz o przejrzyste reguły, fairness, oszczędność czasu handlowców (nie ma mowy
o wpisywaniu dwukrotnie tych
samych aktywności w CRM i
aplikację grywalizacyjną!), a rywalizacje sprzedażową połączysz z nabywaniem nowej wiedzy o produktach i standardach,
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osiągniesz sukces.
Grywalizacja wciąga!
Myśląc o graczu, który zapomina o „bożym świecie” wpatrzony
w ekran komputera lub komórki,
jesteś świadkiem przebywania
w „game zone”. To stan FLOW
(uskrzydlenia), w którym ciągle
rosnący poziom trudności skutecznie łączy się ze wzrostem
kompetencji. Jeśli grywalizacyjna przygoda odbywa się w fabularnym świecie, dodatkowo
zaangażujemy
użytkowników
w moc wciągającego „storytellingu”. Stan FLOW związany
z graniem, a może być związany
z rozwojem w twojej organizacji.
Drugi ważny czynnik, to poczucie POSTĘPU (progress). W badaniach dotyczących różnic
między najlepszym, a najgorszym dniem w pracy, to właśnie
poczucie postępu było najważniejszym czynnikiem. Wszystkie te elementy są bezcennym
wkładem w pracę KAŻDEGO
pracownika, a nie tylko gracza.
Zastanawiasz się, jak zapewnić
FLOW, PROGRES i WCIĄGAJĄCĄ HISTORIĘ ROZWOJOWĄ
każdemu pracownikowi każdego dnia? Pomoże Ci grywalizacja w HR!
Krzysztof Filarski
Partner zarządzający, szef Biura Nowych
Mediów Westhill Consulting i GAMEHILL.
Storyteller (autor książki STORYTELLING
INSPIRACYJNY) oraz twórca i manager
projektów grywalizacyjnych. www.westhill.pl
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OSOBISTA MISJA PRZYWÓDCY
Obecnie temat przywództwa jest niesłychanie popularny. Wiele się mówi o potrzebie silnych przywódców,
wartościach, autorytetach
i turkusowych organizacjach. Ale jak wiele z tych
rzeczy, o których się mówi,
wprowadza się w czyn?
Zatrzymajmy się na kwestiach
związanych z osobistą misją
przywódcy, bez której trudno
jest mówić o realnym przywództwie. Jeśli nie wiemy, co
i dlaczego chcemy osiągnąć
w życiu prywatnym i zawodowym, to jak mamy w sposób
odpowiedzialny przewodzić
innymi?
– Z mojego doświadczenia
w pracy doradczej/konsultacyjnej z osobami pretendującymi
do miana przywódców wynika,
że niewiele z tych osób zadaje
sobie pytanie o osobistą misję
i wartości, jakimi się kierują, co
jest często powodem niepowo-
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dzeń i frustracji – mówi Marek
Jurkiewicz, Dyrektor InfoPraca.
pl. Czasami osoby pracujące
w korporacjach próbują szukać odpowiedzi na to pytanie
sugerując się misją i wartościami firmy, ale to jednak nie
to samo. Osoby te wpadają
w wir codziennego działania
i osiągania kolejnych celów,
ale nie mają czasu na zatrzymanie i refleksję nad tym, co
robią i w jaki sposób oddziałują na otoczenie – widzą cel,
ale nie zawsze myślą o drodze, która do niego prowadzi.
Nie uświadamiają sobie, że
prawdziwy przywódca to nie
tylko lider, ale także, a może
przede wszystkim osoba odpowiedzialna, godna zaufania,
partner do wymiany poglądów. Trudno mówić o przywódcy, za którym nie podążają ludzie, ogniwa zespołu lub
społeczności na czele których
stoi. A to właśnie z nimi powinien być złączony. Inaczej
osiąga się cele, jeśli są dziełem
wspólnym. Często tylko wtedy
są w ogóle możliwe do osiągnięcia.

odpowiedzialnym
zadaniu
do wykonania1. Pretendując do
miana przywódcy lub funkcjonując już w tym obszarze warto mieć lub sprecyzować sobie
swoją misję osobistą i wartości,
które będą stanowiły „kręgosłup” dla naszych działań i podejmowanych decyzji. Drugim
elementem, który występuje
w przytoczonej definicji jest
odpowiedzialność. Odpowiedzialność za nas samych, nasze rodziny, zespoły, rozwój
i funkcjonowanie, ale też odpowiedzialność za nasze działania, wpływ na społeczności,
w których funkcjonujemy i dalej patrząc – na świat.

Misja, wartości i odpowiedzialność, to terminy bez których
nie ma prawdziwego przywództwa. Uwiarygadniają je.
Towarzyszyć im powinny wytrwałość, entuzjazm, konsekwencja, docenianie sukcesu,
ale także umiejętność pokonywania przeszkód i koncentracji na rozwiązaniach. Rzeczy
te wydają się być oczywiste,
ale czemu mamy obecnie tak
mało autorytetów i prawdziJedna z definicji misji mówi wych przywódców?
o posłannictwie i ważnym Informacja prasowa
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BLOCKCHAIN –
REWOLUCJA WŚRÓD
NOWYCH TECHNOLOGII?
TECHNOLOGIA BLOCKCHAIN WCIĄŻ SKRYWA WIELE TAJEMNIC, A DLA NIEKTÓRYCH
JEST KOMPLETNIE NIEZNANA. NA UCZELNI ŁAZARSKIEGO W WARSZAWIE POWSTAŁ
II W EUROPIE OŚRODEK BADAWCZY BLOCKCHAIN TECHNOLOGY CENTRUM, A JUŻ
JESIENIĄ BĘDZIE MOŻNA SPODZIEWAĆ SIĘ TAM STUDIÓW ZWIĄZANYCH Z TĄ TEMATYKĄ. DLA REKRUTERA ZAGADNIENIE SKOMENTOWAŁ VICTOR KRASOVSKY, DORADCA CENTRUM TECHNOLOGII BLOCKCHAIN, KONSULTANT, TRENER WSPÓŁZAŁOŻYCIEL FIRMY ROCKS&GOLD.
Czy mógłbyś nam opowie- misją jest dostarczenie po- no, 25 maja na naszej uczelni.
dzieć o działalności Block- trzebnej wiedzy na temat tech- Dotyczyła ona regulacji prawchain Technology Centrum? nologii Blockchain dla rynku.
nych kryptowalut. Konferencja
cieszyła się dużą popularnością
Centrum Technologii Blockcha- Jaka jest świadomość o istwśród studentów, a kilku z nich
in działa od końca 2016 roku nieniu Blockchain Centrum
nawet prowadziło wykłady na
na Uczelni Łazarskiego. Jest to wśród studentów i o tym,
ten temat. Warto dodać, że
drugie tego rodzaju centrum czym jest Blockchain?
wstęp na nasze wydarzenia jest
w Europe i pierwsze badawotwarty dla wszystkich – nie
czo- edukacyjne, które zajmuje Jeżeli mówimy o rozpowszechtylko dla studentów i pracowsię taką technologią w Środko- nianiu świadomości o istnieniu
ników Uczelni.
wo-Wschodniej Europie. Dzia- Blockchain Centrum to orgałalność Centrum została ob- nizujemy seminaria naukowe, Natomiast, jeżeli chodzi o świajęta honorowym patronatem prezentacje publiczne, a tak- domość Blockchain w ogóle
Ministerstwa Cyfryzacji. Naszą że konferencje. Jedna z takich – to sprawa już nie jest taka
konferencji odbyła się niedaw-
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oczywista. Moim zdaniem, studenci przychodzą na nasze
prezentacje i wykłady ponieważ słyszeli coś na ten temat
i chcieliby tą wiedzę zgłębić,
ale to pokazuje nam, że jest
na nią popyt. Z tego powodu
Centrum przygotowuje ofertę
edukacyjną na kolejny rok akademicki. Planujemy do nowych
przedmiotów na Uczelni wprowadzić „Blockchain i kryptowaluty”. Przygotowujemy również
pełną ofertę studiów podyplomowych z tego zakresu.

z różnych branż. Informujemy o działalności Centrum za
pomocą wielu kanałów. Mamy
stronę internetową w dwóch
językach, mamy profil na LinkedIn, korzystamy z newslettera, Facebooka, udzielamy wywiadów dla prasy i radia oraz
rozwieszamy plakaty informacyjne na uczelni.
Jakie macie dalsze plany
z rozwijaniem Blockchain
Centrum? Czy są już na waszym koncie odnotowane
sukcesy?

Dlaczego taka tematyka
może interesować młodych Po wakacjach planujemy ruszyć z programem studiów poludzi?
dyplomowych, a w listopadzie
Młodzi ludzie z reguły intere- odbędzie się kolejna konfesują się nowymi technologia- rencja ekonomiczna na temat
mi, ponieważ są teraz nieod- Blockchain.
łączną częścią naszego życia.
W szczególności myślę, że Natomiast główny cel to poBitcoin budzi obecnie najwięk- większenie naszej sieci konsze zainteresowane. Szczegól- taktów i firm z różnych branż.
nie, że dziś można nawet na Chcemy sprawić, aby ludzie
tym zarobić. Co więcej, mamy byli świadomi, że technologia
wiele sposobów na aktyw- Blockchain coraz bardziej się
ne działania np. w badaniach, rozwija i wpływa na rynek. Już
dzięki którym studenci mogą na początku mówiłem, że dziaotrzymać nawet stypendia czy łalność Centrum została objęta
współpracować ze specjalista- honorowym patronatem Ministerstwa Cyfryzacji i chcielibymi lub firmami.
śmy pogłębiać tą współpracę.
Gdzie informujecie o kursie Ponadto zamierzamy współBlockchain? Czy jest to po- pracować z naszymi międzynapularne wśród Millenialsów? rodowymi partnerami, tj. uczelniami i ośrodkami badawczymi
Najpierw, rozwijamy sieć konw szczególności z Wielkiej Brytaktów, nie tylko wśród studentanii, USA i Kanady.
tów z całego kraju, ale również
wśród naukowców oraz wybit- Jakie korzyści dla ludzi i firm
nych przedstawicieli biznesu może dać współpraca z Cen-
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trum?
Warto podkreślić, że Centrum
Blockchain jest organizacją
non-profit. To ośrodek badawczy i centrum naukowe,
w którym pracuje wiele polskich specjalistów zajmują się
technologią Blockchain. Sądzę,
że zarówno ludzie jak i firmy
mogą przede wszystkim korzystać z doświadczenia, konsultacji, badań i działań edukacyjnych, które są dostępne dla
każdego, od studenta po pracownika CEO.
Jesteś współzałożycielem firmy Rocks & Gold, która dostarcza przedsiębiorstwom
usługi z branży IT. Dlaczego postanowiłeś dołączyć
do Centrum i zagłębiać się
w tematykę Blockchain?
Nasza firma specjalizuje się
w rozwijaniu biznesów i nieustannie poszukujemy nowych
trendów na rynku IT. Blockchain jest zdecydowanie jedynym
z nich. Jako technologia jej największą zaletą jest to, że wpływa na wiele sektorów w biznesie. Obecnie Blockchain jest
w swojej wczesnej fazie wdrażania, ale niedługo będziemy
o tym wiedzieć znacznie więcej. Zarówno dla mnie, jak i dla
wielu innych osób, Centrum
Blockachin jest miejscem, gdzie
mogę zgłębiać swoją wiedzę
w tej tematyce, stawiać pytania
i szukać odpowiedzi.
Rozmawiała SZ
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