
• jak zaplanować swój rozwój
• w jakich obszarach HR się specjalizować
• jak sprytnie oszczędzać czas

ROŚNIJ MĄDRZEROŚNIJ MĄDRZE

WYDAWCA PARTNERZY

https://www.pwc.pl
https://www.grupaspotkanie.pl
https://www.etutor.pl


Czytanie przewodników turystycznych lub pięknych widoczków na Instagramie nie robi
z nas podróżników.
Lektura kolejnego artykułu o produktywności nie sprawia, że stajemy się mistrzami
zarządzania własnym czasem.
Kolekcjonowanie przepisów i oglądanie kulinarnych wideo nie powoduje, że nasze
potrawy stają się pyszniejsze.
Przyglądanie się czemuś, poznawanie podstaw może być pierwszym krokiem do zmiany.
Może też być — i niestety bardzo często jest — ostatnim. Daje poczucie progresu,
a tak naprawdę jest tylko kolejną strefą komfortu, z której nic nigdy nie wynika.
Niezbędnymi składnikami, fundamentami każdej zmiany są działanie i cierpliwość.
Recepta na mądry rozwój mogłaby więc wyglądać tak: próbowanie, porażka, próbowanie
raz jeszcze. Z działania bierze się mistrzostwo, ale to długi i wymagający czas. Gdyby
realizacja marzeń (nauka gry na instrumencie, specjalizacja w jakiejś dziedzinie, napisanie
doskonałej powieści itd.) była prosta — nie byłaby tak satysfakcjonująca.

RECEPTA NA MĄDRY ROZWÓJ
wstępniak
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Dyrektor komunikacji
w meet&grow. Redaktor
naczelny serwisu
StronaKadry.pl. Jest twórcą
Instytutu Kontekstów Pracy.

DAWID ZARAZIŃSKI

https://www.linkedin.com/in/dawidzarazinski/


V

Nieważne jest też czy chodzi o twoje cele osobiste, czy
zawodowe. Zasady się nie zmieniają.
Ale jest też dobra wiadomość: każda podróż zaczyna się
od pierwszego, drobnego kroku.Nie czytaj więcej – poza tą
publikacją oczywiście! – nie lajkuj, nie dodawaj do kolekcji.
Po prostu przełóż to na praktykę. Jeśli naprawdę ci zależy.
Plany bez wdrożenia są tylko fantazjami.

***

Z przyjemnością prezentujemy nową publikację serwisu
StronaKadry.pl. „Rośnĳ mądrze” to nasz przewodnik
po tym, jak świadomie i efektywnie podejść do własnego
rozwoju.Oczywiście z naciskiem na rozwój w obszarze HR –
ale nie tylko. W imieniu swoim i całego zespołu meet&grow
życzę dobrej lektury!
Dziękuję także partnerom i ekspertom, którzy
zaangażowali się w powstanie tej publikacji. Jesteśmy
wdzięczni, że zechcieliście podzielić się z nami swoimi
doświadczeniem.
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Lajkowanie pięknych widoczków
na Instagramie nie robi z nas
podróżników... Każda podróż
zaczyna się od działania:
od pierwszego, drobnego kroku.

Obraz obok: Breezing Up (A Fair Wind), Winslow Homer



Choć trudno dziś mówić cokolwiek pewnego o przyszłości, możemy wyróżnić szereg
kierunków, w których rozwĳać będzie się HR. Niektóre z nich to trendy światowe; pokazują,
jak zmieniają się organizacje w czasie, a z nimi – rola i zadania HR. Część to jednak kwestie
charakterystyczne dla naszego kraju. Na jedne i na drugie warto zwrócić uwagę myśląc
o swoim rozwoju.
Pewne jest też to, że zawód HR-owca umiera, jak umarł zawód „informatyk”. Przyszłość
to specjalizacja i nowe zawody.
Poniżej znajdziesz zestawienie kluczowych zmian w HR na najbliższe lata. Powstało ono
na podstawie wielu naszych rozmów z praktykami i prelekcji ekspertów naszych wydarzeń
dla HR. Jest to z pewnością otwarty katalog i dojdą do niego kolejne pozycje. Zachęcamy
do lektury i poszukania inspiracji na swojej drodze mądrego rozwoju.

Oto przegląd najważniejszych kierunków zmian i specjalizacji w HR. Czy na naszej
liście jest twój przyszły zawód?

Między technologią,
danymi i klimatem

HR PRZYSZŁOŚCI
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Nowa jakość doświadczenia pracownika
Pracownicy mają względem pracodawców coraz większe
oczekiwania. I dobrze! Być może oznacza to ostateczny
koniec folwarcznego stylu zarządzania, tak powszechnego
w Polsce, w którym pracodawca jest alfą i omegą, a słowo
szefowej/szefa przypomina rozkaz, który trzeba wykonać
natychmiast i bez żadnej dyskusji...
Nie chodzi wyłącznie o rosnące oczekiwania płacowe. Choć
oczywiście te mają również ogromne znaczenie – zwłaszcza
w naszym kraju, w którym podstawowe obawy są związane,
obok zdrowia, z bezpieczeństwem finansowym. Coraz
głośniej mówimy o poczuciu sensu z wykonywanej pracy
i szeroko rozumianym wellbeingu, który przejawiać musi
się nie w deklaracjach, ale w bardzo konkretnych działaniach.
Co więcej, na rynku będziemy odczuwać coraz większą
zmianę pokoleniową. Do organizacji trafiać będą ludzie
o bardzo różnych oczekiwaniach – także rozwojowych.
Z tą zmieniającą się rzeczywistością przeobrażać się będzie
także HR. Będzie musiał być jeszcze bardziej skupiony
na człowieku, stawiać doświadczenie pracownika w centrum
swoich aktywności.
Employee Experience Developer (będzie) poszukiwany!

HR liderem elastyczności
Pandemia pokazała nam bardzo wyraźnie nie tylko, że praca
zdalna jest możliwa, choć trudna. Uwypukliła przede
wszystkim wszystkie braki związane z elastycznością
zarządzania.
Najlżej zmiany pandemiczne przeszły te organizacje, które

podejście agile miały już w swoim DNA. Inne muszą się tego
szybko nauczyć.
Eksperci są zgodni, że na tej ścieżce ku elastyczności
i odporności, HRmoże odgrywać kluczową rolę.Może stanąć
na froncie „walki”, eksperymentować, uczyć się z własnych
porażek. Stając się elastycznym, sprawnym działem HR,
może wspierać w takim przejściu całą organizację. Taką
liderską rolę odgrywać może między innymi Head of
Workplace Design czy Agile HR Coach.

Eksperci od people analytics i technologii
Czasy prostych tabelek w Excelu dobiegają końca. Nie ma
innej drogi niż „udanowienie” HR, oparcie go o rzetelnie
przemyślane i opisane wskaźniki oraz wyposażenie go
w nowoczesne narzędzia analityczne. To nie jest kwestia
mody. Szerszy kontekst to relacja z działami biznesowymi
i zarządem, stawanie się zaufanym doradcą, który
rekomendacji dotyczących pracowników (na przykład luk
kompetencyjnych, przewidywanych niedoborów talentów)
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Pewne jest to:
zawód HR-owca umiera,

jak umarł zawód „informatyk”.
Przyszłość to specjalizacja

i nowe zawody.



udziela na podstawie wyciąganych z danych wniosków.
Zakorzenienie w danych to nie tylko wsparcie biznesu.
To także zbliżające się wyzwania w postaci automatyzacji
i robotyzacji. Bardzo ważne będzie także bezpieczeństwo
cyfrowe, zwłaszcza ochrona danych osobowych. HR będzie
też coraz częściej korzystał z takich narzędzi jak chatboty czy
wirtualna rzeczywistość (na przykład w obszarze szkoleń).
Pojawienie się stanowiskaHRDataDirector i jegowariantów
wydaje się więc tylko kwestią czasu.

HR skupiony i zautomatyzowany
Jednym z kluczowych obszarów dla sprawnego działania
HR-u będzie automatyzacja. Celem jest tu przede
wszystkim odciążenie praktyków od powtarzalnych
czynności (tzw. papierkowej roboty) i przeniesienie ich uwagi
w stronę kluczowych dla biznesu obszarów. To nie jest nawet
kwestia technologii – ta dostępna jest już dziś – raczej jej
wdrożenia i wykorzystania. Już niedługo twoja organizacja

może rekrutować na stanowisko Head of Human-Machine
Integrations!
Tu warto jednak wspomnieć o polskim kontekście. Zdaje się,
że w naszym kraju rola HR wciąż mocno zawieszona jest
pomiędzy sprawy płacowo-kadrowe i te bardziej miękkie,
o których o wiele chętniej i częściej się mówi. Ogromna
zmienność i niejasność przepisów prawa, kolejne
dochodzące obowiązki formalne ciążące na pracodawcach –
wszystko to ostatecznie ląduje na biurku HR. I sprawia, że
trudno rozmawia się o przyszłości i „miękkich, ludzkich”
projektach.

W stronę różnorodności, równości i klimatu
DEI (od diversity, equity i inclusion) to skrót, który będzie
pojawiał się we wszystkich HR-owych prezentacjach. Nic
dziwnego: działania z obszaru równości, różnorodności
i inkluzywności będą integralną częścią większości projektów
HR-owych. Nieco podobnie jak dzisiaj wellbeing.
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W ostatnich 20 latach HR przeszedł ogromną
transformację. Z typowo operacyjnego i zajmującego
się głównie administracją personalną działu, rozwinął się
w kierunku strategicznego doradcy, który ma wpływ
nawyniki biznesowe firmy. Biorąc pod uwagę to, że rynek
pracownika jest wciąż obecny i wcale nie stracił na sile,
to znaczenie HR-u tym bardziej rośnie.
Pełnienie roli strategicznego doradcy biznesu wymaga od
liderów i liderek HR ciągłego rozwĳania swoich
umiejętności. Kompetencją przyszłości – która w dwóch
ostatnich latach jeszcze bardziej zyskała na znaczeniu –
jest umiejętność dostosowania się do zmieniających
się warunków i kształtowania kultury organizacyjnej
w oparciu o trendy i elastyczność.
Kolejną, nie mniej istotną, jest zbieranie i analiza danych
o pracownikach, a następnie wyciąganie wniosków oraz
rekomendowanie rozwiązań na ich podstawie.
Do elastyczności i umiejętności analitycznych należy
dodać również empatyczne zarządzanie. To słuchanie
oraz wrażliwe i świadome „wejście w buty” drugiej osoby,
jeśli chodzi o towarzyszące jej emocje i uczucia.
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Na jakie kompetencje przyszłości powinien
zwrócić dziś uwagę lider/liderka HR?

Senior HR Business Partner w PwC
URSZULA CHWIEĆKO

komentarz praktyka
To jednak znacznie więcej niż dumne hasła na stronie
firmowej. DEI będzie musiało przejawiać się w konkretnych
działaniach – nawet jeśli nie z „dobroci serca” to z czystego
pragmatyzmu. Już teraz większość osób poszukujących
pracy mówi, że chcą pracować dla firm, które wykazują
działania w tym obszarze.
Podobnie ma się rzecz ze zmianami klimatycznymi. Coraz
poważniejsze zmiany w tym obszarze będą miały coraz
większe przełożenie na biznes poszczególnych firm. Dlatego,
podobnie jak w DEI, aktywność proklimatyczna będzie
cenioną przewagą konkurencyjną dla firm poszukujących
najlepszych talentów. Może więc twoje nowe stanowisko
będzie nazywało się: Climate Change Analyst?

https://www.linkedin.com/in/urszula-chwie%C4%87ko-911795107/
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From: Tomasz Słoma (t.sloma@e-tutor.pl)
To: HR

Tomasz Słoma
Kierownik projektu

512 292 841
t.sloma@e-tutor.pl
www.linkedin.com/in/tomasz-słoma/
#tarczaetutor

Szanowni Państwo, 

Jestem autorem ogólnopolskiego programu Tarcza Językowa dla �rm 2.0, z którego od marca 2020 roku skorzystało już 
ponad 600 organizacji w Polsce.

W ramach darmowego projektu udostępniamy na platformie eTutor wszystkim pracownikom �rm ponad 2000 lekcji online
z języka angielskiego i niemieckiego na wszystkich poziomach - Business, General i ESP. Dział HR otrzymuje przy okazji wgląd
w raporty aktywności na naszej platformie.

Celem projektu jest m.in. sprawdzenie zaangażowania różnych grup pracowników w środowisku bene�tów językowych online. 
Program nie wiąże się z żadnym zewnętrznym do�nansowaniem i jest bezpłatny

Z opiniami bene�cjentów programu można zapoznać się na LinkedIn po wpisaniu #tarczaetutor.

Na moim pro�lu widocznym w stopce maila znajduje się kilkadziesiąt rekomendacji dla Tarczy osób związanych ze szkoleniami, 
HR i EB. Na życzenie prześlę referencje 30 największych �rm w Polsce, które przez wiele miesięcy korzystały z darmowej nauki.

Zapraszam do kontaktu i wdrożenia Tarczy Językowej w Państwa �rmie.

Chętnie odpowiem na wszystkie pytania.

MATERIAŁ PARTNERA



Wchodzę do swojego biura z kubkiem gorącej kawy, zbliżam się do komputera, a w mojej
głowie już kłębią się myśli dotyczące tego, co znajdę w skrzynce mailowej. Przeglądam
pocztę i widzęwiadomość od dyrektora regionu. Oznaczoną czerwonymwykrzyknikiem. To
zlecenie rekrutacyjne.
Czytam maila, w którym widzę wewnętrzne zlecenie na zrekrutowanie 20 pracowników
fizycznych na dwie budowy w regionie kujawsko-pomorskim. Myślę sobie, że pewnie
do końca mojej pracy w tej firmie będę pisać maile wyjaśniające, że dział HR zajmuje się
rekrutacją osób tylko na stanowiska kierownicze i dyrektorskie. Nie zajmuje się natomiast
zatrudnianiem na stanowiska niższego szczebla – to należy do zadań menedżerów.
Napisałam więc wyjaśnienie, dlaczego nie zajmę się tym zadaniem i skupiłam się
na dalszej pracy.
O 12:00 prezes wrzucił do mojego kalendarza spotkanie na godzinę 12:30. Czuję, że wiąże
się to z poranną wymianą maili. O czasie łączę się z przełożonym; atmosfera jest gęsta.
– Pani Olu, dlaczego odmówiła pani zrekrutowania tych osób? Przecież HR ma rekrutować!
– usłyszałam od niego.

Okazało się, żewmojej firmie jest wrógHR, który bardzo skutecznie sabotował pracę
działu. W twojej organizacji prawdopodobnie też jest, może nawet kilku.

czy masz go w swojej organizacji?
CICHY WRÓG HR
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Psycholożka, rekomendowana
trenerka I stopnia Polskiego
Towarzystwa
Psychologicznego, coach,
konsultantka ds. rozwoju
organizacji, praktyczka Analizy
Transakcyjnej. Jest autorką
i trenerką wszystkich edycji
HR Master.

KATARZYNA
BALCERKIEWICZ

https://www.linkedin.com/in/szkolenia-hr/


– Panie prezesie, ponad rok temu ustaliliśmy, że dużo skuteczniej
jest uczyć menedżerów, w jaki sposób mają rekrutować dla
siebie pracowników. Są wtedy bardziej zaangażowani
w rekrutacje, biorą za nie większą odpowiedzialność i nie ma
konfliktów dotyczących uzupełniania profili kandydatów, których
potrzebujemy. Rotacja na takich stanowiskach jest tak duża, że
musielibyśmy mieć na stałe zatrudniony czteroosobowy zespół
rekrutacyjny – odpowiadam uprzejmie.

Tak, ale od czego mamy dział HR?!
– Tak, tak, pani Olu, ja wszystko wiem – przytakuje szef
z niechęcią. – Ale przecież w Warszawie zrealizowaliście
podobne zlecenie i zrekrutowaliście pracowników. Dlaczego
tutaj nie możecie pomóc? To jest wyjątkowa sytuacja,
pozyskaliśmy nowy kontrakt i musimy się z niego wywiązać
w terminie.
– Panie Prezesie – mówię spokojnie, choć czuję, że się we
mnie gotuje – doskonale pamiętam sytuację z rekrutacją
w Warszawie. Mówiłam wtedy panu, że jest ryzyko, że jeśli
na zasadzie precedensu zrealizujemy rekrutację na tym obiekcie,
to stworzy się niepisane prawo przywracające nam zadania
z tego zakresu.
– Tak, tak, mówiła pani, jednak teraz sytuacja znowu jest
wyjątkowa. Od czego w końcu mamy dział HR?
W tym momencie przypomniałam sobie, że rok temu byłam
na szkoleniu z kontraktowania. Przed oczami pojawiła mi się
strona z materiałów, na której postawiałam taki samwykrzyknik,
jaki widziałam w porannymmailu.
Na stronie napisane było: kontrakt to wyraźna zgoda każdej
ze stron, na klarowne sposoby działania.
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Stało się dla mnie jasne,
że walczę z ukrytymi założeniami

na temat mojej pracy.
To cichy wróg HR: kontrakt ukryty.



Stało się dla mnie jasne, że nie walczę z prezesem tylko
z ukrytymi założeniami na temat mojej pracy. To cichy wróg
HR: kontrakt ukryty. Pojawia się, gdy podczas budowania
kontraktu na poziomie psychologicznym coś istotnego
zostało pominięte. Pomyślałam sobie, że u mnie w firmie
najwyraźniej jakaś ważna potrzeba nie została zaadresowana
w naszej umowie i teraz trochę na dziko organizacja stara
się nią zająć.
W praktyce oznacza to, że chociaż przeprowadziłam
rozmowę z prezesem i uzyskałam jego aprobatę, to nie
zawarłam precyzyjnego kontraktu z innymi stronami – w tym
przypadku z dyrektorami, którzy teraz naciskają na mojego
szefa o potrzebne dla nich wsparcie.

Kiedy pojawia się kontrakt ukryty – wróg HR?
Niejasne umowy, niewyrażone oczekiwania, rozmowy
przy okazji, które często przez jedną ze stron uważane
są za wiążące, a przez drugą są zapominane tuż po rozejściu
– to jest cichy wróg HR. Z uwagi na miejsce w organizacji
w jakim pracują HR-owcy (na styku wielu innych działów) oraz
wspierającą rolę jaką pełnią działy HR, są one szczególnie
narażone na nieświadomie zawierane kontrakty ukryte.
To nieświadome zawarcie kontraktu może odbywać się
w kilku momentach:
• Po pierwsze, gdy zgadzamy się na pracę bez jasnego

kontraktu: „No to ogólnie jesteśmy dogadani, działamy”.
• Po drugie, kiedy otwarcie nie reagujemy na

zmieniające się warunki i niemożność utrzymania
dotychczasowego kontraktu np. wzrosła liczba osób
zatrudnianych w firmie z 50 do 250, oprócz prowadzenia
kadrowych spraw, doszło organizowanie szkoleń

technicznych, plan rozwoju dla menedżerów, a my nadal
pracujemy we dwie w dziale.

Cichy wróg HR zaczyna mieć przewagę, gdy:
• działamy bez jasnego kontraktu,
• nie reagujemy na zmieniająca się sytuację i pracujemy

jakby nic się działo,
• zmieniają się osoby na stanowiskach i nie dopasowujemy

naszych umów z nimi,
• przekładamy stary kontrakt do nowych zadań,
• nie konfrontujemy nierealistycznych marzeń, oczekiwań

czy potrzeb niemożliwych do zaspokojenia.

Jak zawrzeć dobry kontrakt
W rozumieniu analizy transakcyjnej kontrakt to klarowana
umowa obejmująca wszystkie osoby zaangażowane
w projekt.
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Niejasne umowy, niewyrażone
oczekiwania, rozmowy przy okazji,
które często przez jedną ze stron

uważane są za wiążące, a przez drugą
są zapominane tuż po rozejściu –

to jest cichy wróg HR.



Zawieranie precyzyjnych umów opisujących, w jaki sposób
będziemy ze sobą współpracować jest jak wylewanie
fundamentów pod budowę domu. Bez wyraźnej zgody
każdej ze stron, praca nie pójdzie, będzie opór lub
wracanie do starych przyzwyczajeń. Bez wyposażenia
ludzi w nowe potrzebne narzędzia, klarowne cele,
dookreślone odpowiedzialności i uprawnienia, jest bardzo
duże ryzyko, że nasza współpraca zamieni się w rozgrywki
i skończymy poturbowani.
Ustalenie kontraktu odbywa się na trzech poziomach:
1. administracyjnym (kto co robi, z kim i za ile),
2. profesjonalnym (kto za co odpowiada a za co nie, jak

będzie przebiegała współpraca),
3. psychologicznym (potrzeby i motywacje związane ze

współpracą, oczekiwania, frustracje, obawy).
Nieuwzględnienie poziomu psychologicznego może
prowadzić do tego, że nieświadomie zawiązuje się kontrakt
ukryty.

Wyzwania poziomu psychologicznego
Moja historia to przykład na to, że różne kwestie na poziomie
psychologicznym nie zostały omówione. Dyrektor regionu –
skądinąd przemiły człowiek – przeniósł stare wyobrażenia
ze swojej poprzedniej firmy, w której dział HR-u składał
się głównie z rekruterów.
Prezes natomiast – na swoim poziomie psychologicznym –
bał się stracić dobrego dyrektora. Był skłonny iść wobec
niego na większe ustępstwa, kładąc na szali poczynione
już ze mną ustalenia, tłumacząc sobie – ten jeden jedyny raz.
Dla mnie to oznaczało trzy opcje:
Trzymanie się kontraktu i niepoddawanie się kontraktowi
ukrytemu, z gotowością na wszystkie możliwe tego
konsekwencje: rozpoczęcie procedury stawiania granic
osobom, które testują, na ile zawarta na współpracę umowa
jest traktowana przez drugą stronę poważnie.
Rekontraktowanie: powrót do rozmowy z prezesem
i ponowne podjęcie tematu rozmów na poziomie
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psychologicznym o oczekiwaniach względem działu HR,
potrzebach organizacji i zasobach oraz konsekwencjach
realizowania tych oczekiwań.
Zakończenie współpracy z uwagi na nieprzestrzeganie
mojego kontraktu i brak możliwości zmiany tego.
Dzięki bardzo praktycznym narzędziom Analizy Transakcyjnej
poradziłam sobie z tą sytuacją. Dziś mogę śmiało powiedzieć,
że z korzyścią dla mnie, działu i organizacji.

Ważne, aby wyjść naprzeciw
Historia z rekrutacją na nową budowę potoczyła się
następująco. Prezes zgodził się na to, że pomogę
zorganizować ten proces pod warunkiem, że dyrektor
będzie w niego aktywnie zaangażowany. Dyrektor też
na to przystał, choć nie do końca był z tego zadowolony.
W stylu instruktażowym poprowadziłam dyrektora przez
wszystkie etapy rekrutacji. Dołączyłam do tego procesu także
jego prawą rękę. Zadbałam o to, aby wiedział, gdzie
w systemie są kolejne kroki procesu i potrzebne ogłoszenia,
formatki, kwestionariusze dla jego rekrutacji. Pokazałam,
jak zbierać informacje o kandydatach, aby nie utonąć
w morzu danych i dałam mu wiele innych wskazówek.
Udzielałam feedbacku i razem szukaliśmy opcji na to, jak
może to zrobić następnym razem, aby jak najmniej to go
obciążało. Wypracowaliśmy też listę sytuacji, jakie mogą się
pojawić w procesie rekrutacji, w których może już działać
samodzielnie, a w jakich potrzebuje się ze mną kontaktować.
Z jednej strony byłam zaangażowana w takim samym
wymiarze, jakbym to ja tę rekrutację poprowadziła (no może
nawet nieco bardziej, samodzielnie poszłoby mi szybciej).

Z drugiej strony miałam już klarowną umowę wszystkich
potrzebnych stron i dyrektora wyposażonego w potrzebne
narzędzia i umiejętności do wywiązania się ze swojej części
kontraktu.
Następnym razem ten sam dyrektor może przyjść domnie po
wsparcie w nietypowej sytuacji rekrutacyjnej, a nie ze
zleceniem: „potrzebuję 20 osób za miesiąc”.

Po czym poznać, że mamy do czynienia
z kontraktem ukrytym?
Opisany wyżej przypadek ukrytego kontraktu, może zdarzyć
się każdemu z nas. Nawet jeśli wiemy, że we współpracy
ważne jest kontraktowanie, czasem niepostrzeżenie
odkrywamy, że działamy w oparciu o niejasne reguły, bo coś
istotnego dzieje się na poziomie psychologicznym.
Poczucie niejasności lub zamieszania w obszarach
„co jest do zrobienia”, „kto ma to zrobić lub jak”,
zniechęcenie czy poczucie niesprawiedliwości – to tylko
niektóre wskaźniki kontraktu ukrytego. Jeśli zauważasz
kilka z nich, możliwe, że poziom psychologiczny nie został
wystarczająco uwzględniony i zawiązał się kontrakt ukryty.
Jeśli chcesz nauczyć się trafnie rozpoznawać ukryte
kontrakty oraz dobrze umawiać się na współpracę
z zespołem, poznaj Analizę Transakcyjną. To nurt
w psychologii, który w praktyczny sposób tłumaczy
zachowania ludzi w organizacjach oraz dostarcza
sprawdzone narzędzia do podnoszenia jakości współpracy.
Jeśli chcesz poznać bliżej narzędzia Analizy Transakcyjnej,
zapraszam do zapoznania się z naszymi szkoleniami! Więcej
informacji na stronie www.grupaspotkanie.pl.
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HRMaster
Moc psychologii w zarządzaniu.
Dokładnie tego potrzebują
doświadczeni HR-owcy.

Zapraszam!

Katarzyna Balcerkiewicz

www.GrupaSpotkanie.pl
WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW NA:
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W poprzednim artykule mówiliśmy o między innymi o tym, jak może wyglądać zawód
HRw przyszłości. Znając szlaki można wybrać własną ścieżkę. Pytanie tylko: jak się do
tego zabrać? Poniżej przedstawiamy dwa możliwe podejścia:
• model KASH zaprezentowany został uczestnikom jednej z poprzednich edycji

Kongresu Kadry przez Agnieszkę Jurkowską, ekspertkę obszarów rekrutacji,
outplacementu i rozwoju kariery zawodowej, autorkę podcastu „Scenariusze
Kariery”,

• metoda T-shape – użyteczne narzędzie do planowania rozwoju oraz określania
umiejętności niezbędnych do efektywnej współpracy wewnątrz organizacji.

Zapraszamy po szczegóły i życzymy dobrego planowania!
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Znasz już możliwe kierunki.
Teraz czas na wybór własnej drogi.

WYBIERZ
SWOJĄ ŚCIEŻKĘ

https://stronakadry.pl/kongres-kadry
https://insideskills.pl


Model KASH jest narzędziem, które pomoże ci zastanowić się
nad spójnością twojej aktualnej roli względem celów, które
chcesz osiągnąć. Pomoże też w określeniu obszarów rozwoju.
Praca z tym modelem polega na dokonaniu oceny w skali 1-10
każdej z czterech ćwiartek. Odpowiedz, co oznacza dla ciebie ta
wartość i jaką zmianę chcesz wprowadzić?
Badania wskazują, że większość z nas najczęściej koncentruje
się na rozwoju lewej strony modelu, czyli wiedzy i umiejętności.
Zdecydowanawiększość niepowodzeń jest natomiast wynikiem
nieodpowiedniej postawy i nawyków. To one w 70 proc.
odpowiadają za osiągnięcie założonego celu!
Knowledge (Wiedza): Co czyni cię ekspertką/em w swoim
obszarze? Jak rozwĳasz swoją wiedzę? Czego chcesz się
nauczyć? W jakie obszary wiedzy warto inwestować czas?
Attitude (Nastawienie): Jakie jest twoje nastawienie
do organizacji i stanowiska, na którym pracujesz? Co wywołuje
twój entuzjazm? Czym dla ciebie jest rozwój zawodowy? Jakie
masz nastawienie wobec zmiany? Na ile wierzysz we własne
możliwości?
Skills (Umiejętności): Jakie umiejętności posiadasz? W jaki
sposób rozwĳasz swoje umiejętności specjalistyczne, językowe,
IT, interpersonalne? Które z posiadanych przez ciebie
umiejętności są transferowalne do innych ról?
Habits (Nawyki): Jakie nawyki u siebie dostrzegasz? Które
z nich mogą ci pomóc osiągnąć cel? Które nawyki warto zacząć
rozwĳać?

16 ROŚNĲMĄDRZE | STRONA KADRY

SKILLSSKILLS

KNOWLEDGEKNOWLEDGE
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ATTITUDEATTITUDE

MODEL KASHMODEL KASH

Większość niepowodzeń
wynika z niewłaściwej
postawy i nawyków.

Odpowiadają one w 70 proc.
za osiągnięcie założonego celu!



T-shape to metaforyczny układ cech: umiejętności, kompetencji,
wiedzy, doświadczenia, który posiadają wartościowi pracownicy.
Taka osoba ma swój obszar ekspercki (oś pionowa) oraz szereg
obszarów, w których ma łatwość podejmowania współpracy z innymi
(oś pozioma).
Współpraca to naturalne środowisko dla praktyków HR. Może więc
pojawić się pokusa, aby „odłożyć” poziomą linię („bo i tak to robię”).
Zachęcamy jednak do przyjrzenia się jej i zadania sobie kilku pytań:
• z kim współpracuję, z kim powinnam/powinienem pracować bliżej?
• czy mogę pogłębić obszary współpracy? – lepiej rozumieć obowiązki

i wyzwania innych działów, być lepszą partnerką do rozmowy,
• czy nie pomĳam jakiś interesariuszy na mojej poziomej linii?
Jeśli chodzi zaś o linię pionową, czyli obszar ekspercki, radzimy zaś:
• nadaćmu jedną, spójną nazwę – na przykład „ekspertka od rekrutacji

w IT”, „ekspert budowania marki pracodawcy”,
• zastanowić się, jakie kompetencje, podobszary są kluczowe –

co muszę wiedzieć, umieć, aby stać się ekspertką/ekspertem,
• odpowiedzieć sobie na pytanie: jakie umiejętności i kompetencje już

mam, a które powinnam rozwĳać – a następnie zaplanować rozwój
w odpowiednich obszarach.

Warto przy okazji wiedzieć, że układ w kształcie litery „T” nie jest
jedynym, który występuje w literaturze przedmiotu. Wyróżnia się także
między innymi układ „I” dla osób, które mają głęboką wiedzę i
doświadczenie w jednym obszarze, ale brakuje im zdolności
komunikacyjnych.Mówi się także o układzie „X”, który jest rozwinięciem
T-shape – do głębokiej ekspertyzy dochodzą tu zdolności menedżerskie,
liderskie.

Uproszczony schemat dla eksperta benefitów pozapłacowych.

Komunikacja
benefitowa

Znajomość
dostawców

Badanie
potrzeb

Teorie
motywacji

Biznesowe
rozumienie
benefitów
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Rozwój – to zagadnienie, o którym coraz częściej dyskutuje się na różnych
płaszczyznach.W natłoku wielu zadań i nieograniczonychmożliwości, zarówno
planowanie, jak i dbanie o niego staje się sporym wyzwaniem. Ciekawe jest
więc to, jak doskonalą się osoby, które zachęcają do nabywania i pogłębiana
umiejętności innych członków organizacji. Odpowiedzi na to pytanie jest
oczywiście wiele. Dlatego, wraz z ekspertami, liderami HR, postaramy się
podzielić dobrymi praktykami dotyczącymi tego, jak mądrze planować swój
rozwój w dziale szeroko pojętych zasobów ludzkich oraz jakie kompetencje
i umiejętności są kluczowe na tej ścieżce kariery.

Zacznij od tego, co cię interesuje
Od czego zacząć? Z tym pytaniem zwyklemierzą się osoby na początku swojej
ścieżki kariery w danej dziedzinie. Zdaniem Teresy, SeniorManager HRwPwC,
absolwentki kursu BusinessCoachingDiploma, swoją zawodowąpodróżwarto

Odpowiedzialność liderki i lidera HR jest wielowymiarowa. Łączy w sobie
spojrzenie na człowieka, jego potrzeby, cele, jak również rozumienie
sytuacji firmy, rynku. Jak odnaleźć się w zmieniającym się świecie?

O roli liderów HR w dynamicznym,
cyfrowym świecie biznesu

NIE BÓJMY SIĘ ZMIAN!

18 ROŚNĲMĄDRZE | STRONA KADRY



Swoją HR-ową podróż warto rozpocząć
od znalezienia odpowiedzi na pytanie:
co mnie interesuje. Jakie mam talenty,

predyspozycje, preferencje oraz
w co chcę zainwestować swój czas.Koordynatorka szkoleń,

Akademia PwC.

ELŻBIETA KĄKOL

Menedżerka w Akademii PwC.

KATARZYNA
SZAC-KRZYŻANOWSKA
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rozpocząć od odpowiedzenia sobie na pytanie: co mnie
interesuje. Ścieżek i zespołów w samym HR jest wiele,warto
więc zastanowić się, jakie mamy talenty, predyspozycje,
preferencje oraz w co chcemy zainwestować swój czas.
Czy jest mi bliżej do bycia ekspertem w jednej dziedzinie?
Czy może wolę budować umiejętności komunikacyjne
i strategiczne w środowisku uwzględniającym potrzeby
zarówno pracowników, jak i biznesu? Czego byśmy nie
wybrali, jak podkreśla Teresa, należy pamiętać o wierze
w siebie i w swoje możliwości. Sprawdzenie, czy coś nam
odpowiada w praktyce jest ważnym aspektem budowania
swojej ścieżki rozwoju. A otwartość, odwaga i gotowość
na zmianę to cechy niezwykle ważne w kontekście
dzisiejszego biznesu. Jednak tym, co jest niezmiennie
najważniejsze jest człowiek.

Praca w HR to przede wszystkim praca z ludźmi
Dotykając tematu pracy w dziale HR, trudno nie zgodzić się
z tym, że to przede wszystkim praca z drugim człowiekiem.
Kluczowe jest więc rozwĳanie umiejętności budowania
relacji opartych na zaufaniu. Z dużą pomocą przychodzą
tutaj kompetencje coachingowe: zarówno w kontekście
„mindsetu”, jak i prowadzenia dialogu. Zdaniem Joli,
Employee Experience & HR Transformation Leadera w PwC,
bardzo ważne jest podejście do ludzi pełne empatii
i zrozumienia dla ich różnorodności, a rozmowa opierająca
się na zasadach coachingu pozwala wydobyć drzemiący
w nich potencjał. Co więcej: pamiętajmy, że czas pandemii
również stwarza dodatkowe wyzwania. Bardziej niż
kiedykolwiek liczy się uważność i bycie w rzeczywistym
kontakcie z drugą osobą. Umiejętności budowania więzi, nici

https://www.linkedin.com/in/elzbietakakol/
https://www.linkedin.com/in/kasiaszac/


porozumienia oraz zaufania pozwala na szczerą rozmowę i dotarcie do
tego czego pracownicy realnie potrzebują, czego się obawiają, co
wywołuje w nich opór. Umiejętność zbudowania takiej relacji jest ważna
w zarządzaniu ludźmi w tak zmiennych, niepewnych czasach.

Zorientowanie na biznes
Oczywiste wydaje się, że to umiejętności miękkie są niezmiennie bazą,
nierozłączną podwaliną pracy menedżerów w dziale HR.
Czy na pewno są one jednak dziś wystarczające? Przyjrzyjmy się bliżej.
Budując relację z pracownikami, należy również mieć na uwadze
tworzenie relacji z biznesem. „Mindset” biznesowy to szczególnie
istotna kwestia dla osób na stanowiskach liderskich w HR, dla HR
Biznes Partnerów. Ale co to oznacza w praktyce?
Zdaniem Piotra, CEE Performance Pillar Lidera w PwC, wykładowcy
kwalifikacji CIPD, podejmując się działań w obszarze HR należy
mieć na uwadze ich efekt biznesowy, przełożenie na efektywność.
W przeciwnym razie prowadzone działania mogą być niespójne
z celami firmy. A przecież rolą lidera HR jest współtworzenie jej strategii.

Twarde dane
Żyjemy w czasach „digital”, czwartej rewolucji przemysłowej, którą
charakteryzuje cyfryzacja i automatyzacja. Sztuczna inteligencja
i nowoczesne technologie pozwalają zarówno zbierać, przetwarzać
oraz analizować dane.
Jak więc zgodnie potwierdzają Piotr oraz Ula, Senior HR BP w PwC,
aby być na bieżąco i odpowiadać na oczekiwania biznesu, liderzy HR
powinni rozumieć język cyfr, poznawać nowe narzędzia i posługiwać
się umiejętnościami analitycznymi, by odpowiednio interpretować dane
i być partnerem w podejmowaniu ważnych decyzji strategicznych.
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Co obowiązuje dziś, jutromoże być nieaktualne
W tym wszystkim należy pamiętać o jedynej stałej: zmianie.
Jednym z głównych wyzwań zdaniem Agaty, Senior Manager
zajmującej się rozwojem liderówwPwC, jest dziś zarządzanie
zmianą. Tempo transformacji w biznesie jest znaczące,
a umiejętność przyjęcia oraz adaptacji zmiany – kluczowa.
Dlatego ważna w podejściu liderów HR jest ciekawość:
człowieka, biznesu i zmieniającego się świata.

Wielowymiarowość HR-u
Jaka jest więc rola lidera HR? Z pewnością wielowymiarowa,
„matriksowa”, a wykonywana praca – holistyczna. Łączy
w sobie zarówno spojrzenie na człowieka, jego potrzeby, cele
indywidualne, umiejętności, jak również rozumienie sytuacji
firmy, rynku, celów biznesowych i możliwości digitalizacji.
Istotne są zarówno kompetencje miękkie, dzięki którym

buduje się relacje bazujące na zaufaniu, jak i zdolności
analityczne, pozwalające na wyciąganie wniosków
i doradztwo strategiczne. Istotna jest umiejętność
dostrzegania szerszego obrazu sytuacji, dlatego warto
korzystać z własnych, różnorodnych doświadczeń, jak
i czerpać z dobrych praktyk innych profesjonalistów.
Podsumowując zebrane doświadczenia można stwierdzić,
że w dzisiejszym dynamicznym świecie warto śledzić trendy,
a w dobie przesycenia informacyjnego zaufać sprawdzonym
markom. Pamiętajmy jednocześnie, żewybór ścieżki rozwoju,
którego dokonamy dziś, nie musi nas definiować na całe
życie.
Zmiany są nieuniknione, więc bądźmy na nie gotowi,
przyjmĳmy je z otwartością i ciekawością. Najważniejsza jest
chęć ciągłego uczenia się, a każdy krok w rozwoju poszerza
nasze horyzonty. Powodzenia!
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Tempo transformacji w biznesie jest znaczące,
a umiejętność przyjęcia zmiany – kluczowa.

Dlatego tak ważna w podejściu liderów HR
jest ciekawość: człowieka, biznesu

i zmieniającego się świata.
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Wyobraź sobie, że realizujesz wszystkie cele, jakie przed sobą stawiasz. Że dynamicznie
odhaczasz pozycje na twojej liście zadań. Że jesteśwpełni skupiona, dając z siebie nie sto,
ale dużo więcej procent.
Wyobraź sobie też, że wciąż coś cię rozprasza. Że nawet chciałabyś zabrać się za
rozwiązywanie tego odkładanego problemu (raportu do przygotowania, ważnego maila,
na który czeka inny menedżer, wrzucenia ogłoszenia do systemu rekrutacyjnego), ale ktoś
ciągle przychodzi, zagaduje, na telefonie brzęczą powiadomienia, a ty nawet nie wiesz,
kiedyminęła godzina, druga, dzień… I znówmasz poczucie, że czas ucieka ci przez palce,
że tak naprawdę to niewiele dziś zrobiłaś.
Do której z tych wizji jest ci bliżej? Która lepiej reprezentuje większość twoich dni?
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najlepszy przyjaciel
twojej produktywności

TECHNIKA
POMODORO
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Najlepszy przyjaciel produktywności
Wierzę, że granica między oba powyższymi stanami jest
cienka, a buduje ją głównie dyscyplina. Choć samodyscyplina
to mięsień, który buduje się wraz z jej regularnym
wykorzystaniem, czasemmoże jej brakować, dzieńmoże być
gorszy. Wtedy – i w każdy inny dzień zresztą – z pomocą
przychodzi pomodoro.
Od lat zajmuję się tematem produktywności. I kiedy ktoś pyta
mnie o to, jak działać sprawniej, osiągać lepsze wyniki lub
mieć więcej wolnego czasu, zawsze polecam technikę
pomodoro. To jej stosowanie daje najlepszy możliwy efekt
i ma największy wpływ na wszystkie obszary naszego życia
osobistego i zawodowego.

Czym jest technika pomodoro i jak ją stosować
Technika pomodoro jest jedną z najważniejszych metod
zarządzania czasem. Jej piękno kryje się w prostocie:
nie wymaga skomplikowanych narzędzi, płatnych aplikacji,
daje się stosować w każdej prawie sytuacji, przez każdego.

Zasady techniki pomodoro są następujące:
1. Wybierz zadanie, które chcesz realizować.
2. Ustaw minutnik na 25 minut.
3. Pracuj nadwybranym zadaniem przez ten czas, aż

minutnik da znać, że czas minął.
4. Zrób przerwę.
5. Powtórz punkty 2, 3, 4.

Teraz trochę uwag i spostrzeżeń
Ad. 1. Zadanie może być dowolne. Odrabianie lekcji
z dziećmi, pisanie raportu, ćwiczenia fizyczne, sprzątanie,
odpowiadanie na maile – cokolwiek chcesz.
Ad. 2. Sugerowane 25 minut to nie dogmat, znajdź swoje
idealne pomodoro. Rekomenduję przedział od 25 do 50
minut. U mnie najlepiej działa 40 minut. Możesz zresztą
stosować różne długości do różnych kategorii zadań.
Nie potrzebujesz żadnego specjalnego minutnika. Wystarczy
kuchenny (przydatny do mierzenia czasu gotowania jajek),
może być ten w telefonie.
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Ad. 3. Tu tkwi magia tej techniki. W czasie pomodoro możesz
pracować TYLKO nad wybranym zadaniem. Żadnego
sprawdzenia telefonu, Instagrama, żadnych niusów, chwilki
na kawę – na to wszystko będzie czas podczas przerwy.
To umowa, którą zawierasz z samym sobą: przez ten
krótki czas będę zajmował się tym, co ważne. Polecam
włączenie trybu samolotowego w telefonie, korzystanie
z słuchawek (będzie to znak dla twoich współpracowników,
że jesteś zajęta), wyłącznie poczty elektronicznej, nawet
odłączenie internetu. Niech nic nie rozprasza twojej uwagi.
Ad. 4. To czas nagrody i odpoczynku. Długość przerwy
dopasuj do siebie. Może być to minuta, może pięć. Co cztery
powtórzenia pomodoro rób dłuższą przerwę, około 20 minut.
Jeśli pracujesz przy komputerze, przejdź się (idealnie
na świeżym powietrzu), rozprostuj kości. Sprawdź Instagrama,
zrób herbatę, zjedz coś.

Dlaczego technika pomodoro działa?
• Bo daje poczucie, że realizacja nawet dużych zadań

zaczyna się od drobnych kroków.
• Bo nasz mózg przechodzi w tryb pracy, nie zadaje

niepotrzebnych pytań, nie błądzi myślami.
• Bo pokazuje, jak wiele jesteśmy w stanie osiągnąć dzięki

skupieniu, wejściu w tryb głębokiej pracy.
Technika pomodoro może zmienić twoje życie. Serio.
Ta prosta metoda nie działa tylko w jednym przypadku: kiedy
jej nie stosujesz. Zrób sobie prezent: przetestuj ją.
Wtedy zadzieje się magia!
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Wiesz, że co czwartek w Twojej skrzynce pocztowej
może na Ciebie czekać wyjątkowy newsletter HR?
Co tydzień autorskie analizy, prasówka i ciekawostki

ze świata, który tak uwielbiamy.

To newsletter od praktyków dla praktyków!

Dołącz do społeczności
ambitnych praktyków HR!

zapisz się na:
STRONAKADRY.pl »

https://stronakadry.pl

