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Ze względu na obecnie panujące tendencje w Polsce skupiamy się także na proble-
mach zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji oraz przywództwa - w obecnym 
czasie nabierają dużo większego znaczenia, niż było to dotychczas. 

Ponad 20 mln Polaków co miesiąc odwiedza YouTube i ponad połowa korzysta  
z niego za pomocą smartfona. Przeprowadziliśmy wywiad z youtuberm Karolem  
Wyszyńskim (Los Videos), podczas  którego rozmawiamy o tym, jak dotrzeć do kan-
dydatów za pomocą YouTube, jak można go wykorzystać w rekrutacji i HR. 

Zapraszam do lektury! 

Urszula Bosiacka 
Redaktor Naczelna

Z PRZYJEMNOŚCIĄ ODDAJĘ W PAŃSTWA RĘCE WAKACYJNE WYDANIE MAGAZY-
NU REKRUTER. 
OD POCZĄTKU ROKU ZAOBSERWOWALIŚMY WIELE ZMIAN W ZAKRESIE PRAWA 
PRACY, DLATEGO W OBECNYM NUMERZE STARAMY SIĘ W PRZYSTĘPNY SPOSÓB 
OMÓWIĆ  TE NAJWAŻNIEJSZE, PODCZAS  WYWIADU  Z ADWOKATEM MICHAŁEM 
KIBILEM (KIBIL HR ADVISORY).  

Szanowni Państwo!

CODZIENNIE O FINANSACH I GOSPODARCE
Czytaj w każdym miejscu na dowolnym urządzeniu!

www.ipip.com.pl
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12 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.
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ZMIANY W PRAWIE PRACY
O tegorocznych zmianach w prawie pra-
cy rozmawiamy z Michałem Kibilem,    
adwokatem, założycielem Kibil HR Adviso-
ry, gdzie łączy swoje doświadczenie z ob-
szaru prawa pracy, nowych technologii 
oraz doradztwa HR.

BLOCKCHAIN – REWO-
LUCJA WŚRÓD NOWYCH 
TECHNOLOGII?
Technologia Blockchain wciąż skrywa wiele 
tajemnic, a dla niektórych jest kompletnie 
nieznana. Na Uczelni Łazarskiego w War-
szawie powstał II w Europie ośrodek badaw-
czy Blockchain Technology Centrum, a już 
jesienią będzie można spodziewać się tam 
studiów związanych z tą tematyką. Dla Re-
krutera zagadnienie skomentował Victor 
Krasovsky, doradca Centrum Technologii 
Blockchain, konsultant, trener współzałoży-
ciel firmy Rocks&Gold.

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 te pyta-
nia odpowiada Michał Młynarczyk, obecnie 
zarządzający DEVIRE w Europie.
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10 #DISRUPTIONBANKINGHR 
– OCZAMI UCZESTNIKA
Pierwszy czwartek czerwca rozpoczęłam kla-
sycznie od kawy, ale z lepszym widokiem niż 
zazwyczaj. Mogłam podziwiać całą Warsza-
wę z 38 piętra Warsaw Spire. To właśnie tam 
odbyła się pierwsza tego typu konferencja 
w Polsce #DisruptionBankingHR #DigitalFin-
techCareers #FutureBankingCareer.
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QUO VADIS HR – JAK ZMIE-
NIAĆ, ŻEBY ZMIENIĆ?
W obliczu tendencji na rynku pracy proble-
matyka zarządzania ludźmi w organizacji na-
biera w Polsce jeszcze większego znaczenia 
niż dotychczas – co w coraz bardziej widocz-
ny sposób zaczyna przekładać się na wyniki 
spółek. BPI Polska przy wsparciu Stowarzy-
szenia Emitentów Giełdowych przeprowa-
dziło wśród ponad 100 firm notowanych na 
WGPW badanie „Quo Vadis HR”.

OSOBISTA MISJA PRZY-
WÓDCY
Obecnie temat przywództwa jest niesłycha-
nie popularny. Wiele się mówi o potrzebie 
silnych przywódców, wartościach, autory-
tetach i turkusowych organizacjach.  Ale 
jak wiele z tych rzeczy, o których się mówi, 
wprowadza się w czyn?

GRYWALIZACJA 
ANGAŻUJE LUDZI,  
NIE TYLKO GRACZY
Zastosowanie mechanizmów ze świata gier 
w zarządzaniu zasobami ludzkimi.
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Panie Michale, od początku 
roku obserwujemy znaczne 
zmiany w prawie pracy. Jak je 
Pan ocenia?
Rzeczywiście w ostatnim cza-
sie obserwujemy dużo zmian 
w obszarze prawa pracy. Rok 
2017 przywitał nas nie tylko naj-
wyższą podwyżką wynagrodze-
nia minimalnego od kilku ostat-
nich lat, ale także zmianą kilku 
kluczowych przepisów Kodeksu 
pracy, istotnych z punktu wi-
dzenia pracodawców, jak i pra-
cowników.
Konkretnie, o jakich zmia-
nach mówimy?
Przede wszystkim w samym ko-
deksie pracy, wydłużono do 21 
dni okres na odwołanie się przez 
pracownika do sądu pracy od 

otrzymywanego oświadczenia 
o rozwiązaniu umowy o pra-
cę. W mojej ocenie to bardzo 
dobra zmiana. Dotychczasowy 
okres 7 dni dla wypowiedzenia 
i 14 dni dla tzw. zwolnienia dys-
cyplinarnego nierzadko nie był 
wystarczający na rzetelne oce-
nienie przez pracownika, czy 
odwołanie do Sądu ma sens. 
Co więcej, przy wypowiedzeniu 
otrzymanym przed weekendem 
majowym lub przed wigilią, 
pracownicy często nie mieli fak-
tycznej możliwości skonsulto-
wania odwołania z prawnikiem, 
czego efektem było kierowanie 
do sądów nieprzygotowanych 
odwołań, często zawierających 
braki formalne oraz niezawiera-
jących jakichkolwiek wniosków 
dowodowych. Tak (nie)przygo-

towane odwołania istotnie wy-
dłużają postępowanie sądowe. 
Wydłużenie terminu na odwo-
łanie od wypowiedzenia nie 
tylko wydaje się wyrównywać 
szanse pracownika i praco-
dawcy, ale też może skutkować 
zmniejszeniem liczby spraw 
trafiających do sądów pracy, 
które by tam nie trafiły, gdyby 
tylko pracownik, wraz ze swo-
im pełnomocnikiem mieli czas 
na ocenienie sytuacji pracowni-
ka w sporze sądowym.
Warto przypomnieć także 
o podwyższeniu w Kodeksie pra-
cy limitu zatrudnienia z 20 do 50 
pracowników, powyżej którego 
pracodawca musi przyjąć regu-
lamin pracy i wynagradzania. 
Odnośnie tej zmiany mam mie-
szane uczucia. Wskazana zmia-

ZMIANY W PRAWIE 
PRACY
O TEGOROCZNYCH ZMIANACH W PRAWIE 
PRACY ROZMAWIAMY Z MICHAŁEM KIBILEM,  
ADWOKATEM, ZAŁOŻYCIELEM KIBIL HR ADVISORY, 
GDZIE ŁĄCZY DOŚWIADCZENIE Z OBSZARU 
PRAWA PRACY, NOWYCH TECHNOLOGII  
ORAZ DORADZTWA HR. 

HR Advisory
KIBIL
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na wydaje się mieć sens wyłącz-
nie 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 wprowa-
dzili już regulamin pracy, a któ-
rzy nie zatrudniają 50 pracow-
ników, nie przewidziano trybu 
wypowiedzenia wskazanego re-
gulaminu do czasu przekrocze-
nia limitu 50 osób. Ponadto u 
pracodawców zatrudniających 
powyżej 20 pracowników wpro-
wadzono furtkę uprawniającą 
zakładowe związki zawodowe 
do żądania wprowadzenia re-
gulaminów –  więc dla kogo 
tak naprawdę wskazana zmiana 
jest benefitem? Na to pytanie 
nie odnajdujemy odpowiedzi. 
Czy zmieniono coś jeszcze?
W samym Kodeksie pracy wpro-
wadzono jeszcze kilka pomniej-
szych zmian, które nazwałbym 
raczej kosmetycznymi. Między 
innymi doprecyzowano, że je-
żeli przerwa dwiema umowa-
mi pracownika z tym samym 
pracodawcą jest krótsza niż 7 
dni, nie będzie konieczne wy-
dawanie świadectwa pracy dla 
pierwszej umowy (można wy-
dać łączne świadectwo pra-
cy) oraz przyjęto dla umowy o 
współodpowiedzialności mate-
rialnej pracowników formę pi-
semną pod rygorem nieważno-
ści. To były zmiany postulowane 
przez szereg ostatnich lat przez 
wielu praktyków, więc ich wpro-
wadzenie do Kodeksu pracy nie 
powinno dziwić.

Wskazane zmiany nie wydają 
się rewolucyjne.
Faktycznie zmiany wprowa-
dzone w Kodeksie pracy miały 
raczej charakter porządkują-
cy. Te najbardziej przełomowe 
wprowadzono w zakresie umów 
zlecenia oraz pracowników 
tymczasowych. Co dla wielu 
osób było zaskakująco wprowa-
dzono między innymi minimal-
ne wynagrodzenie dla umów 
zlecenia.
Umów zlecenia? Czy przy-
padkiem minimalne wyna-
grodzenie nie było dotąd 
przewidziane tylko dla umów 
o pracę?
Dokładnie tak! Ponieważ jed-
nak, coraz większa liczba przed-
siębiorców zaczęła zastępować 
umowy o pracę umowami zle-
cenia (co przy zachowaniu cha-
rakteru umowy zlecenia zaczę-
ły akceptować sądy wszystkich 
instancji łącznie z Sądem Naj-
wyższy), ustawodawca chcąc 
zapewnić zleceniobiorcom mi-
nimalne warunki zatrudnienia 
objął ich minimalną godzinową 
stawką wynagrodzenia w wyso-
kości 13 zł brutto.
Rozumiem, że nie jest to je-
dyny obowiązek który nało-
żono na pracodawców?
Niestety nie. Wprowadzenie mi-
nimalnej stawki wynagrodzenia 
całkowicie przemodelowało za-
sady rozliczania się z osobami 
zatrudnianymi, tak na podsta-
wie umów zlecenia, jak i wszyst-
kich innych umów, do których 
mają zastosowanie przepisy 

o zleceniu. 
Co wydaje się być rewolucyjne, 
wprowadzono zleceniobior-
com zakaz zrzekania się prawa 
do wskazanego wynagrodzenia 
minimalnego, nakaz wypłaty 
wynagrodzenia w formie pie-
niężnej, obowiązek wypłaca-
nia wynagrodzenia w każdym 
miesiącu, w którym zrealizo-
wano chociażby jedną godzinę 
zlecenia, obowiązek ewiden-
cjonowania czasu pracy zlece-
niobiorców oraz zobowiązano 
zleceniodawców do przecho-
wywania przez 3 lata dokumen-
tacji związanej z ustalaniem licz-
by godzin świadczenia usług. 
Wypłacanie wynagrodzenia po-
niżej stawki minimalnej obłożo-
no karą grzywny.
Jak Pan ocenia wskazane 
zmiany?
Do wskazanych zmian mam 
nieco ambiwalentny stosunek. 
Z jednej strony znane są przy-
padki nadużywania umów zle-
cenia do omijania przepisów 
prawa pracy, ale w tym celu 
wprowadzono do Kodeksu pra-
cy art. 22 § 11 i § 12 umożliwia-
jący ustalenie istnienie stosunku 
pracy, gdy zastępuje się umowę 
o pracę umową zlecenia, przy 
zachowaniu warunków stosunku 
pracy. Wprowadzanie tak szero-
kiego zakresu obowiązków oraz 
obostrzeń do umowy zlecenia 
wydaje się poważnie ograni-
czać tak istotną swobodę umów 
oraz wypaczać cywilnoprawny 
charakter umów o świadcze-
nie usług. Przez wprowadzenie 
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wskazanych przepisów niebez-
piecznie zbliża się także umowy 
zlecenia do umów o pracę, co 
nie było zamierzeniem ustawo-
dawcy przy rozróżnianiu tych 
konstrukcji.
Wspominał Pan także o zmia-
nach dotyczących pracowni-
ków tymczasowych.
Tak! Te zmiany w przeciwień-
stwie do poprzednich zostały 
wprowadzone stosunkowo nie-
dawno, bo dopiero 1 czerwca 
b.r. Niemniej jednak ze wszyst-
kich dotychczas wprowadzo-
nych nazwałbym je najbardziej 
rewolucyjnymi.
Celem wprowadzenia zmian do 
ustawy o zatrudnianiu pracow-
ników tymczasowych miało być 
rzekomo podniesienie standar-
dów pracy tymczasowej, po-
prawa warunków zatrudnienia 
oraz bezpieczeństwa prawnego 
pracowników tymczasowych. 
Moim zdaniem wprowadzając 
część rozwiązań uwzględnio-
nych w nowelizacji niestety do-
prowadzono do zaprzeczenia 
istocie pracy tymczasowej.
Czy wszystkie zmiany powin-
no się oceniać negatywnie?
Wśród zmian które wprowadzo-
no, są takie które zasługują na 
pochwałę. Niestety kilka z nich 
stoi w mojej ocenie w sprzecz-
ności z założeniami funkcjono-
wania pracy tymczasowej. 
Pierwszą z istotnych zmian jest 
uszczelnienie ograniczenia pra-

cy na rzecz jednego pracodaw-
cy użytkownika. Dotychczas 
w okresie obejmującym 36 ko-
lejnych miesięcy agencja pracy 
tymczasowej mogła skierować 
pracownika tymczasowego 
do danego pracodawcy użyt-
kownika na okres nie dłuższy 
niż 18 miesięcy. Agencje pracy 
tymczasowej omijały wskazane 
ograniczenie, kierując pracow-
ników do tego samego praco-
dawcy użytkownika za pośred-
nictwem podmiotu trzeciego. 
Od 1 czerwca limit nie dotyczy 
tylko i wyłącznie Agencji pracy 
tymczasowej ale również praco-
dawców użytkowników, którzy 
będą uprawnieni do korzysta-
nia z pracy danego pracownika 
tymczasowego przez ten sam 
limitowany okres 18 miesięcy.
Czy występują jakieś ryzyka 
związane z taką zmianą prze-
pisów?
Niestety tak. Na użytkowniku 
agencji i na pracodawcy spo-
czywać będzie obowiązek mo-
nitorowania łącznego czasu 
trwania umów, podczas których 
pracownik został skierowany do 
danego pracodawcy użytkow-
nika. Z punktu widzenia agen-
cji, która informacje o związaniu 
pracodawcy użytkownika i pra-
cownika tymczasowego może 
czerpać tylko od nich samych, 
konieczne będzie weryfiko-
wanie wskazanej informacji na 
etapie rekrutacji, jak i każdo-
razowe odbieranie oświadcze-

nia od pracownika, oraz  pra-
codawcy użytkownika, że nie 
przekroczyli oni wspomnianego 
limitu. Naruszenie wskazanego 
zakazu, związane jest z sankcją 
wykroczeniową (do 30.000 zł) 
za naruszenie przepisów usta-
wy. Co istotne, do limitu 18 mie-
sięcy będą włączane nie tylko 
umowy o pracę, ale także umo-
wy cywilnoprawne.
Kolejną kwestią, która uległa 
zmianie, jest wprowadzony za-
kaz wykonywania tego same-
go rodzaju pracy wykonywa-
nej  przez pracowników, którzy 
w ciągu ostatnich 3 miesięcy 
pracowali dla danej firmy, a sto-
sunek pracy został rozwiązany 
z nimi z przyczyn ich niedoty-
czących. Ustawodawca uściślił 
ten zakaz geograficznie, do ob-
szaru gminy. Dotychczas wska-
zane ograniczenie dotyczyło 
tego samego stanowiska pracy, 
co było wielokrotnie omijane 
przez agencje pracy i praco-
dawców użytkowników.
Doprecyzowano także kwestie 
dotyczące ekwiwalentu za urlop 
wypoczynkowy, zasady wyda-
wania świadectwa pracy oraz 
wprowadzono obowiązki doty-
czące wydawania zaświadczeń 
o zatrudnieniu osobom skiero-
wanym do pracy tymczasowej 
na podstawie umów prawa cy-
wilnego.
Wszystkie zmiany wydają się 
tylko doprecyzowywać dotych-
czasowe zapisy. Gdzie więc wy-
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stępują te kontrowersje o któ-
rych Pan wspomniał.

Wskazane kontrowersje znaj-
dziemy w nałożonych obo-
wiązkach informacyjnych oraz 
zwiększonej ochronie kobiet 
w ciąży. 
W pierwszym przypadku na 
pracodawców użytkowników 
nałożono obowiązek informo-
wania agencji pracy tymczaso-
wej o wewnętrznych regulacjach 
dotyczących wynagradzania 
obowiązujących u danego pra-
codawcy użytkownika. Z po-
zoru wskazany obowiązek nie 
powinien nastręczać wielu pro-
blemów pracodawcy użytkow-
nikowi, jednak zawsze jest pew-
ne „ale”. Jak pokazuje praktyka, 
potrzeba zatrudnienia pracow-
ników tymczasowych jest czę-
sto nagła i nieprzewidywalna. 
Jest związana z nagłym zapo-
trzebowaniem na uzupełnie-
nie braków kadrowych. W tego 
typu sytuacjach konieczność 
przekazania aktualnych warun-
ków zatrudnienia agencji sta-
nowi dodatkowe utrudnienie 
oraz opóźnienie całego pro-
cesu. Z drugiej strony zasady 
wynagradzania obowiązujące 
u danego pracodawcy często 
stanowią tajemnice handlowe 
przedsiębiorców, a tym samym 
ich przekazywanie agencji naj-
prawdopodobniej albo nie bę-
dzie w ogóle możliwe, albo 
wymagać będzie odrębnych 
umów gwarantujących przed-

siębiorcy zachowanie poufno-
ści informacji (co albo opóźni 
cały proces, albo ze względu 
na wysokość narzucanych kar 
umownych, będzie stanowiło 
dla części agencji barierę nie do 
przejścia).
W zakresie drugiej kwestii,  
tj. kobiet zatrudnionych na pod-
stawie umowy o pracę tymcza-
sową w okresie ciąży, ustawo-
dawca przewidział objęcie ich 
ochroną analogiczną do pra-
cowników regularnych, wska-
zując, że do pracownic tymcza-
sowych mających co najmniej 
2-miesięczny okres skierowania 
do wykonywania pracy tymcza-
sowej przez daną agencję pra-
cy tymczasowej na podstawie 
umowy o pracę, zastosowanie 
będzie znajdować art. 177 § 3 
Kodeksu pracy, zgodnie z któ-
rym  Umowa o pracę zawarta 
na czas określony albo na okres 
próbny przekraczający jeden 
miesiąc, która uległaby roz-
wiązaniu po upływie trzeciego 
miesiąca ciąży, ulega przedłu-
żeniu do dnia porodu.
Wskazana zmiana, na pierwszy 
rzut oka wydaje się być całko-
wicie zasadna i słuszna. Niestety 
wydaje się przy tym stać w cał-
kowitej sprzeczności z funkcja-
mi pracy tymczasowej.
O czym nie należy zapomi-
nać praca tymczasowa została 
wprowadzona dla uelastycz-
nienia rynku pracy. Miała ona 
stanowić uzupełnienie klasycz-

nego stosunku pracy i dać pra-
codawcom możliwość uzupeł-
niania zasobów kadrowych, gdy 
pojawia się większe zapotrze-
bowanie na pracę lub w razie 
nieobecności pracowników regu-
larnych. Wprowadzanie instytucji 
usztywniających zatrudnienie 
tymczasowe oraz zwiększają-
cych liczbę wymogów stojących 
po stronie agencji zatrudnienia 
i pracodawców użytkowników 
może prowadzić do odwróce-
nia się przez tych ostatnich od 
wskazanej formy zatrudnienia 
i przejścia na cywilnoprawne 
formy zatrudnienia, a to nie 
wydaje się być intencją ustawo-
dawcy.
W perspektywie czasu, czeka 
nas jeszcze wiele zmian w za-
kresie przepisów prawa pracy. 
ZUS zastrzega, iż będzie wal-
czyć o kompetencje do usta-
lania istnienia stosunku pra-
cy. Związki zawodowe walczą 
o większą ochronę, a ustawo-
dawca pracuje nad nowym Ko-
deksem pracy. W perspektywie 
najbliższych 6 miesięcy może 
się okazać, że zmiany, które dzi-
siaj przytaczamy, a które okre-
ślamy jako znaczne, nie były 
wcale przełomowe dla roku 
2017 r. Jedyne co nam pozosta-
je, to na bieżąco śledzić zmiany 
przepisów – mogą one przy-
nieść wiele pozytywnych zmian, 
ale także wiele kontrowersji.

Rozmawiała UB
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SIŁA REBRANDINGU
OD DEVONSHARE DO DEVIRE – FIRMA ZMIENIŁA SWÓJ WIZERUNEK OD STRO-
NY 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 POŁĄCZE-
NIA SPÓŁKI Z FIRMAMI CERN I VLOG. OBECNIE ZARZĄDZAJĄCY DEVIRE W EUROPIE.

Skąd wziął się pomysł na 
zmianę wizerunkową firmy?
W Listopadzie zeszłego roku 
europejska część firmy zosta-
ła odkupiona przez fundusz 
Devonshire Investment Group 
od amerykańskiego giganta 
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 jed-
nym z kluczowych czterech ka-
mieni milowych założonych w 
strategii była zmiana wizerunku 
firmy.  

Czym wyróżnia się rebran-
ding Devire?
Nowa, świeża i skrócona na-
zwa odzwierciedla zmiany we-
wnętrzne zachodzące w orga-
nizacji i cele, które przed sobą 
stawiamy. Chcemy znacznie 
przyśpieszyć procesy rekruta-

cyjne. To właśnie dlatego za-
mierzamy uprościć i zauto-
matyzować procedury oraz 
wykorzystywać w rekrutacji 
nowe technologie, innowacyjne 
rozwiązania oraz online marke-
ting.

Jak na te zmiany zareagowali 
pracownicy i klienci?

Nowa era w rozwoju firmy jest 
bardzo ekscytująca dla pracow-
ników. Bardzo szybko utożsa-
mili się z nowym wizerunkiem 
firmy, w szczególności, że sami 
decydowali jak teraz ich firma 
ma funkcjonować i wyglądać, 
m.in. wybierając nową nazwę.
Jeśli chodzi o klientów, zmiana
została przyjęta ze sporym za-
interesowaniem. Jest to dopiero
początek. Wypracowanie nowej
marki w świadomości klientów
zajmuje czas i wymaga inwesty-
cji. Jestem pewien, że w ciągu
12 miesięcy marka DEVIRE za-
padnie w świadomości klientów,

jako synonim zaangażowania, 
realnych efektów i kompetencji.

Jakie rozwiązania stosuje się 
w Devire w celu usprawnie-
nia kultury organizacyjnej?

Moje pojawienie się listopadzie, 
jako ”prezesa z korpo”, powo-
dowało wiele obaw. Prawda 
jest taka, że chcemy budować 
organizację środka, która czer-
pie najlepsze z obu światów. 
Inspirujący tryb pracy, jaki za-
pewnia rodzinna butikowa or-
ganizacja, ale również procesy 
i technologię, na które mogą 
sobie pozwolić najwięksi. Nowe, 
turkusowe barwy DEVIRE - od-
zwierciedlają dążenie, aby zo-
stać tzw. organizacją turkusową. 
Stawiamy na oddolną inicjatywę 
pracowników, transparentność, 
szybkość podejmowania decy-
zji i adaptowania nowych tech-
nologii.

Rozmawiała SZ
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http://perlyhr.com/
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#DISTRUPTIONBANKINGHR  
– OCZAMI UCZESTNIKA

PIERWSZY CZWARTEK CZERWCA ROZPOCZĘ-
ŁAM KLASYCZNIE OD KAWY, ALE Z LEPSZYM 
WIDOKIEM NIŻ ZAZWYCZAJ. MOGŁAM PODZI-
WIAĆ CAŁĄ WARSZAWĘ Z 38 PIĘTRA WARSAW 
SPIRE. TO WŁAŚNIE TAM ODBYŁA SIĘ PIERWSZA 
TEGO TYPU KONFERENCJA W POLSCE #DISRUP-
TIONBANKINGHR #DIGITALFINTECHCAREERS 
#FUTUREBANKINGCAREER.

Fintech, Blockchain, kryptowa-
luty, startupy i cyberbezpie-
czeństwo – to tematy przewod-
nie spotkania, które niewątpliwie 
wprowadziły w świecie banko-
wości swego rodzaju zamęt, co 
idealnie odzwierciedla dobrane 
słowo „disruption” w tytule kon-
ferencji.

Wydarzenie ciepłym powita-
niem rozpoczął Marek Jurkie-
wicz (Prezes Infopraca.pl) oraz 
Dorota Dublanka (HR Influen-
cers). 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 

już jakąś wiedzę na ten temat, 
słuchałam z dużym zaintereso-
waniem. Kolejną częścią było 
wprowadzenie do Blockchain w 
bankowości, które analizie pod-
dał Grant Blaisdell (Coinfirm). 
Grant, bazując na przykładach 
z życia pokazał, jak bardzo re-
wolucyjną technologią dla świa-
ta bankowości jest Blockchain. 
Następnie Tomasz Rudolf (The 
Heart Warsaw) przedstawił 
swoją intrygującą prezentacje 
na temat organizacji przyszło-
ści, w której dużą część po-
święcił startup’om z Hollywood. 
Kiedy przyszła kolej na Micha-
ła Jarskiego (Wheel Systems), 
mogliśmy się sporo dowiedzieć 
na temat cyberbezpieczeństwa 

w bankowości.

Przed przerwą kawową, miała 
miejsce najbardziej intensyw-
na część spotkania: Disruption 
Panel, prowadzony przez Ral-
pha Talmonta (speaker, author 
and consultant on creativity and 
communication, curator for TE-
DxWarsaw). Pomiędzy Piotrem 
Serwinem (Fintech Trends), 
Grantem Blaisdell’em oraz Mi-
chałem Jarskim rozwinęła się in-
tensywna oraz edukacyjna dys-
kusja, podczas której mogliśmy 
poznać różne punkty widzenia, 
jeżeli chodzi o tematykę Fin-
Tech, cyberbezpieczeństwa czy 
przepisów prawnych w dobie 
nowych technologii.
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Po przerwie, Dorota Dublanka 
oraz Ralph Talmont wymieniali 
się uwagami dotyczącymi kom-
petencji i zawodów przyszłości 
w bankowości cyfrowej. Zacie-
kawienie prezentacjami wśród 
publiki nie opadało do ostatnich 
chwil.

Kiedy wydarzenie zbliżało się 
już do końca na scenę wkro-
czyli Millenialsi – Victor Kraso-
vsky (który rozpoczął panel od 
prezentacji Blockchain Techno-
logy Centrum na Uniwersyte-
cie Łazarskiego), Łukasz Wawak 
(SFBCC) oraz Krzysztof Niedzie-
la (HRO Personnel). Prelegenci 
od prowadzącej panel Doroty 
Dublanki, dostali włóczkę i szy-
dełko. Podczas odpowiedzi na 
podchwytliwe pytania, dodatko-
wo musieli stworzyć swój własny 
metaforyczny Blockchain. Pyta-
nia, odpowiedzi i zmaganie się 
z szydełkowaniem były nie tylko 
pouczające, ale także nietypo-
wa forma dyskusji  dostarczyła 
publiczności sporo rozrywki.

Ostatnią atrakcją była loteria wi-
zytówkowa. Sześciu zwycięzców 
natychmiast dostawało przelew 
z Bitcoinami na swoje konto, za 
pośrednictwem aplikacji „Bitcoin 
Wallet”.

Wydarzenie #Disruption-
BankingHR #DigitalFintech-
Careers #FutureBanking-
Career było czymś jedynym 

w swoim rodzaju.  Osoby, które 
po raz pierwszy spotykały się 
z taką tematyką miały możli-
wość 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 kre-
atywnymi nagrodami, zadecy-
dowały o wyjątkowości i pro-
fesjonalizmie tego spotkania. 
Z niecierpliwością czekam na 
podobną inicjatywę. 

Klaudia Archimowicz, Financial Projects Coor-
dinator, HRO Finance
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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  TE-
LEWIZJI ŚWIATŁOWODOWEJ.

20 mln Polaków, co mie-
siąc odwiedza YouTube. Czy 
wiesz jak do nich dotrzeć?

„Ile zarabia kierowca UBERA?” 
- w 2015 roku opublikowałem
film pod takim tytułem. Tuż
przed  tegorocznym strajkiem
taksówkarzy w Warszawie, wy-
świetlono go 330 000 razy, a
po strajku licznik wynosił już
ponad 360 000. Za każdym
razem, gdy taksówkarze „wal-
czą” z UBEREM, mój film notuje
zwiększone zainteresowanie,
które objawia się nie tylko ro-
snącą liczbą wyświetleń, ale
także ilością maili i komentarzy
z pytaniami o ten zawód, zasa-
dy współpracy czy poniesione
koszty.

Kiedyś jeździłem, jako kierowca 
UBERA, ale obecnie korzystam 
z niego raczej jako pasażer. 
Pewnego razu zapytałem mo-
jego kierowcę - skąd pomysł 
na taką pracę? Odpowiedział, 
że obejrzał na YouTube film: 
”Ile zarabia kierowca UBERA?” i 
to go zainspirowało. Gdy poin-
formowałem go, że to ja w nim 
występuję, zatrzymał się i od-
wrócił, zmierzył mnie wzrokiem 
i odparł: „Trudno cię rozpo-
znać, sporo przytyłeś”. Jednak 
ten tekst nie będzie ani anali-
zą konfliktu taxi-UBER, ani tym 
bardziej analizą masy mojego 
ciała - dziś postaram się od-
powiedzieć na pytanie czy HR 
potrzebuje YouTube i dlaczego.

Po pierwsze, przyszły pracow-
nik poszukuje informacji o fir-
mie w Internecie. YouTube w 
Polsce odwiedza ok. 20 mln 
użytkowników miesięcznie. Je-
śli w twoja firma nie prowadzi 
aktywnego kanału i nie publi-
kuje materiałów o swojej fir-
mie, nie wykorzystujecie swo-
jego potencjału. Poprzez to 
medium do dużego grona od-
biorców 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, wspie-
ra pozycjonowanie i dobrze 
współgra z innymi narzędziami 
Google (np. AdWords, Ana-
lytics). Jest to także platforma 
interaktywna, która pozwa-
la 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-
wimy oraz możemy zmierzyć 
efekty naszych działań.

Do dnia dzisiejszego na kana-
le „Szukam Pracy” opubliko-
wałem 12 filmów, które łącz-
nie wyświetlono prawie 1 300 
000  razy. Otrzymałem też 
kilka tysięcy zapytań dotyczą-
cych różnych aspektów ścieżki 
zawodowej od nastolatków i 
maturzystów, pełnych niepew-
ności i obaw przed pierwszą w 
życiu pracą, ale też od wypalo-
nych specjalistów i managerów 
doświadczonych w korporacji. 
Zwrócili się do mnie uznając, 
że jestem osobą na tyle wiary-
godną, by móc skonsultować 
ze mną swoje dylematy doty-
czące pracy.

To skłoniło mnie do zmiany 
toku myślenia. Zacząłem za-
stanawiać się nie tylko nad tym, 
co chcę przekazać odbiorcy, 
ale także czego i jak może on 
szukać? Jaki jest jego sposób 

myślenia, sposób wyszukiwa-
nia i konsumowania treści? Ja-
kich słów kluczowych używa, 
jakie treści go inspirują? Warto 
rozważyć te kwestie przed roz-
poczęciem działalności video 
online. Dobrze też mieć poję-
cie o podstawowych mechani-
zmach tej branży.

Ile to kosztuje?

Na to pytanie jest jedna odpo-
wiedź: „to zależy”. By otrzymać 
odpowiednią wycenę, trzeba 
wziąć pod uwagę wiele kwestii 
m.in.: jaka jest nasza potrzeba,
jakiej jakości oczekujemy oraz
do kogo i jak chcemy dotrzeć?
Czy planujemy jeden czy serię
filmów? W zależności od na-
szych potrzeb koszt może mie-
ścić się już w tysiącu złotych
(krótki, prosty film, w którym
wystąpi jeden z pracowników),
może jednak dochodzić nawet
do kilkuset tysięcy złotych (pro-
dukcja o potencjale viralowym,
najwyższej jakości, o szerokim
zasięgu).

Jak rekruterzy, agencje re-
krutacyjne wykorzystują 
YouTube? Czy każda branża 
ma szansę na efektywne wy-
korzystanie kampanii wideo?

YouTube w pewien sposób 
można przyrównać do interak-
tywnej telewizji, którą dodatko-
wo 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 zaobser-
wować kilka typów działań:

• filmy wspierające proces re-
krutacji, które pojawiają się
na stronach pracodawcy i
są promowane np. przez
AdWords czy Facebook
Ads (film z Hotelu Mercury,
screen),

• kanały firmowe, gdzie po-
wstaje stały systematyczny
content video, który buduje
rozpoznawalność marki,
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• współpraca z youtubera-
mi. Ten rodzaj współpracy
może dotyczyć zarówno
prostego lokowania, gdy
influencer zaprasza do wej-
ścia na stronę lub opowiada
o swoich doświadczeniach
zawodowych, ale także bar-
dziej angażujący projekt np.
odwiedziny w firmie (przy-
kłady Jacka Gadzinowskie-
go „Wjazd na Chatę” oraz
mój format „Szukam Pra-
cy”).

Warto zauważyć także inny, 
niemniej istotny dla HR’u wa-
lor publikowania na YouTube.  
To świadome ograniczenie za-
sięgu, dzięki któremu wrzuco-
ny przez nas film jest dostępny 
tylko dla wybranej grupy osób 
posiadającej odpowiedni link. 
To czyni YouTube idealnym 
narzędziem wspomagającym 
komunikację wewnętrzną, za-
równo jeśli chodzi o komuni-
kowanie ważnych informacji od 
zarządu, jak i sposób na nie-
szablonową integrację (warsz-
taty filmowe, wspólne robienie 
filmów itd.).

Niektóre Kampanie kręcone 
są na planie, inne wykorzy-
stują plener i wielu statystów. 
Która z tych dwóch opcji jest 
bardziej pracochłonna i pro-

blematyczna?

Ważniejsze od tego czy wybie-
rzemy studio czy plener, jest 
wybranie właściwego partnera 
do realizacji. Osób, które przy-
gotują odpowiedni scenariusz, 
a następnie wyprodukują od-
powiedni film. HR’owiec wie, 
czego potrzebuje, ale to ze-
spół produkcyjny musi wypro-
dukować odpowiedni film. 

Czy widać aktualnie jakąś 
konkurencję dla YouTube’a? 
Czy jako twórca i profesjona-
lista nastawiasz się na wielo-
letnią dominację tej platfor-
my?

Od przełomu 2014/2015 cały 
czas rośnie znaczenie Facebo-
oka jako platformy video. Jest 
to temat jednak na oddzielny 
artykuł. W zależności od gru-
py docelowej i potrzeb war-
to również pomyśleć o Twitch 
oraz o wykorzystaniu reklamy 
video w serwisach takich jak 
np. Player.pl czy WP.TV.

Najważniejsze pytanie pozo-
stawiłem na koniec., a mianowi-
cie: kiedy zaczniesz publikować 
na YouTube? Twój odbiorca już 
tam jest. Nie pozwól mu cze-
kać zbyt długo...

Rozmawiał Dominik Orlikowski, HRO Sales  
& Marketing

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?

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

ponad 75% Prezesów du-
żych firm twierdzi, że zdol-
ność do sprawnego wdraża-
nia 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. 

Liderzy biznesu mówią wyraź-
nie: liczy się JAK SKUTECZNIE 
i JAK SZYBKO jesteśmy w sta-
nie te zmiany wdrażać, a nie 
tylko JAKIE ZMIANY.

Dodatkowo należy jasno 
powiedzieć, że tempo zmian 
w firmach nie zmniejszy się. 
72% respondentów badań do-
tyczących zarządzania zmia-
ną, prowadzonych na całym 

W OBLICZU TENDENCJI NA RYNKU PRACY PROBLEMATYKA ZARZĄDZANIA 
LUDŹMI W ORGANIZACJI NABIERA W POLSCE JESZCZE WIĘKSZEGO ZNACZE-
NIA NIŻ DOTYCHCZAS – CO W CORAZ BARDZIEJ WIDOCZNY SPOSÓB ZACZY-
NA PRZEKŁADAĆ SIĘ NA WYNIKI SPÓŁEK. BPI POLSKA PRZY WSPARCIU STOWA-
RZYSZENIA EMITENTÓW GIEŁDOWYCH PRZEPROWADZIŁO WŚRÓD PONAD 
100 FIRM NOTOWANYCH NA WGPW BADANIE „QUO VADIS HR”. NINIEJSZY AR-
TYKUŁ ODNOSI SIĘ DO NICH, KONCENTRUJĄC SIĘ NA JEDNYM ASPEKCIE,  
KTÓRY WYDAJE SIĘ OGROMNYM POTENCJAŁEM DO ZAGOSPODAROWANIA DLA 
ZESPOŁÓW HR – ZARZĄDZANIA ZMIANĄ. 
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świecie przez amerykańską 
organizację Prosci spodziewa 
się, że w ciągu najbliższych 
2 lat liczba zmian w ich or-
ganizacjach wzrośnie (Prosci 
Inc., Best Practices in Change 
Management – 2016 Edition). 
Jednocześnie 89% uczestni-
ków tych badań wskazuje, że 
zmiany wdrażane w ich fir-
mach dotyczą procesów – czy-
li w istotny sposób zmieniają 
dotychczasowe metody pracy 
pracowników.

To tylko kilka z długiej listy po-
wodów, dla których zarządza-
jący firmami zwracają coraz 
większą uwagę skuteczność 
wdrażania zmian, a nie tylko 
na to, co wdrażają. 

Na całym świecie obserwuje 
się w ostatnich 3-5 latach silny 
trend w kierunku przykłada-
nia większej wagi do sposobu 
wdrażania zmian – aby osiąga-
ły one zakładane rezultaty biz-
nesowe. Skutkuje to niezwykle 
dynamicznym rozwojem dzie-
dziny określanej mianem Za-
rządzania Zmianą (ang. Chan-
ge Management). Jest ono 
rozumiane jako zarządzanie 
ludzkimi aspektami projektu 
dla osiągnięcia jego celów biz-
nesowych.  Coraz więcej firm 
takich jak: ABB, Bayer, GE, Go-
ogle, Microsoft, Mars, Medico-
ver, Nike, RWE – żeby podać 
tylko kilka przykładów, wdraża 
ustrukturyzowane podejście 

do zarządzania zmianą i in-
westuje w rozwój kompetencji 
pracowników w tym zakresie. 
Tą ścieżką podążają również 
liczne banki i instytucje ryn-
ku finansowego, organizacje 
sektora ochrony zdrowa i wie-
le innych, w tym organizacje 
z sektora publicznego krajów 
takich jak USA, Kanada, czy 
Norwegia. Badania pokazu-
ją, że w ok. 20% przypadków 
tego typu inicjatywa wychodzi 
od zespołów HR (Prosci 2016).

I tu właśnie pojawia się ogrom-
na szansa dla zespołów HR 
w polskich spółkach. Na czym 
ona polega? 

Zarządzanie zmianą to 
w większości polskich or-
ganizacji ziemia niczyja – 
idealna okazja dla HR, aby 
przyczyniać się do rozwoju 
biznesu i budować przewa-
gę konkurencyjną firmy. HR 
wydaje się być do tego natu-
ralnym kandydatem. Co robią  
zespoły HR na całym świecie 
aby osiągnąć ten cel? – istnieje 
w tym zakresie wiele doświad-
czeń, które można sprowa-
dzić do 3 głównych kierunków 
działań:

1. Wdrażanie systemowego
podejścia do zarządzania
zmianą w organizacji

• Przyjęcie sprawdzonej
metodyki zarządzania
zmianą

• Budowa organizacyj-
nej zdolności do zarzą-
dzania zmianą (Change
Management Capabi-
lity), aby przygotować
organizację, procesy
i pracowników do róż-
nych zmian nadchodzą-
cych w przyszłości

• Inicjowanie zarządza-
nia portfelem zmian
na szczeblu Zarządu
– strategicznego spoj-
rzenia na wszystkie
najważniejsze zmiany
wdrażane w organizacji

2. Włączanie się w prowa-
dzone projekty zmian
jako partner dla zarzą-
dzających i zespołów
projektowych

• Zapewnienie, że w naj-
ważniejszych projektach
zarządzanie zmianą jest
włączone już na etapie
tworzenia wizji stanu
docelowego

• Uruchomienie zarzą-
dzania zmianą w już
trwających, wybranych
projektach, aby zwięk-
szyć w istotny sposób
szanse na sukces

• Wsparcie kluczowych
uczestników zmian w ich
efektywnym prowadzeniu:
przede wszystkim spon-
sorów (Zarząd, Dyrekto-
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rzy), oraz zarządza-
jących programami 
i projektami 

3. Rozwijanie niezbęd-
nych kompetencji
wśród menedżerów
i pracowników – od-
powiednio do ich ról
w procesie zmiany

• Wśród zarządzają-
cych programami
i projektami, mene-
dżerów średniego
szczebla, sponso-
rów zmian oraz pra-
cowników

• Budowanie zespo-
łu ekspertów w za-
kresie zarządza-
nia zmianą, którzy
mogą wspierać kon-
kretne projekty

Badania pokazują, że 
wdrożenie powyższych 
rozwiązań nawet do 6 razy 
zwiększa szansę na sukces 
trudnych projektów – 95% 
inicjatyw kończy się wów-
czas sukcesem bizneso-
wym (Prosci 2016).

Z praktyki biznesowej 
autora artykułu wyni-
ka, że także firmy dzia-
łające w Polsce, w tym 
również firmy z polskim 
kapitałem, coraz częściej 
czynią kroki w kierun-

ku wdrażania rozwiązań 
systemowych, według 
najlepszych światowych 
wzorców. Niektóre or-
ganizacje poprzestają na 
szkoleniach pracowni-
ków w zakresie zarządza-
nia zmiana – i to też jest 
dobry początek. Rzeczy-
wistość stwarza jednak 
w tym zakresie dla HR 
znacznie szersze i bardziej 
atrakcyjne pole do działa-
nia, zapraszając do wdra-
żania rozwiązań systemo-
wych, uporządkowanych 
i sprawdzonych w firmach 
na całym świecie.

Ponieważ zmian w fir-
mach przybywa, można 
z pełnym przekonaniem 
stwierdzić, że umiejętność 
ich sprawnego i efektyw-
nego wdrażania stanie się 
w krótkim czasie dla Za-
rządów spółek giełdowych 
tak samo niezbędna, jak 
sprzedaż czy marketing. To 
właśnie jest szansa dla HR: 
sprawdzone wzorce suk-
cesu są w tym zakresie do-
stępne, należy tylko mieć 
pomysł i determinację do 
jego wdrożenia – a tego 
zespołom HR w wielu or-
ganizacjach na pewno nie 
brakuje.

Krzysztof Ogonowski
Prezes Zarządu. BPI Polska

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 
ze świata gier w zarządzaniu 
zasobami ludzkimi.

Szukasz nowych pomysłów, by 
wspierać zaangażowanie i roz-
wój pracowników. Jeśli w twojej 
firmie działa już system kafe-
teryjny i pakiet sportowy, a na 
firmowych eventach mieliście 
już wszystkich polskich (i kilku 
zagranicznych) mówców mo-
tywacyjnych, pomyśl o grywali-
zacji. Ponad połowa organizacji 
na świecie planuje wdrożyć ele-
menty ze świata do swojego biz-
nesowego środowiska oczeku-
jąc czterech głównych korzyści. 
KORZYŚĆ PIERWSZA, to wzrost 
zaangażowania w wykonywa-
nie zadań żmudnych, powta-
rzalnych, np. edukacja nowych 
produktów lub procesów czy 
wpisywanie danych do systemu. 
KORZYŚĆ DRUGA, to utrwalenie 
zachowań, które przerodzą się 
w nawyk. KORZYŚĆ TRZECIA, to 
kilkukrotnie większe korzysta-
nie z platform grywalizacyjnych 
w porównaniu z tradycyjnymi 
platformami e-learningowymi. 
KORZYSĆ CZWARTA, to efekt 
WOW! Dla pokolenia Y, przy-
zwyczajonego i oczekującego 
nieustającego postępu i błyska-
wicznego feedbacku.

Od siebie dodam KORZYŚĆ PIĄ-
TĄ, która zawsze jest efektem 
zgrywalizowania dowolnego 
procesu (np. zgrywalizowania 
wdrożenia nowych pracowni-
ków czy wiedzy sprzedażowej). 
Tą korzyścią jest uporządkowa-
nie tego konkretnego obszaru, 
opisanie istniejącej, lecz rozsia-
nej wiedzy.  

Ile GRY w GRYWALIZACJI?

Grywalizacja to zastosowanie 
mechaniki ze świata gier w nie-
-growym świecie (na przykład
w on-boardingu, edukacji czy…
segregacji śmieci).  Jakie są to
mechanizmy, które możemy
użyć w biznesie? Najbardziej
klasyczne i skuteczne elementy
ze świata gier, które będą znane
dla każdego mającego kontakt
z grami tj.: PUNKTY, RANKINGI,
PASEK POSTĘPU. Inne, również
bardzo skuteczne to:

• poziomy trudności
• porcjowanie wiedzy w krót-

kie misje (podawane w cie-
kawy sposób jako e-booki,
infografiki, animacje)

• szybki feedback, czyli błyska-
wiczne sprawdzenie wiedzy
w formie testów, quizów

• fabuła (potrzebna jest wie-
dza z zakresu storytellingu)

• zadania grupowe, zespołowe

• zadania społecznościowe
• udział przełożonego (szefa)
• nagrody
• wyzwania czasowe

generowanie idei przez graczy 
(pomysłów, pisanie zadań, case-
’ów) i dodawanie ich na platfor-
mę grywalizacyjną.  

Zobaczmy, czy każdy z poniż-
szych obszarów HR jest tak samo 
dobry, by go „zgrywalizować”? 
Przeanalizujmy je wspólnie, byś 
wybrał te, którymi zajmiesz się 
w swojej firmie w pierwszej ko-
lejności:

1. EMPLOYER BRANDING. Na
początku jest marka firmy.

Jak grywalizacja może pomóc 
przebić się do świadomości po-
tencjalnego pracownika wraz 
z interesującym przekazem: je-
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steśmy atrakcyjną, godną uwagi, 
nowatorską firmą i warto do nas 
dołączyć? Ciekawym rozwiąza-
niem jest grywalizacja wiedzy 
o firmie i jej produktach lub
specjalistycznej wiedzy branżo-
wej. Jeśli zachęcisz potencjal-
nego pracownika, by sprawdził
się, konkurując z innymi, masz
szansę nie tylko zbudować wi-
zerunek nowoczesnej firmy,
lecz także wyłonić wyjątkowe
osoby o wysokim potencja-
le 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 swo-
jej branży. Gra fabularna na
przykład na portalach społecz-
nościowych 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 pokole-
nie Y na pewno odbierze taki
sygnał!

2. REKRUTACJA I ON-BOAR-
DING. A wiec jesteś z nami! Gra
toczy się dalej!

Sam proces rekrutacji może być 
formą łączenia światów EB i on-
-boardingu. Zamiast wysyłania
CV rzuć nam wyzwanie kandy-
dacie, a ostatnim poziomem gry

jest rozmowa rekrutacyjna! Jeśli 
zdecydujesz się na tę samą fa-
bułę (czyli świat, w którym ma 
miejsce Twoja grywalizacja) mo-
żesz kontynuować przygodę już 
wewnątrz firmy. On-boarding 
jest idealnym procesem, by go 
zgrywalizować. Jest liniowy, czy-
li określony w czasie, np. trzech 
miesięcy. W procesie wdrożenia 
zadania warto wykonywać jed-
no po drugim. Ważne jest także 
przejście każdego etapu (po-
znanie wszystkich produktów 
i procesów). O ile w procesie 
EB część informatyczna mogła 
być na portalu społecznościo-
wym, to już on-boarding jest 
zintegrowany z wewnętrznym 
systemem zarządzania wiedzą. 
Pisząc o IT mam na myśli plat-
formę on-line (np. www i mobil-
ną), która w określonym świecie 
(budowy Miasta Przyszłości, od-
wiertów na Marsie czy podró-
ży dookoła świata) przekazu-
je wiedzę o firmie oraz ocenia 
postępy. Dział HR oraz szef ma 
natomiast możliwość zdalnie 
sprawdzać poziom zaangażo-
wania i stopień wdrożenia no-
wego pracownika.  

3. OCENA KOMPETENCJI, SUK-
CESJA I AWANS WEWNĘTRZNY.
A skoro już jesteś, to jak dobry
jesteś?

Możesz po prostu iść dalej z gry-
walizacją wiedzy, którą zastoso-
wałeś w on-boardingu i wybrać 
najlepszą 10-tkę. Jednocześnie 
cele nie muszą być takie same. 

W on-boardingu ważne jest, by 
KAŻDY WYGRAŁ. Czyli by każdy 
pracownik, którego zatrudniłeś, 
ukończył proces z możliwie naj-
wyższym wynikiem. Natomiast 
proces oceny kompetencji pod 
sukcesję ma pomóc wyłonić 
właściwe osoby do awansu (nie-
koniecznie „w górę”, bo także 
w bok, na ścieżkę specjalistycz-
ną). Niektóre firmy, słusznie oba-
wiając się zarówno kosztownych 
procesów DC, jak i subiektywnej 
oceny ludzkiej, tworzą gry kom-
petencyjne. Są to rozbudowane 
symulacje, które analizują po-
ziom konkretnych umiejętności 
i pozwalają z wysoką trafnością 
określić przyszłych liderów. 

4. WIEDZA PRODUKTOWA. Mi-
lion części samochodowych do
zapamiętania!

Wyobraź sobie, że chcesz za-
chęcić swoje dziecko, by jadło 
jedno jabłko dziennie. Świado-
my, że „jedno jabłko na dzień 
usuwa lekarza w cień”, kupujesz 
worek jabłek i chowasz go do 
zimnej piwnicy. Liczysz, że mą-
dre i świadome dziecko samo 
będzie tam schodzić każdego 
dnia przed pójściem do szkoły… 

Jeden z liderów na polskim ryn-
ku w branży sprzedaży części 
samochodowych wyliczył, że 
każdy doradca klienta powinien 
znać ponad milion części samo-
chodowych. To olbrzymi maga-
zyn jabłek. Mądry rodzic będzie 
kładł na stole umyte i pokro-
jone w „ćwiartki” jabłko, licząc, 
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że jego dziecko wybierze to, co 
dostępne i podane. Podobnie 
my w świecie wiedzy walczymy 
o uwagę, skupienie każdego
pracownika. Jeśli pokroisz wie-
dzę produktową i procesową
na małe, łatwo przyswajalne
kawałki oraz uruchomisz kilka
mechanizmów grywalizacyj-
nych (szczególnie pasek po-
stępu i liderboard), masz dużo
większą szansę, że wiedza bę-
dzie trawiona regularnie. Takie
efekty osiągnął przytoczony na
początku klient z branży moto-
ryzacyjnej. Na koniec zastanów
się, czy wiedza w Twojej firmie
nie przypomina czasem maga-
zynu pełnego skrzynek z e-le-
arningami kursami i plikami pdf,
po które nikt dobrowolnie nie
sięgnie?

5. AKADEMIE MANAGERA ,
PROGRAMY TALENTOWE. Roz-
wój to przygoda!

Grywalizacja łączy świat on-line 
i off-line. Jest dawno poszukiwa-
nym „Świętym Graalem” utrzy-
mującym zaangażowanie nie 
tylko W TRAKCIE szkoleń, ale 
także POMIĘDZY nimi. Zjawi-
sko „powrotu do rzeczywistości” 
po powrocie ze szkolenia oraz 
retencja wiedzy zjada efekty 
ze szkoleń często ZANIM mają 
szansę się pojawić. Grywaliza-
cja, która uzupełnia nabytą wie-
dzę zwiększa szansę na zamianę 
umiejętności w nawyk. Zgrywa-

lizowana platforma on-line łą-
czy 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 dzia-
łania on-line daje efekt. Za-
równo przed, jak i po szkoleniu 
w świecie grywalizacyjnym cze-
ka adekwatne zadanie. Zdoby-
wasz punkty, a dzięki nim do-
stęp do rozwojowych nagród. 
Myślisz o nowym modelu smart-
phone’a? Nie! Daj jako nagrodę 
książkę, dodatkowy coaching 
lub test talentów albo… miejsce 
na parkingu! Tak skonstruowa-
ne programy są dla uczestnika 
atrakcyjne, nawet tym, co już 
wszystko na szkoleniach mieli, 
daje tzw. „WOW factor”. 

6. SPRZEDAŻ.

Najtrudniejszy obszar, choć po-
zornie skierowany do grupy, 
która zawsze i ze wszystkimi 
rywalizuje. Jednak grywalizacja 
to nie (tylko) rywalizacja! Je-
śli zadbasz o przejrzyste regu-
ły, fairness, oszczędność cza-
su handlowców (nie ma mowy 
o wpisywaniu dwukrotnie tych
samych aktywności w CRM i
aplikację grywalizacyjną!), a ry-
walizacje sprzedażową połą-
czysz z nabywaniem nowej wie-
dzy o produktach i standardach,

osiągniesz sukces.  

Grywalizacja wciąga!

Myśląc o graczu, który zapomi-
na 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 sku-
tecznie łączy się ze wzrostem 
kompetencji. Jeśli grywalizacyj-
na przygoda odbywa się w fa-
bularnym świecie, dodatkowo 
zaangażujemy użytkowników 
w moc wciągającego „story-
tellingu”.  Stan FLOW związany 
z graniem, a może być związany 
z rozwojem w twojej organizacji. 
Drugi ważny czynnik, to poczu-
cie POSTĘPU (progress). W ba-
daniach dotyczących różnic 
między najlepszym, a najgor-
szym dniem w pracy, to właśnie 
poczucie postępu było najważ-
niejszym czynnikiem. Wszyst-
kie te elementy są bezcennym 
wkładem w pracę KAŻDEGO 
pracownika, a nie tylko gracza. 
Zastanawiasz się, jak zapewnić 
FLOW, PROGRES i WCIĄGA-
JĄCĄ HISTORIĘ ROZWOJOWĄ 
każdemu pracownikowi każde-
go dnia? Pomoże Ci grywaliza-
cja 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 przywódz-
twa jest niesłychanie popu-
larny. Wiele się mówi o po-
trzebie silnych przywódców, 
wartościach, autorytetach 
i turkusowych organiza-
cjach.  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 przy-
wództwie. Jeśli nie wiemy, co 
i dlaczego chcemy osiągnąć 
w życiu prywatnym i zawodo-
wym, to jak mamy w sposób 
odpowiedzialny przewodzić 
innymi?

– Z mojego doświadczenia
w pracy doradczej/konsultacyj-
nej 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-

dzeń i frustracji – mówi Marek 
Jurkiewicz, Dyrektor InfoPraca.
pl. Czasami osoby pracujące 
w korporacjach próbują szu-
kać odpowiedzi na to pytanie 
sugerując się misją i warto-
ściami firmy, ale to jednak nie 
to samo. Osoby te wpadają 
w wir codziennego działania 
i osiągania kolejnych celów, 
ale nie mają czasu na zatrzy-
manie i refleksję nad tym, co 
robią i w jaki sposób oddzia-
łują na otoczenie – widzą cel, 
ale nie zawsze myślą o dro-
dze, która do niego prowadzi. 
Nie uświadamiają sobie, że 
prawdziwy przywódca to nie 
tylko lider, ale także, a może 
przede wszystkim osoba od-
powiedzialna, godna zaufania, 
partner do wymiany poglą-
dów. Trudno mówić o przy-
wódcy, za którym nie podąża-
ją ludzie, ogniwa zespołu lub 
społeczności na czele których 
stoi. A to właśnie z nimi po-
winien być złączony.  Inaczej 
osiąga się cele, jeśli są dziełem 
wspólnym. Często tylko wtedy 
są w ogóle możliwe do osią-
gnięcia.

Jedna z definicji misji mówi 
o posłannictwie i ważnym

odpowiedzialnym zadaniu 
do wykonania1. Pretendując do 
miana przywódcy lub funkcjo-
nując już w tym obszarze war-
to mieć lub sprecyzować sobie 
swoją misję osobistą i wartości, 
które będą stanowiły „kręgo-
słup” dla naszych działań i po-
dejmowanych decyzji. Drugim 
elementem, który występuje 
w przytoczonej definicji jest 
odpowiedzialność. Odpowie-
dzialność za nas samych, na-
sze rodziny, zespoły, rozwój 
i funkcjonowanie, ale też od-
powiedzialność za nasze dzia-
łania, wpływ na społeczności, 
w których funkcjonujemy i da-
lej patrząc – na świat.

Misja, wartości i odpowiedzial-
ność, to terminy bez których 
nie ma prawdziwego przy-
wództwa. Uwiarygadniają je. 
Towarzyszyć im powinny wy-
trwałość, entuzjazm, konse-
kwencja, docenianie sukcesu, 
ale także umiejętność pokony-
wania przeszkód i koncentra-
cji na rozwiązaniach. Rzeczy 
te wydają się być oczywiste, 
ale czemu mamy obecnie tak 
mało autorytetów i prawdzi-
wych przywódców?
Informacja prasowa



Wakacje all inclusive? 
Z HRO Personnel możesz czuć się komfortowo! 
Jeżeli potrzebujesz wsparcia w okresie urlopowym 
gwarantujemy Ci dostęp do wykwalifikowanej bazy 
pracowników - nie tylko na zastępstwo! 

Zgłoś się do nas, a my w szybkim czasie zapewnimy Zgłoś się do nas, a my w szybkim czasie zapewnimy 
dodatkowy personel i w razie potrzeby zatrudnimy 
go w ramach pracy tymczasowej lub outsourcingu 
personalnego

HRO Personnel to profesjonalny 
dostawca usług z zakresu 
zarządzania zasobami ludzkimi. 

Wznieś się na wyższy poziom satysfakcji! 

www.hropersonnel.com

Ogromna baza kandydatów 
i nowoczesne podejście do rekrutacji sprawiają, 
że zaufały nam już setki Klientów.
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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 TE-
MATYKĄ. DLA REKRUTERA ZAGADNIENIE SKOMENTOWAŁ VICTOR KRASOVSKY, DO-
RADCA CENTRUM TECHNOLOGII BLOCKCHAIN, KONSULTANT, TRENER WSPÓŁZA-
ŁOŻYCIEL FIRMY ROCKS&GOLD.

Czy mógłbyś nam opowie-
dzieć o działalności Block-
chain Technology Centrum?

Centrum Technologii Blockcha-
in działa od końca 2016 roku 
na Uczelni Łazarskiego. Jest to 
drugie tego rodzaju centrum 
w Europe i pierwsze badaw-
czo- edukacyjne, które zajmuje 
się taką technologią w Środko-
wo-Wschodniej Europie. Dzia-
łalność Centrum została ob-
jęta honorowym patronatem 
Ministerstwa Cyfryzacji. Naszą 

misją jest dostarczenie po-
trzebnej wiedzy na temat tech-
nologii Blockchain dla rynku. 

Jaka jest świadomość o ist-
nieniu Blockchain Centrum 
wśród studentów i o tym, 
czym jest Blockchain?

Jeżeli mówimy o rozpowszech-
nianiu świadomości o istnieniu 
Blockchain Centrum to orga-
nizujemy seminaria naukowe, 
prezentacje publiczne, a tak-
że konferencje. Jedna z takich 
konferencji odbyła się niedaw-

no, 25 maja na naszej uczelni. 
Dotyczyła ona  regulacji praw-
nych kryptowalut. Konferencja 
cieszyła się dużą popularnością 
wśród studentów, a kilku z nich 
nawet prowadziło wykłady na 
ten temat.  Warto dodać, że 
wstęp na nasze wydarzenia jest 
otwarty dla wszystkich – nie 
tylko dla studentów i pracow-
ników Uczelni. 

Natomiast, jeżeli chodzi o świa-
domość Blockchain w ogóle 
– to sprawa już nie jest taka 
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oczywista. Moim zdaniem, stu-
denci przychodzą na nasze 
prezentacje i wykłady ponie-
waż 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 aka-
demicki. Planujemy do nowych 
przedmiotów na Uczelni wpro-
wadzić „Blockchain i kryptowa-
luty”. Przygotowujemy również 
pełną ofertę studiów podyplo-
mowych z tego zakresu. 

Dlaczego taka tematyka 
może interesować młodych 
ludzi?

Młodzi ludzie z reguły intere-
sują się nowymi technologia-
mi, ponieważ są teraz nieod-
łączną częścią naszego życia. 
W szczególności myślę, że 
Bitcoin budzi obecnie najwięk-
sze zainteresowane. Szczegól-
nie, że dziś można nawet na 
tym zarobić. Co więcej, mamy 
wiele sposobów na aktyw-
ne działania np. w badaniach, 
dzięki którym studenci mogą 
otrzymać nawet stypendia czy 
współpracować ze specjalista-
mi lub firmami.

Gdzie informujecie o kursie 
Blockchain? Czy jest to po-
pularne wśród Millenialsów?

Najpierw, rozwijamy sieć kon-
taktów, nie tylko wśród studen-
tów z całego kraju, ale również 
wśród naukowców oraz wybit-
nych przedstawicieli biznesu 

z różnych branż. Informuje-
my o działalności Centrum za 
pomocą wielu kanałów. Mamy 
stronę internetową w dwóch 
językach, mamy profil na Lin-
kedIn, korzystamy z newslette-
ra, Facebooka, udzielamy wy-
wiadów dla prasy i radia oraz 
rozwieszamy plakaty informa-
cyjne na uczelni. 

Jakie macie dalsze plany 
z rozwijaniem Blockchain 
Centrum? Czy są już na wa-
szym koncie odnotowane 
sukcesy?

Po wakacjach planujemy ru-
szyć z programem studiów po-
dyplomowych, a w listopadzie 
odbędzie się kolejna konfe-
rencja ekonomiczna na temat 
Blockchain. 

Natomiast główny cel to po-
większenie naszej sieci kon-
taktów i firm z różnych branż. 
Chcemy sprawić, aby ludzie 
byli świadomi, że technologia 
Blockchain coraz bardziej się 
rozwija i wpływa na rynek. Już 
na początku mówiłem, że dzia-
łalność Centrum została objęta 
honorowym patronatem Mini-
sterstwa Cyfryzacji i chcieliby-
śmy pogłębiać tą współpracę. 
Ponadto zamierzamy współ-
pracować z naszymi międzyna-
rodowymi partnerami, tj. uczel-
niami i ośrodkami badawczymi 
w szczególności z Wielkiej Bry-
tanii, USA i Kanady.

Jakie korzyści dla ludzi i firm 
może dać współpraca z Cen-

trum? 

Warto podkreślić, że Centrum 
Blockchain jest organizacją 
non-profit. To ośrodek ba-
dawczy i centrum naukowe, 
w którym pracuje wiele pol-
skich specjalistów zajmują się 
technologią Blockchain. Sądzę, 
że zarówno ludzie jak i firmy 
mogą przede wszystkim ko-
rzystać z doświadczenia, kon-
sultacji, badań i działań eduka-
cyjnych, które są dostępne dla 
każdego, od studenta po pra-
cownika CEO.

Jesteś współzałożycielem fir-
my Rocks & Gold, która do-
starcza przedsiębiorstwom 
usługi z branży IT. Dlacze-
go postanowiłeś dołączyć 
do Centrum i zagłębiać się 
w tematykę Blockchain?

Nasza firma specjalizuje się 
w rozwijaniu biznesów i nie-
ustannie poszukujemy nowych 
trendów na rynku IT. Blockcha-
in jest zdecydowanie jedynym 
z nich. Jako technologia jej naj-
większą zaletą jest to, że wpły-
wa na wiele sektorów w biz-
nesie. Obecnie Blockchain jest 
w swojej wczesnej fazie wdra-
żania, ale niedługo będziemy 
o tym wiedzieć znacznie wię-
cej. 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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