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Cel warsztatów – dzień 1:
Udoskonalenie współpracy
i lepsza skuteczność w 
zarządzaniu, dzięki 
podniesieniu kompetencji w 
obszarze komunikacji



Plan ramowy

SKUTECZNA KOMUNIKACJA - fundament zarządzania i dobrej współpracy

1. PARADYGMAT – budowanie samoświadomości i świadomości różnic
Jak poznać i wykorzystać swój potencjał i lepiej rozumieć innych?
2. RÓŻNORODNOŚĆ I SYNERGIA
Jak poznać i wykorzystać różnice do budowania skutecznego zespołu?
3. KOMUNIKACJA NIEANTAGONIZUJĄCA
Jak komunikować się skutecznie nie wywołując negatywnych emocji?
4. ZASADY PERSFAZJI NLP
Jak wykorzystywać w dobrych intencjach podświadome preferencje naszego mózgu?
5. TEARIA UCHA VON THUNA
Jak komunikować empatycznie mając świadomość różnorodnego odbioru?
6. KULTURA FEEDBACK-U
Jak przekazywać informację zwrotną, aby rozwijała potencjał i motywowała pracowników?
7. SPOTKANIA
Jak planować i prowadzić spotkania aby były efektywne?
8. PRACA ZESPOŁOWA – tworzymy optymalny model komunikacji w związku sportowym
9. SESJA PYTAŃ – na koniec dnia – o ile będzie czas 





• Luiza Woźniak – ekspert w obszarze optymalizacji 
biznesu

• CEO w Perfect Ideas, praktyk i konsultant biznesowy, 
interim manager, doradca i mentor liderów, 
wykładowca wyższych uczelni, ekspert BCC

• W mojej pracy największą satysfakcją jest stały rozwój, 
utrzymanie konkurencyjności i sukcesy mojego klienta 

• Zachowuję „work-life balance” i w wolnym czasie: 
prowadzę zajęcia z hipoterapii, jeżdżę konno, spaceruję z 
psem, czytam, piszę, pracuję na stałym rozwojem 
własnym i córki, dużo podróżuję…



Wasze pytania
na początek?...



HOLISTYCZNE 
PODEJŚCIE DO SZKOLEŃ

MINDSET – świadomość

SKILLSET - umiejętności

TOOLSET - narzędzia



PRACA NAD UMIEJĘTNOŚCIAMI
Większość trenerów koncentruje się na 
uczeniu technik i dostarczaniu narzędzi.
Jednak nabyte umiejętności, bez 
motywacji do ich stosowania nie 
gwarantują sukcesu. 

PROPONUJĘ PRACĘ

NAD ŚWIADOMOŚCIĄ I NAWYKAMI

Która koncentruje się na uświadamianiu,
jak nasze postrzeganie świata,
przekonania i postawy, wpływają na
wyzwalanie osobistej motywacji i
podnoszenia skuteczności działań w
wielu dziedzinach i w rozwoju własnym.

Dzięki takiemu podejściu uczestnik szkolenia
sam chce optymalnie wykorzystać poznane
umiejętności i narzędzia.



Co nas czeka?...

WIEDZA

ĆWIECZENIA

PORADY

I

PODSUMOWANIA

NARZĘDZIA



Nasze warsztaty są…

ELASTYCZNE

Możemy: zwalniać  i 

przyspieszać tempo, 

pomijać pewne elementy, a 

przy innych zatrzymać się 

dłużej…



Miękko do człowieka, twardo do problemu 





Luki 
przywództwa

PARADYGMAT – jak postrzegam świat



Paradygmat jest sposobem, w jaki postrzegasz i rozumiesz świat.

Coś jakby okulary, soczewka czy pryzmat przez jaki patrzysz na świat.
Jest to Twoja mentalna wewnętrzna mapa, za pomocą której 
interpretujesz zdarzenia, które Cię spotykają. Na Twój paradygmat 
wpływa wiele czynników: geny, wychowanie, rodzina, otoczenie, 
obserwacje, doświadczenia, stereotypy.

Paradygmaty mogą być dla Ciebie kluczem do dalszego rozwoju, ale 
nierozpoznane mogę Cię skutecznie blokować. Mogą także nasilać stres

Paradygmat – Stephen Covey
https://www.youtube.com/watch?v=mo2OU8kM0QI

https://www.youtube.com/watch?v=mo2OU8kM0QI


Paradygmat – jak działa?

15





Proaktywność
czyli
jak reaguję na świat



Proaktywność – ćwiczenie 
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Wyobraź sobie sytuację, że idziesz na 
ważne spotkanie ze sponsorem, to 
końcowe spotkanie po długich 
negocjacjach. Masz nadzieję na 
podpisanie dużego, długofalowego 
kontraktu i zasilenie budżetu 
związku.
Na przejściu dla pieszych ochlapuje 
Cię błotem jadący z duża prędkością 
samochód.
Co robisz?...



Krąg wpływu
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Czy wiecie, że człowiek średnio 60% czynnego 
czasu spędza w strefie troski (na którą nie ma 
wpływu) a tylko 40% na strefie wpływu.

Czas odwrócić te proporcje, gdyż poza utratą 
czasu, częste „narzekanie” niszczy nasz mózg, 
obniża samoocenę i poziom serotoniny w 
organizmie (hormon szczęścia) i prowokuje 
stres.





Proaktywność
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Proaktywność to postawa, w której przyjmuje się, że to jednostka odpowiedzialna jest 
za swoje życie, poprzez świadome dokonywanie wyborów (Wikipedia) 
To branie spraw w swoje ręce, kierowanie swoim losem. Przeciwieństwo postawy 
reaktywnej (niesie mnie nurt rzeki, jestem bierny, nic nie mogę poradzić, narzekam) 

PROAKTYWNOŚĆ CECHUJE:
1. Nastawienie na działanie, rozwiązywanie problemów i pokonywanie przeciwności
2. Obracanie się w sferze wpływu i ograniczenie czasu na sprawy na które go nie 

mamy
3. Branie pełnej odpowiedzialności za swoje czyny i decyzje oraz radzenie sobie z 

konsekwencjami
4. Odwaga w podejmowaniu decyzji i działań oraz przyjmowaniu ich efektów 

(pozytywnych i negatywnych)
5. Optymizm i wiara, że aktywne działania w efekcie końcowym musi przynieść 

pozytywny efekt
6. Nastawienie na poszukiwanie rozwiązań i działanie w realizacji celów



Proaktywność

1. Bądź proaktywny – decyduj, działaj i bierz odpowiedzialność!

2. Otaczaj się proaktywnymi ludźmi – zespół/rekrutacja!

3. Przebywaj głównie w strefie wpływu i stale ją poszerzaj!

4. Postrzegaj zagrożenia jako szanse i tak działaj!

5. Pamiętaj, że Ty sam/a decydujesz o tym, jak wykorzystujesz 
czas i czy będziesz skuteczny/a w realizacji celów!



Czy 
przywództwa 
można się 
nauczyć?...



Jesteśmy różni i to jest piękne!

RÓŻNORODNOŚĆ



Poznaj innych

Aby w pełni i profesjonalnie rozpoznać typ osobowości (np. w zespole) 
można wykonać autoryzowane, światowej klasy  badania np.:
• Test Gallupa
• Test Meyer-Bricks
• Test DiscD3, Frisk, Hartmana
Można jednak intuicyjnie „wyczuć” kluczowe typy poznawcze:
1. Ekstrawertyk vs. Introwertyk
2. Pesymista vs. Optymista
3. „Detalista” vs. „Globalista”
4. Refleksyjny vs. Impulsywny
5. Flegmatyk vs. Sangwinik
6. Choleryk vs. Melancholik
7. Nakierowany na fakty vs. nakierowany na emocje
KAŻDY Z NAS JEST INNY - MA INNY MIX CECH I BAGAŻ 
DOŚWIADCZEŃ (paradygmat)



Osobowości
Model Sokratesa









SPRAWDŹMY JAKĄ MAMY 
OSOBOWOŚĆ!

w dogodnym czasie w zespołach 
proponuję testy osobowości 

Adobe Creative - 5 minut
https://mycreativetype.com
(English only)
lub
skrót MeyerBricks – 15 minut
www.16personalities.com/pl

(English i krótsza wersja po polsku)

https://mycreativetype.com/
http://www.16personalities.com/pl






KOMUNIKACJA



Michael Polanyi, w latach 50-ych dostrzegł, że istnieje wiedza, której 
człowiek nie uświadamia sobie. „Wiemy więcej niż potrafimy 
powiedzieć”
Wyróżnił dwa rodzaje wiedzy:
niejawną (niewyartykułowaną) (tacitc knowledge), istniejącą tylko 
w umyśle człowieka, który ją posiada, wytworzoną w wyniku 
doświadczenia i nie w pełni uświadomioną („wiem, że umiem to”), 
przejawiającą się tylko poprzez umiejętne działanie (tzw. „intuicja 
biznesowa”) – PARADYGMAT
jawną (wyraźną, wyartykułowaną, wydobytą) (explicite knowledge, 
formal knowledge) wyrażoną w postaci znakowej i zapisanej na 
nośnikach wiedzy. To co potrafimy wyrazić werbalnie.

Typy wiedzy – jawna i niejawna





Rozróżniamy komunikację 

werbalną i niewerbalną.

Słuchanie, pisanie i czytanie czyli 

werbalne sposoby

komunikowania służą 

przekazywaniu informacji.

Niewerbalne sygnalizują 

stosunek nadawcy komunikatu, 

do jego treści oraz budują relację 

pomiędzy uczestnikami 

komunikacji

Aby, być wiarygodnym mowa 

ciała musi być spójna z 

przekazem werbalnym. 



Model 
komunikacji
Marhabiana







Dobierzcie się w pary
(osoby siedzące obok 
siebie).

Jedna osoba zaciska 
pięść, a druga próbuje 
ją nakłonić do jej 
otworzenia

POWODZENIA ! -☺



Nie broń się
No tak, ale.. nie ja ustalam zasady..

No przecież.. Nie moja wina, bo…

Nie atakuj
Miałeś to na jutro wykonać… 

Nie argumentuj
Oczywiście, że ta konstrukcja wytrzyma, 

robiliśmy testy

Nie oceniaj
Byłeś za mało precyzyjny ..

Ale jesteś szybki.. 

Nie pouczaj
Proszę wziąć pod uwagę..

Proszę pamiętać..

Proszę zwrócić uwagę..

ZASADY NA „NIE”



Pytaj

Słuchaj

Pytaj

Słuchaj

Podsumuj

ZASADY NA „TAK”

AKCEPTUJ

Proponuj



PARAFRAZA, to nie tylko powtórzenie, ale ujęcie tego, co powiedział Klient innymi 
słowami. Pozwala nam potwierdzić, czy dobrze rozumiemy intencje rozmówcy.
Mózg traktuje parafrazę, jako zrozumienie, uspokojenie

PRZYZNANIE RACJI, choćby w części uspokaja rozmówcę

DANIE PRAWA DO OPINII, możliwość wyrażenia własnej opinii dowartościowuje 
rozmówcę i wzmacnia jego poczucie własnej wartości, czuje się ważny.

KOMUNIKACJA NIEANTAGONISTYCZNA - techniki



IDENTYFIKACJA Z EMOCJAMI, buduje poczucie zrozumienia u rozmówcy

WIZUALIZACJA, pozwala opisać emocje i fakty w sposób bezpieczny dla rozmówcy, 
bez narzucania naszych opinii. Daje przestrzeń do potwierdzenia lub zaprzeczenia 
bez uczucia „walki”

RACJONALIZACJA, przytaczając fakty lub emocje, które płyną od rozmówcy 
racjonalizujemy jego zachowanie. W połączeniu z mechanizmem wizualizacji 
bardzo silnie działa na uspokojenie emocji rozmówcy

KOMUNIKACJA NIEANTAGONISTYCZNA - techniki



1. Wczuj się w emocje rozmówcy, spróbuj zrozumieć
2. Zastosuj mechanizmy akceptacji (utożsamiaj się z emocjami, Parafrazuj, przyznaj 

rację, choćby częściową, daj prawo do opinii, racjonalizuj, wizualizuj, przeproś 
(choćby warunkowo)

3. Zadawaj pytania (otwarte) i słuchaj faktów oraz odczytuj emocje
4. Reasumuj
5. Zainteresuj rozmówcę i sprowokuj jego do opinii czy rozwiązania (niech to on 

„otworzy drzwi)”
6. Informuj (nie argumentuj) – fakty nie ocena
7. Proponuj alternatywne rozwiązania

KOMUNIKACJA NIEANTAGONISTYCZNA - schemat





1. ZASADA AUTORYTETU – uleganie uznanym oraz własnym autorytetom i ich atrybutom

2. ZASADA WZAJEMNOŚCI – zasada, że ze otrzymane dobro, należy się odwdzięczyć. Poczucie 
zobowiązania do przyszłego odwdzięczenia się jest na tyle silne, że jest w stanie przezwyciężać 
inne czynniki wpływające na nasze decyzje.

3. ZASADA KONTRASTU - jeśli druga z pokazywanych nam rzeczy różni się od tej pierwszej, którą 
widzieliśmy, to widzimy ją, jako jeszcze bardziej różną, przez to, że wcześniej widzieliśmy tę 
pierwszą.

4. ZASADA NIEDOSTĘPNOŚCI - człowiek pożąda najbardziej tego, co niedostępne. Wynika to z 
ogólnie przyjętego systemu wartości, że im czegoś jest mniej tym jest to cenniejsze.

5. ZASADA SPOŁECZNEGO DOWODU SŁUSZNOŚCI - większość ludzi interesuje zdanie i opinia 
innych.

6. ZASADA ZAANGAŻOWANIA I KONSEKWENCJI - gdy uda się w ludziach wzbudzić, 
zaangażowanie są oni bardziej skłonni do ulegania dalszym prośbom, które są zgodne z 
kierunkiem tego zaangażowania

7. ZASADA SYMPATII - z reguły jesteśmy skłonni ulegać i spełniać prośby innych osób, które 
znamy i lubimy

ZASADY WYWIERANIA WPŁYWU - NLP



POLECAM LEKTURĘ





Cztery płaszczyzny komunikacji:

płaszczyzna rzeczowa: co chcę zakomunikować? Jak jasno i zrozumiale 
przekazywać informacje o aktualnym stanie rzeczy. Udzielanie informacji, 
przekaz określonej treści. Jest to sytuacja w której zawsze chodzi o konkret. 
Co chcę powiedzieć
płaszczyzna ujawniania siebie: co mówię o sobie? Kiedy ktoś mówi coś 
od siebie, objawia także cześć samego siebie. Ta rzeczywistość przemienia 
każdą wypowiedź w małą próbkę osobowości. Mój wizerunek, za 
pośrednictwem mojej wypowiedzi.
płaszczyzna relacji: jak traktuje mojego rozmówce? W tym jak się do 
niego zwracam, wyrażam pośrednio to, co o nim myślę, moja postara wobec 
rozmówcy odpowiada za to, że rozmówca czuje się w mojej obecności 
akceptowany i w pełni wartościowy lub przeciwnie odrzucony, lekceważony i 
traktowany niepoważnie. Mój stosunek do rozmówcy
płaszczyzna apelu: do czego chciałbym nakłonić rozmówcę? Kiedy ktoś 
mówi, przeważnie chce coś osiągnąć, wywrzeć wpływ na odbiorcę, nakłonić 
go do wykonania albo zaniechania czegoś, do pomyślenia albo odczucia 
czegoś. Mój CEL



Model Twoich czworga uszu Von Thuna – słuchanie

Ucho rzeczowe – konkretne, oschle, naukowe. Mocno rozwinięte ucho rzeczowe,
czyli słyszenie przede wszystkim informacji zawartych na płaszczyźnie rzeczowej. Jest
wyraźnie cechą odbiorców analitycznych, często takie słyszenie u mężczyzn i
naukowców. Odbiór merytoryczny

Ucho relacyjne – (ucho drażliwe) u niektórych odbiorców wrażliwość na wzajemna
relację jest tak wielka, że nawet wypowiedzi neutralne odczytują, jak atak na ich
osobę. Odnoszą wszystko do siebie, wszystko odbierają osobiście, często czują się
dotknięci czy urażeni. Kiedy ktoś jest zdenerwowany czują się winni, kiedy ktoś się
śmieje czują się wyśmiewani, kiedy ktoś na nich patrzy czują, że są krytycznie
oceniani, kiedy nikt na nich nie patrzy, czują się pominięci i niezauważeni. Odbiór
personalny

Ucho ujawniania siebie (ucho terapeutyczne) – słucha wypowiedzi pod katem: “co
mówisz o sobie samym” przyczynia się do lepszego zrozumienia nadawcy. Ucho
ujawniania siebie pomaga akceptować czyjeś uczucia, można lepiej słyszeć i
precyzyjniej śledzić, to co się dzieje z drugą osobą. Empatyczne słuchanie.

Ucho apelowe – to nastawienie na odczytywanie intencji, życzeń, na spełnianie
niewypowiedzianych oczekiwań innych. Słyszą oni na płaszczyźnie apelowej i są
nastawieni na natychmiastowa reagowanie. Taki odbiorca analizuje najdrobniejszy
sygnał pod kątem apelu. Odczytywanie potrzeb rozmówcy





Model 4 uszu F. Schulz von Thuna



Komunikacja z trudnym rozmówcą
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1. ZAAKCEPTUJ EMOCJE ROZMÓWCY !!!

2. Dotrzyj do sedna problemu
Dopytuj o szczegóły, zgłębiaj intencje, używaj podsumowań i parafrazy, by mieć 
pewność, że dobrze zrozumiałaś
3. Wysłuchaj – empatyczne słuchanie
Pozwól rozmówcy mówić. Uważnie słuchaj, doprecyzowuj. Nastaw się na to, że 
wspólnie znajdziecie odpowiednie rozwiązanie.
4.Wczuj się w sytuację rozmówcy
Okaż empatię. Postaraj się zrozumieć swojego rozmówcę i jego sytuację.
5. Zachowaj spokój – (stopklatka)
Mów spokojnym, opanowanym głosem. Nie daj się wytrącić z równowagi.
6. Szukaj rozwiązania wspólnie z rozmówcą
Przejmij inicjatywę za rozmówcę. Pytaj co by zrobił w danej sytuacji. Zaoferuj więcej 
niż rozmówca oczekuje. Informuj o przebiegu sytuacji, zaproponuj dodatkową pomoc
7. Stawiaj granice
Każdej osobie należy się szacunek. Tobie również.
8. Gdy popełnisz błąd – przyznaj się do niego, to zdarza się każdemu



1. To nadawca odpowiada za treść komunikatu, jasno precyzuj intencje

2. Staraj się wyrażać w sposób jasny i precyzyjny (jasna intencja)

3. Bądź świadom tego, co mówi Twoje ciało, sprawdź, czy wysyłane 
komunikaty niewerbalne nie są sprzeczne ze słowami (spójność)

4. Staraj się aktywnie słuchać tego, co przekazują osoby, z którymi się 
komunikujesz (wysłuchaj zrozum i dopiero odpowiedz) 

5. Staraj się trzymać emocje na wodzy (stopklatka) i rozwijaj swoją 
asertywność

6. Zadbaj o swoje nastawienie, dobra intencja jest pierwszym krokiem do 
sukcesu

7. Pamiętaj o umiejętnym dawaniu i przyjmowaniu informacji zwrotnych, 
feedbacku potrzebujemy wszyscy, ponieważ jest podstawą rozwoju i 
motywatorem - kultura feedback-u.

KOMUNIKACJA – KLUCZOWE ZASADY



Feedback
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7



FEEDBACK- definicje 

Informacja zwrotna (feedback) to ważny element każdego 
procesu w organizacji.
Pozwala na ocenę czy podjęte działania zakończyły się 
zgodnie z założeniami. Brak informacji zwrotnej nie pozwala 
na korygowanie danych wejściowych w kolejnym powtórzeniu 
procesu, a zatem uniemożliwia doskonalenie.
Jest to każda informacja mająca charakter opinii bądź oceny, 
zazwyczaj uzyskana od innej osoby.
Źródłem informacji zwrotnej mogą być również systemy 
informacyjne.
W organizacjach jej głównym celem jest zwiększenie 
efektywności procesu decyzyjnego.
Encyklopedia Zarządzania



FEEDBACK- definicje 

Informacja zwrotna  (ang. feedback)
to reakcja jednego człowieka na to, co mówi i robi drugi 
człowiek i/lub na konsekwencje jego działań.
Jej rolą jest wpłynięcie na zachowanie osoby, do której 
jest kierowana.
Informacja zwrotna może być przekazana w sposób 
werbalny lub niewerbalny, w formie ustnej i/lub 
pisemnej.

Feedback to jedno z kluczowych narzędzi 
zarządzania i rozwoju pracowników.



Feedback – informacja zwrotna
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RODZAJE:
Pozytywna i negatywna
Formalna i nieformalna

FUNKCJE:
Korekcyjna – tzw. feedback korygujący działania pracownika

Stabilizująca – równowaga w informacji zwrotnej (plusy i minusy)

Motywacyjna – zauważenie i chwalenie dobrych praktyk

Rozwijająca – koryguje złe nawyki i rozwija potencjał



Ćwiczenie - feedback

Zastanów się w jakich sytuacjach w Twojej organizacji, 
zespole aktualnie  wykorzystywany jest feedback – zrób 
listę

Przemyśl, czy są inne sytuacje, w których warto stosować 
informację zwrotną – wylistuj.

Zastanów się kiedy i gdzie warto jeszcze go stosować?

Opracowujemy listę pól do wykorzystania informacji 
zwrotnej w zespole/organizacji



Feedback - obawy

1. Obawa o to, w jaki sposób powinni przekazać swoje niezadowolenie 
z pracy lub zachowania pracownika

2. Obawa, że jeśli powiedzą wprost to skrzywdzą swojego pracownika
3. Twierdzenie, że nie mają czasu na udzielanie informacji zwrotnej
4. Brak wiary w efektywność feedbacku, jako narzędzia w zarządzaniu
5. Utożsamianie feedback-u z krytyką (funkcja korekcyjna)
6. Obawa, że zrobią to w niewłaściwy sposób i jeszcze pogorszą 

sytuację

Ignorowanie swoich pracowników, ich sukcesów i błędów to 
najgorsze, co możesz zrobić im, sobie i swojej firmie.



Przypomnij sobie prawdziwą sytuację w życiu 
zawodowym, gdy udzielałeś informacji zwrotnej 
(korygującej lub motywującej) swojemu pracownikowi?...

Odpowiedz:
1. W jaki sposób podałeś informację?
2. Jaka była reakcja odbiorcy?
3. Jaki był efekt, zmiana po feedback-u?

Podziel się opinią z pozostałymi uczestnikami

Opracowujemy listę dobrych praktyk 
feedback-u 

Ćwiczenie - Feedback



Dawanie feedback-u - metody 

Metoda kanapki - polega na udzielaniu informacji zwrotnej, w taki sposób, aby 
zbudować swoją wypowiedź z trzech części: pozytywny komentarz, negatywny 
komentarz, pozytywny komentarz. Ma na celu podanie krytyki w sposób łatwy do 
przyjęcia. Informację negatywną wstawia się w środku przekazu. Początek i koniec 
są pozytywne.
1 informacja pozytywna - podkreślanie dobrych zachowań i działań pracownika, 
w sytuacji o jakiej będziemy mówić 
informacja negatywna - wskazanie obszaru pracy do poprawy
Ważne, aby przekazać ją w przyjazny sposób, aby dać osobie wybór 
rozwiązania/metody, podkreślić jej autonomiczność oraz wskazać korzyści, jakie 
wynikają z wprowadzenia jej w życie
2 informacja pozytywna – wskazanie możliwości poprawy
W tej części należy wyrazić wiarę w możliwość poprawy działania danej osoby, 
odwołując się do jej kompetencji czy jej doświadczenia. Wypowiedź warto 
zakończyć pozytywnym komentarzem, docenieniem wysiłków i przypomnieniem o 
silnych stronach. Konieczne jest także wskazanie własnej gotowości do pomocy.
Metoda kanapki jest kwestionowana jako manipulacyjna, ponieważ nie 
przedstawia w pełni celów komunikującego informację zwrotną uczestnika 
konwersacji. Dziś rekomenduje się jasne przedstawienie celu, jaki ma dający 
feedback



Dawanie feedback-u - metody 

Model Pendletona, zakłada plan udzielania informacji zwrotnej:

1. Sprawdź czy odbierający chce i jest gotowy na informację 
zwrotną

2. Daj szanse odbierającemu na skomentowanie materiału, 
który jest tematem informacji zwrotnej

3. Odbierający wskazuje co było zrobione dobrze
4. Udzielający informacji zwrotnej, wskazuje co jego zdaniem 

było zrobione dobrze
5. Odbierający wskazuje co może być poprawione
6. Udzielający informacji zwrotnej wskazuje w jaki sposób to 

może być poprawione
7. Wspólnie tworzony jest plan działania w celu poprawy 

sytuacji



Dawanie feedback-u - metody 

Metoda: „Sytuacja –zachowanie - wpływ”

ODNIEŚ SIĘ DO:

1. konkretnej sytuacji, jaką zaobserwowałeś lub poznałeś

2. do dobrego/właściwego lub niewłaściwego zachowania 
osoby której udzielasz feedback-u

3. tego jaki wpływ miało to zachowanie na 
otoczenie/rezultat

4. analiza co w przyszłości można zrobić inaczej, lepiej



Dawanie feedback-u - metody 

Metoda „Zacznij, Przestań, Kontynuuj…”

Kolejna technika  feedback-u  (ang. Stop, Start, Continue).

W tej metodzie, omawia się z zainteresowanym:

• Co powinien zacząć robić, aby lepiej 
funkcjonować/pracować

• Co powinien przestać robić, aby lepiej 
funkcjonować/pracować

• Co chciałby kontynuować, aby lepiej 
funkcjonować/pracować



Udzielanie pochwały – kluczowe zasady

1. Podczas rozmowy zawsze bądź partnerem
2. Nie prokrastynuj – udziel jej tego samego lub kolejnego dnia
3. Podejmij decyzję w kwestii formatu – publicznie lub osobiście
4. Pochwal za konkret (cel motywujący i rozwijający) zwięźle
5. Zadbaj o autentyczność – język ciała (gesty i spojrzenia)
6. Feedback motywacyjny (pochwała) powinien być stałym 

elementem pracy menedżera!



Udzielanie reprymendy - zasady

1. Podczas całej rozmowy bądź partnerem
2. Nie prokrastynuj – udziel jej następnego dnia
3. Udziel jej podczas spotkania 1 na 1
4. Bądź spokojny i przyjazny – wspólna kawa, „small talk”
5. Przedstaw konkret - fakty i ich rezultaty
6. Wysłuchaj aktywnie, z empatią wersji pracownika
7. Powiedz jak się czujesz w związku z zaistniałą sytuacją i 

dlaczego to ważne dla firmy
8. Zrób pauzę – milczenie na refleksję
9. Wspólnie poszukajcie rozwiązania na przyszłość
10.Okaż wsparcie, chęć pomocy i dalszej współpracy
11.Pożegnaj się serdecznie, po partnersku
12.Feedback korygujący (reprymenda) powinien być 

stałym elementem pracy menedżera



Kultura feedback-u – kiedy zadziała?

Kultura „zdrowego feedback-u” – informacji zwrotnej –
w organizacji funkcjonuje wtedy, gdy jest on czymś 
oczywistym i codziennym dla wszystkich oraz działa na 
wszystkich płaszczyznach:

1. Przełożony – pracownik
2. Pracownik – przełożony
3. Pracownik – pracownik – współpraca

Tylko wtedy informacją zwrotna udzielana, regularnie, 
transparentnie i na wszystkich płaszczyznach spełnia 
swoje zadania – rozwoju i doskonalenie ludzi (korekta 
ich zachowań i rozwój kompetencji), procesów i 
podnoszenie efektywności całej organizacji.



Kultura feedback-u – otrzymywanie 
feedback-u 

1. Proś swoich pracowników/współpracowników o feedback i 
pytaj o ich zdanie na temat Twoich działań i stylu pracy i 
komunikacji

2. Pokaż, że to, co mówią, ma dla Ciebie znaczenie, pracuj nad 
sobą zmieniaj „złe” nawyki

3. Pokaż w ten sposób, że preferujesz szczerą i transparentną 
komunikację (w obie strony) , że warto być otwartym na 
informację zwrotną otoczenia, co może wpływać na nasz 
rozwój i pomóc jeszcze lepiej wykonywać pracę

4. Nagradzaj szczerość innych wobec siebie – zmieniaj swoje 
zachowania lub wróć do rozmowy i uzasadnij swoje zdanie 
jeśli jest odmienne



Feedback – możliwe pola wykorzystania

Ocena okresowa pracy
ocena 360, regularna - roczna, półroczna, kwartalna
Rozwój kompetencji
doskonalenie nawyków i kompetencji – zespołu i własnych 
Proces on-boardingu
wprowadzanie do efektywnej pracy nowych pracowników, otrzymywanie 
informacji zwrotnej o słabościach firmy, procesów, ludzi
Optymalizacja procesów
doskonalenie procesów poprzez ocenę ich jakości, w tym działania 
kapitału ludzkiego włączonego w proces
Rozwój projektów
analizowanie wpływu poszczególnych czynników, także ludzi na realizację 
projektu
Zarządzanie zespołem/organizacja
budowanie relacji, zaufania i doskonalenie kompetencji pracownika i 
przełożonego oraz optymalizacja procesów w organizacji



Feedback – jak to robić?
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1. Zawracaj się bezpośrednio do rozmówcy
2. Skup się na konkretach i bądź precyzyjny
3. Nie prokrastynuj - dawaj informację zwrotną tak szybko, jak to 

możliwe
4. Udzielaj informacji zwrotnej krótko, zwięźle i konkretnie
5. Zawsze dawaj informację zwrotną osobiście – F2F
6. Pochwały możesz udzielać publicznie, krytykuj zawsze w cztery 

oczy
7. Mów konkretnie, co jest nie tak i daj wskazówki jak to poprawić 
8. Mów o zachowaniach, a nie o człowieku i jego cechach
9. Nie generalizuj, oceniaj konkretne zachowanie w konkretnej 

sytuacji
10. Nie szukaj „drugiego dna” i nie analizuj błędnie założonych

intencji



Kultura feedback-u

7
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1. Pamiętaj, że informacją zwrotną powinna być stałym elementem 
twojej „zdrowej” kultury organizacyjnej

2. Wszyscy pracownicy powinni być przekonaniu, że pracują w 
atmosferze zaufania i powinni sobie nawzajem udzielać feedback-
u dla rozwoju każdego pracownika, doskonaleniu procesów, a w 
efekcie rozwoju całej organizacji

3. Informacja zwrotna powinna być standardem: regularna, 
transparentna, na wielu płaszczyznach 

4. Informacja zwrotna powinna być wykorzystywana na wszystkich 
płaszczyznach (zwłaszcza góra-dół i dół–góra)

5. W zarządzaniu zespołem organizacją realizuj ją w praktyce: 
regularne spotkania z zespołem (cotygodniowe), spotkania 1 na 1, 
spotkania projektowe, spotkania okolicznościowe „ad hoc”.



Kultura feedback-u
Ćwiczenie – praca domowa

Przeanalizuj swój styl zarządzania i częstotliwość udzielania 
informacji zwrotnej na wszystkich poziomach:
- Do pracowników
- Do przełożonego
- Do współpracowników/interesariuszy
Wybierz odpowiedni model przekazu oraz ustal regularną 
częstotliwość rozmów/spotkań feedback dla każdej z osób

Opracuj własny schemat kultury feedbacku w swoim 
zespole, organizacji 

POWODZENIA -
☺



Aktywne słuchanie

7
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1. Nie przerywaj. Daj drugiej osobie czas i możliwość aby mogła się 
wypowiedzieć do końca.

2. Słuchaj empatycznie. Okazuj, że jesteś zainteresowany. Pokaż, że 
rozumiesz, co Twój rozmówca mówi i czuje na temat tego co się 
dzieje. Nie musisz się z nim zgadzać by wysłuchać do końca.

3. Sprawdź czy dobrze zrozumiałeś. Podsumuj wypowiedź. Powtórz, 
sparafrazuj, to co słyszałeś aby upewnić się, że wszystko 
zrozumiałeś/łaś właściwie. 



Coaching

7
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1. Zadawaj pytania wyjaśniające, doprecyzowujące, aby upewnić się, że 
dobrze rozumiesz
Co masz na myśli? Powiedz mi coś więcej? Pomóż mi zrozumieć?

2. Zadawaj pytania otwarte, aby znaleźć wszystkie alternatywy i pomysły
W jaki sposób? Gdzie? Kiedy? Jakimi zasobami?

3. Zadawaj pytania odkrywające, aby pobudzić kreatywność rozmówcy
Przypominaj sobie sytuacje gdy,…? Wyobraź sobie sytuację, że… Jak 
podszedłbyś do tej sprawy? Załóżmy, że mógłby … Co zrobiłbyś inaczej?



Rozwijaj potencjał zespołu

1. Wprowadź kulturę feedback-u, regularnie korzystaj z motywującej 
i korygującej informacji zwrotnej, aby wspierać te zachowania 
pracowników, które są cenne dla organizacji i realizacji strategii

2. Bądź dla twojego zespołu coach-em (słuchaj, zadawaj pytania i 
wzmacniaj) i mentorem (dziel się dobrymi praktykami i uczcie się 
na porażkach)

3. Motywuj zespół i każdego z pracowników indywidulanie – system 
płac i nagród, benefity, motywacja pozafinansowa 



Spotkania
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Elementy organizacji spotkania

1. Zastanów się WHY i wyznacz cel spotkania
2. Zastanów się i zdecydują kto powinien uczestniczyć 

w danym spotkaniu
3. Ustał odpowiedni czas, iejsce i formułe spotkania
4. Oszacuj czas jegi trwania
5. Pinformauj z wyprzedzeniem wszystkich 

uczestnikow spotkania
6. Przygotuj agendę
7. Facylituj spotkania

ELEMENTY 
SPOTKANIA

1. Planowanie

2. Informowanie

3. Prowadzenie

4. Wdrożenie 
ustaleń



Spotkania
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Lista błędów
1. Brak rzeczywistej potrzeby
2. Cel można zrealizować w prostszy/tańszy sposób
3. Nieprzygotowanie do spotkania
4. Brak komunikacji o spotkaniu
5. Brak moderatora lub słabe jego kompetencje i wypełnianie roli
6. Dominacja przełożonego
7. Brak partycypacji uczestników
8. Niepełne zaangażowanie uczestników (maile, SMS-y etc.)
9. Inne zakłócenia – hałasy, przerywanie etc.
10. Niepunktualność
11. Nieodpowiedni czas spotkania – np. piątek po popołudniu
12. Niekontrolowanie zakłóceń (telefony, multitaskig)
13. Spotkania ad hoc – bez przygotowania i komunikacji



Spotkania
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Jak podnieść ich skuteczność?...
1. Zastanów się WHY i wyznacz cel spotkania
2. Zastanów się i zdecyduj, kto powinien uczestniczyć w danym spotkaniu
3. Określ co ma być wynikiem tego spotkania
4. Ustał odpowiedni czas, miejsce i formułę spotkania
5. Oszacuj czas jego trwania i przygotuj agendę
6. Poinformuj z wyprzedzeniem wszystkich uczestników spotkania 

wyjaśniając jego cel oraz wysyłając agendę
7. Oszacuj koszty organizacji spotkania w wybranej formule
8. Moderuj spotkanie – nakierowując dyskusję na tematy związane z jego 

celem
9. Kontrolowanie zakłóceń (telefony, multitaskig)
10. Sporządzaj pisemne podsumowanie z wnioskami i planem
działania do wdrożenia (co/kto/kiedy)



Spotkania
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FORMATY SPOTKAŃ

1. Cotygodniowe operacyjne
2. Prezentacje z sesją pytań
3. Spotkania roczne 

podsumowujące
4. Spotkania feedback – 1 na 1
5. Spotkania twórcze –

brainstorming/design thinking
6. Spotkania zespołów 

projektowych
7. Spotkania tematyczne



PRACA ZESPOŁOWA 1

Opracowujemy optymalny model komunikacji wewnętrznej w 
naszym związku sportowym
Co warto wziąć pod uwagę:
1. Listy osób i zespołów, które powinny komunikować się regularnie 
2. Częstotliwość komunikacji niezbędną do dobrego funkcjonowania 
organizacji oraz każdej z grup
3. Wybór optymalnych form komunikacji dla poszczególnych typów 
spotkań i grup: rozmowy telefoniczne, spotkania on-line, spotkania F2F, 
maile, zarządzenia, listy, inne…
4. Regularną kultura feedbacku jako motywator i narzędzie rozwoju 
pracowników
5. Wybór konkretnych narzędzi wspierających komunikację: 
oprogramowanie, CRMy, programy do zarządzania projektami 
komunikatory, intranet, bazy wiedzy
Uwaga: mówimy o standaryzacji, nie o spotkaniach ad hoc.

POWODZENIA -☺



PRACA ZESPOŁOWA

Opracowujemy
optymalny model komunikacji 
wewnętrznej
w naszym związku sportowym



Sesja Waszych 
pytań na koniec 
dnia!...



Cel warsztatów – dzień 2:
Pogłębienie wiedzy i 
optymalizacja procesu 
rekrutacji w celu skutecznego 
wyławiania talentów z rynku 
pracy



Plan ramowy

REKRUTACJA – kluczowy proces w organizacji i decydujemy z kim będziemy pracować

1. REKRUTACJA – pierwszy etap w pozyskiwaniu talentów do współpracy
Jak planować i prowadzić proces, aby ściągnąć najlepszych pracowników z rynku?

2. ANALIZA CV
Jak analizować i selekcjonować kandydatów do kolejnych etapów, aby nie przeoczyć najlepszych?

3. ON-BOARDING – proces wdrożenia
Jak szybko i skutecznie wdrożyć nowego pracownika, aby był produktywny i zmotywowany?

4. PRACA ZESPOŁOWA – tworzymy strukturę swojego/idealnego związku sportowego i opisujemy 
kluczowe role (kompetencje, odpowiedzialność i decyzyjność)

5. SESJA PYTAŃ – na koniec dnia

6. ZARZĄDZANIE ENERGIA – jeśli zostanie nam czas…



Rekrutacja



Ćwiczenie - na rozgrzewkę

Pomyśl o rekrutacji, jaką przeprowadzaliście ostatnio lub jaką 
planujecie w najbliższym czasie.
Zapisz w punktach jak wyglądał proces jej planowania oraz sam 
przebieg.

Podziel się dobrymi praktykami i wpadkami ze swojej firmy z 
innymi uczestnikami

Opracowujemy listę dobrych praktyk i „wąskich gardeł” 
procesów rekrutacyjnych



1. Przyciąganie, zachęcanie (attraction, employer
branding)

2. Rekrutacja (pozyskiwanie)

3. Wejście na pokład  (wdrożenie, on-boarding)

4. Motywacja i rozwój

5. Utrzymanie (retention)

6. Zakończenie (off-boarding)

7. Wyjście (happy leavers)

Cykl życia pracownika obejmuje całą relację między 
firmą, a pracownikiem

ETAPY cyklu „życia” pracownika 
(ELC) employee journey/employee experience





Rekrutacja – ścieżka rekrutowanego



Rekrutacja - definicje 

Rekrutacja – to element procesu zarządzania zasobami ludzkimi, 
sformalizowany proces naboru osób do organizacji. Nauki o zarządzaniu 
definiują rekrutację jako jeden z elementów procesu zatrudnienia, który 
polega na zachęceniu odpowiednio dużej liczby kandydatów do złożenia 
aplikacji i ubiegania się o wolne stanowisko pracy.
Wikipedia

Rekrutacja (nabór) to pozyskiwanie 
przez przedsiębiorstwo zainteresowanych do pracy w takiej liczbie, by 
umożliwić przeprowadzenie w późniejszym etapie racjonalnej selekcji.
Encyklopedia Zarządzania

Proces poszukiwania, selekcji i pozyskiwana nowych pracowników firmy.



Rekrutacja – rodzaje

Rekrutacja wewnętrzna – polega na poszukiwaniu pracowników na wolne 
stanowisko wewnątrz przedsiębiorstwa. Zwykle warto szukać pracowników 
wewnątrz firmy, wiąże się to z niskimi kosztami oraz krótszym wdrażaniem 
pracownika na nowe stanowisko. Zaletą jest znajomość firmy przez 
pracownika i walor motywacyjny (awans). Wadą tej formy rekrutacji jest 
fakt, że osoby nieprzyjęte na nowe stanowisko mogą czuć się zawiedzione i 
obniżyć swoją motywację do pracy. W rekrutacji wewnętrznej można 
wyróżnić skierowaną do konkretnego grona odbiorców – zamkniętą, oraz 
kierowaną do wszystkich pracowników przedsiębiorstwa - otwartą

Rekrutacja zewnętrzna – opiera się na poszukiwaniu pracowników poza 
organizacją. Pracodawca ma szeroką możliwość wyboru odpowiednich 
kandydatów. Osoby z zewnątrz mogą wnieść do firmy świeże, innowacyjne 
spojrzenie. Wadą jest wyższy koszt rekrutacji, dłuższe oczekiwanie na 
pracownika, koszty selekcji i on-boardingu, usługi zewnętrzne. Pracownicy, 
którzy są w przedsiębiorstwie dłużej mogą się również poczuć niedocenieni. 
Można ją podzielić na:
szeroką - ogłoszenie trafiało maksymalnie dużej ilości odbiorców i wąską –
głoszenie  kierowane na konkretny segment rynku. 





Rekrutacja - proces 
1. Analiza potrzeb kadrowych (stały monitoring)

2. Planowanie procesu naboru

3. Analiza aktualnego opisu stanowiska pracy (roli w organizacji)

4. Stworzenie ogłoszenia o pracę (z uwzględnieniem EVP)

5.Wybór grupy docelowej (potencjalni kandydaci) , kanałów 
komunikacji i formy ogłoszenia

6. Sprawdzenie i selekcja aplikacji pod względem formalnym i 
merytorycznym

7. Sprawdzenie kompetencji wybranych kandydatów (zadania, 
testy, praca domowa, rozmowa kwalifikacyjna) – wybór miejsc w 
procesie

8. Decyzja o przyjęciu kandydata do pracy



Ćwiczenie

Przypomnij sobie jak w Twojej organizacji wygląda 
kompleksowy opis stanowiska pracy (rola) – wymień wszystkie 
elementy jaki zawiera.

Podziel się stworzona listą elementów z innymi uczestnikami 

Zastanówcie się czy można go wzbogacić, a jeśli tak to o jakie 
elementy

Opracowujemy pełną listę bazowego opisu stanowiska 
pracy – baza do opracowania ogłoszenia rekrutacyjnego i 
opisu stanowiska 



Rekrutacja – bazowy opis stanowiska 

Opis stanowiska pracy powinien zawierać takie informacje jak:
• cel stanowiska/ roli w organizacji  (argumenty dotyczące potrzeby istnienia 
danego stanowiska
• nazwa stanowiska i jego miejsce w strukturze (organigram)
• charakterystyka stanowiska pracy - nazwa stanowiska oraz zależność 
służbowa (przełożony/zespół/interesariusze)
• zakres obowiązków, odpowiedzialność oraz decyzyjność
• zadania wykonywane na danym stanowisku pracy oraz warunki ich 
wykonywania – godziny, miejsce, elastyczność
• kluczowe cele biznesowe w krótkofalowej perspektywie – do roku
• istotne kontakty (wewnętrzne oraz zewnętrzne)
• ewentualne zastępstwo w roli - nieobecność
• kryteria oceny pracy na danym stanowisku (KPI, OKR, cele 
krótkoterminowe)
• ścieżka rozwoju i awansu
• lista kluczowych kompetencji (twarde i miękkie)
• kluczowa osoba wprowadzająca – partner w on-boarding-u
Narzędzie niezbędne przy planowaniu rekrutacji, on-boardingu i dla 
płynności komunikacji i procesów



Ogłoszenie powinno zawierać:
• podstawowe informacje o firmie
• nazwę i krótki opis stanowiska pracy wraz z wymaganiami związanymi z 
możliwością podjęcia pracy (oczekiwania pracodawcy w kwestii 
wymaganych kompetencji)
• zakres obowiązków pracownika (wyzwania jakie czekają kandydata)
• korzyści dla pracownika – co firma oferuje (benefity) - EVP
• określenie wymaganych dokumentów (w niektórych kanałach)
• dane kontaktowe do prowadzącego rekrutację

Ogłoszenie powinno być atrakcyjne dla odbiorców aby:
• przyciągnąć ich uwagę – powinno być atrakcyjne, aby się wyróżnić na tle 
konkurencji
• utrzymać uwagę odbiorcy – powinno być jasne i przejrzyste, krótkie i 
konkretne
• zachęcić do aplikowania na dane stanowisko – powinno eksponować 
EVP i unikatowe wartości jakie daje praca w tej firmie (employer branding)

Rekrutacja – forma i treść ogłoszenia 



Rekrutacja – alternatywy 

1. Praca w nadgodzinach – rozwiązanie tymczasowe

2. Umowa zlecenie – studenci, ludzie młodzi, emeryci

3. Personel tymczasowy – wakacje, sezony wzmożonej 
pracy

4. Interim manager – głównie wysoka kadra 
menedżerska

5. Leasing pracowników – głównie produkcja



Uproszczony model

Cyklu Funkcjonowania Pracownika

Employee Life Cicle



Proces rekrutacji – tips&tricks

1. Zastanów się czy dane stanowisko jest potrzebne w organizacji, określ 
jego cel

2. Doprecyzuj kompleksowy opis stanowiska – do rekrutacji, on-
boardingu, procesów i komunikacji

3. Doprecyzuj kluczowe kompetencje, jakie powinien posiadać kandydat 
(dokonaj gradacji) i zaznacz ich wagę w ogłoszeniu

4. Wybierz formę rekrutacji (wewnętrzna vs. zewnętrzna)
5. Opracuj całość procesu rekrutacyjnego oraz on-boarding-u
6. Stwórz atrakcyjne dla odbiorcy ogłoszenie rekrutacyjne (EVP)
7. Wybierz formę oraz kanały komunikacji w jakich umieścisz ogłoszenie
8. Opracuj listę zadań do wykonania, testów etc. w procesie
9. Wybierz ilość, formę i czas spotkań rekrutacyjnych
10. Opracuj listę pytań (badanie kompetencji, badanie osobowości oraz 

motywacji) podczas spotkania i przeprowadź efektywne spotkanie
11. Poinformuj o efektach procesu wszystkich uczestników



Proces rekrutacji – optymalizacja 
statusu – ćwiczenie (do domu)

1. Przeanalizuj jak dotychczas planowałeś/aś procesy 
rekrutacyjne w swoim przedsiębiorstwie (ćwiczenie 1)

2. Sprawdź czy wziąłeś/łaś pod uwagę wszystkie istotne 
dobre praktyki procesu rekrutacji

3. Wzbogać swój plan procesu o nowe, elementy i przetestuj 
już przy najbliższej rekrutacji. Oceń ich wpływ na jakość 
rekrutacji oraz zmierz efekty

POWODZENIA -☺





CV- definicje 

Życiorys zawodowy zwany CV, 
curriculum vitae, skupia się przede 
wszystkim na doświadczeniu, 
umiejętnościach i osiągnięciach 
zawodowych, ważna jest także 
edukacja i rozwój.
W CV, w przeciwieństwie do 
klasycznego  życiorysu, stosuje się 
wyraźny podział na sekcje, nagłówki, 
podtematy. 
Curriculum vitae wysyła się zazwyczaj 
w odpowiedzi na ofertę pracy.



CV – analiza - fakty 

Jak podkreślają eksperci 
Forbes, rekruterzy
poświęcają na ocenę CV 
maksymalnie 6-60 sekund 
(pierwsza selekcja), dlatego 
dokument poza merytoryką 
musi być atrakcyjny w formie, 
jak najbardziej czytelny i 
przejrzysty.





Analiza CV – oczyma srogiego rekrutera
W poprawnym CV powinny się znaleźć:

Dane osobowe — jeśli kandydat dodaje nazwę stanowiska, na które 
aplikuje, pokazuje, że napisał CV konkretnie na daną ofertę. 
Fotografia?...

1. Podsumowanie zawodowe — jeśli kandydat dodaje ten fragment i 
opisuje w nim w kilku zdaniach swoją kandydaturę w skrócie, 
świadczy to o jego większym zaangażowaniu

2. Doświadczenie zawodowe — powinno być w kluczowym miejscu 
ponieważ kompetencje są najistotniejsze dla pracodawcy. Jeśli przy 
spisie jest krótki opis roli oraz informacja o sukcesach w tej pracy 
świadczy to o dojrzałości i prawdziwych kompetencjach kandydata. 
Jeśli poza informacjami o tym, co się udało kandydatowi na danym 
stanowisku mamy twarde dane (liczby i procenty) jest bardziej 
wiarygodny.



Analiza CV – oczyma srogiego rekrutera

W poprawnym CV powinny się znaleźć także:

3. Umiejętności — jeśli umiejętności są przejrzyście podane w 
podpunktach i podzielone logicznie (np. na umiejętności miękkie i 
twarde) to świadczy o logice, uporządkowaniu kandydata

4. Wykształcenie – powinno być wymienione chronologicznie (od 
najnowszych) wymienione uczelnie i tytuły; licencje. Warto zwrócić 
uwagę czy są jakieś dodatkowe sukcesy i/lub wolontariat

5. Zainteresowania — podane szczerze, rozwinięte, świadczą o 
kandydacie, jego stylu życia, prawdziwych pasjach

6. Klauzula RODO — powinna być dodana klauzula o ochronie 
danych osobowych na samym dole cv, dyskretnie



CV – analiza – dobre rady
1. Analizując CV kandydata zwracaj uwagę na jego kompetencje i 

motywację
2. Pierwsze wrażenie, jakie robi CV – jego schludność, przejrzystość, 

kolorystyka i forma także świadczą o charakterze potencjalnego 
pracownika

3. Kompetencje kandydata warto sprawdzić, przynajmniej wyrywkowo u 
źródeł (w tych firmach które są dla nas najbardziej interesujące lub w 
tych gdzie pracował najkrócej)

4. Zwracaj uwagę na hobby i zainteresowania, wiele mówią o kandydacie 
(jego poziomie intelektualnym, stylu życia i chęci rozwoju)

5. Zwróć uwagę czy CV jest skierowane specjalnie do Was czy ogólne, 
jednakowe, wysyłane wszędzie (to świadczy o motywacji)

6. Zwracaj uwagę na czas pracy jakie kandydat spędza w miejscach pracy
7. Sprawdź czy kandydat ma dodatkowe kursy i szkolenia – to świadczy o 

jego chęci samorozwoju



CV – baza do przygotowania do rozmowy

1. Po dokonaniu wyboru pierwszej grupy kandydatów, po selekcji cv 
(zwykle to nie więcej niż 10%) dokonaj kwalifikacji/gradacji „wybranców”

2. Sprawdź każdego z „wybrańców” u 1-2 poprzednich pracodawców
3. Opracuj „zadania domowe” które wykażą praktyczne umiejętności 

kandydatów w obszarach, na jakich Wam szczególnie zależy (materiał 
odsyłany przed spotkaniem) 

4. Podczas rozmowy rekrutacyjnej zadaj pytania, jakie opracowałeś/aś
podczas analizy  przesłanego wcześniej cv

5. Jeśli masz budżet w ramach procesu rekrutacji, po drugim etapie 
selekcji (zadanie i rozmowa rekrutacyjnych) przeprowadź autoryzowany 
test kompetencji, przeanalizuj jego wyniki i sprawdź czy kandydat 
spełnia kluczowe oczekiwania i wpisuje się w Waszą kulturę 
organizacyjną  



CV analiza – ćwiczenie
(do domu)
Przy najbliższej rekrutacji opracuj listę kluczowych/ absolutnie 
priorytetowych kompetencji, których brak eliminuje kandydatów.

Sprawdź wyrywkowo opinie o kandydacie u poprzednich 
pracodawców (telefoniczna rozmowa z przełożonym i 
pracownikiem i/lub współpracownikami)

Wykorzystaj skutecznie wiedzę z analizy CV podczas rozmowy 
rekrutacyjnej z wybranym kandydatem

Zastosuj badanie osobowości i/lub zadanie domowe

Docelowo wzbogać  i udoskonal swój wybrany etap procesu 
rekrutacji - analizy CV w procesie rekrutacyjnym 





ETAPY cyklu „życia” pracownika (ELC)
employee journey/employee experience

1. Przyciąganie, zachęcanie (attraction, employer
branding)

2. Rekrutacja (pozyskiwanie)

3. Wejście na pokład  (wdrożenie, on-boarding)

4. Rozwój

5. Utrzymanie (retention)

6. Zakończenie (off-boarding)

7. Wyjście (happy leavers)

Cykl życia pracownika obejmuje całą relację między firmą, a 
pracownikiem



WDROŻENIE – ćwiczenie

Przypomnij sobie, jak wyglądał proces wdrożenia do pracy 
wybranego z Twoich pracowników w organizacji?

Zastanów się czy pracownik czuł się w pełni komfortowo, a jeśli 
nie to dlaczego?

Podziel się swoimi przemyśleniami z innymi uczestnikami

Opracowujemy listę błędów w procesach wdrażania



WDROŻENIE/ADAPTACJA - definicja 

On-boarding pracownika to działania, 
których celem jest adaptacja nowo 
zatrudnionej osoby w firmie i 
zapewnienie jej maksymalne 
produktywności.

Adaptacja to pojęcie bardzo szerokie. 
Obejmuje wiele różnych aspektów 
związanych z „życiem” i specyfiką firmy.



WDROŻENIE - obszary

1. Klarowność roli - funkcja – zakres obowiązków 
odpowiedzialność i decyzyjność oraz struktura 
organizacyjna (organigram)  i system działania 
(procesy i procedury)

2. Zasoby – miejsce i narzędzia pracy 

3. Kultura organizacyjna – wartości, wizja, misja, 
rytuały, strategia i cele biznesowe, model komunkacji

4. Relacje – ludzie - przełożony/współpracownicy, 
komunikacja – formalna i nieformalna 



ON-BOARDING- kto wdraża i jest odpowiedzialny

1. Dział HR – osoba kierująca działem HR  lub 
pracownik działu odpowiedzialny w ELC za etap 
wdrażania

2. Bezpośredni przełożony – ściśle współpracuje z 
pracownikiem HR, w firmach bez działu HR, ponosi 
pełną odpowiedzialność za proces wdrożenia

3. Współpracownik – najbardziej doświadczony i 
jednocześnie komunikatywny współpracownik w 
zespole

4. Zarząd – TOP management zaangażowany w proces, 
na pewnych etapach  wzmacnia jakość



ON-BOARDING – cezury czasowe

POCZĄTEK
Onboarding zaczyna się tak naprawdę już podczas rekrutacji  
w czasie rozmowy rekrutacyjnej, na ostatnim jej etapie.
Rekrutujący, powinien w skrócie opowiedzieć kandydatowi o 
firmie, jej kulturze, o strukturze organizacyjnej, zakresie 
obowiązków na stanowisku oraz standardach komunikacji.

CZAS TRWANIA
Czas trwania on-boardingu nie jest ściśle określony i zależy o 
specyfiki organizacji
Może trwać od 1 do 6 miesięcy (średnio 3 miesiące).

Kluczowy jest CEL, jakim jest pełna adaptacją i wdrożeniem 
nowo zatrudnionej osoby oraz jego samodzielność w działaniu.



WDROŻENIE – narzędzia wspierające proces 

1. Opisany szczegółowo proces on-boardingu – wariant dla HR 
i dla kandydata

2. Opis stanowiska pracy (scope of responsibilities) 
3. Opis ścieżki rozwoju i możliwości awansu dla danego 

stanowiska
4. Organigram/struktura firmy – przejrzysty, aktualny schemat
5. Opis (wizualizacja) kluczowych procesów i procedur oraz 

regulaminy
6. Dane i kontakty do kluczowych osób w organizacji – funkcja, 

tel., mail
7. Kalendarium szkoleń i spotkań wdrożeniowych
8. Model komunikacji
9. Platforma on-boardingowa, baza wiedzy, kluczowe osoby -

obszary



WDROŻENIE – krok po kroku
1. Przygotuj miejsce i narzędzia pracy dla nowego pracownika 

zanim się pojawi w firmie (warto go specjalnie powitać)

2. Skontaktuj się z pracownikiem przed jego rozpoczęciem pracy i 
poinformuj pracowników swojej firmy, że pojawi się nowa 
osoba (pamiętaj, że zmiana pracy jest zawsze stresująca)

3. Wybierz „opiekuna” który będzie go wprowadzał w praktyczne 
funkcjonowanie w firmie

4. Zapoznaj pracownika z opisem jego stanowiska i zapytaj czy 
wszystko jest dla niego zrozumiałe, pozwól zadawać pytania, 
doprecyzuj 

5. Wyślij, skonsultowane z pracownikiem ogłoszenie o jego 
zatrudnienia do wszystkich pracowników w organizacji (najlepiej 
jeszcze przed jego pojawieniem się w firmie - 1-3 dni)



WDROŻENIE – krok po kroku
6. Zapoznaj pracownika z jego przełożonym i zespołem oraz 

szefostwem działów współpracujących (jeśli mniejsza firma ze 
wszystkimi pracownikami)

7. Przygotuj i przekaż nowemu pracownikowi „trwałe” materiały:
• Opis stanowiska
• Struktura firmy (stanowisko i osoby) - organigram
• Regulaminy, opisy procesów i procedur
• Kontakty do kluczowych osób (stanowisko – nr. tel., adres e-mail)
• Kalendarium szkoleń …

8. Organizuj regularne spotkania feedback-owe – sugerowane raz w 
tygodniu

9. Zbieraj od nowego pracownika cenne dla firmy informacje –
spostrzeżenia, pomysły, słabe strony firmy (świeże spojrzenie/out of 
the box) 

10. Doprecyzuj, jakie masz oczekiwania na koniec okresu wdrożenia



Według raportu International Business Report firmy Grand 
Thornton
60% dużych i średnich firm w Polsce ma problemy 
ze znalezieniem odpowiednio wykwalifikowanych 
pracowników.

Według badań Wynhurst Group w ciągu pierwszych 45 dni 
zatrudnienia występuje 22% rotacja pracowników.
Aż 50% osób odchodzi w ciągu pierwszych 4 miesięcy 
pracy.

Nawet 91% pracowników pozostaje w firmie dłużej, kiedy 
na początku ich pracy uczestniczą w dobrze 
zorganizowanym onboardingu.

WDROŻENIE – statystyki



WDROŻENIE PRACOWNIKA – korzyści
Większa motywacja i zaangażowanie nowych pracowników

Większa identyfikacja z firmą i dobre, trwałe relacje w zespole i firmie

Szybsza adaptacja pracownika, co przekłada się na jego efektywność 
i samodzielność w działaniu

Lepsza atmosfera pracy w organizacji (współpraca „starzy” – „nowi”)

Lepsza opinia o firmie na zewnątrz – wpływ na employer branding
(np. na Facebooku, forach internetowych, portalach typu gowork.pl)

Mniejsza liczba rezygnacji i zwolnień podczas pierwszych miesięcy 
pracy

Niższy poziom fluktuacji kadr oraz niższe koszty utrzymania 
pracownika 



WDROŻENIE – ćwiczenie 1 (do domu)

1. Opracuj listę dokumentów i narzędzi, jakie w twojej 
organizacji nowy pracownik otrzymuje w pierwszym 
tygodniu pracy

2. Zastanów się jakie dodatkowe informacje, dokumenty, 
narzędzia powinien otrzymać, aby czuć się w pełni 
komfortowo

Stwórz pełną listę brakujących dokumentów i narzędzi 
w procesie on-boardingu Twojej firmy



WDROŻENIE – ćwiczenie 2 (do domu)

1. Zastanów się i opisz poszczególne etapy procesu 
wdrożenia nowego pracownika w twojej organizacji

2. Zastanów się, czy a jeśli tak to jakich elementów procesu 
brakuje i wypisz wszystkie brakujące etapy procesu

3. Opracuj optymalny na ten moment rozwoju twojej 
organizacji proces wdrożenia, przedstaw go do oceny 
współpracownikom, skoryguj i … rozpocznij wdrażanie

POWODZENIA -☺



WDROŻENIE – ćwiczenie 3 (do domu)

1. Zastanów się i opisz poszczególne etapy procesu 
wdrożenia nowego pracownika w twojej firmie

2. Zastanów się, czy a jeśli tak to jakich elementów procesu 
brakuje i wypisz wszystkie brakujące etapy procesu

3. Opracuj optymalny na ten moment rozwoju twojej 
organizacji proces wdrożenia

POWODZENIA -☺



Zdrowa kultura organizacyjna sprzyja wdrożeniu



Zdrowa kultura organizacyjna

10 porad dla liderów, jak budować zdrową kulturę organizacyjną:

1. Pracuj ze swoim zespołem w atmosferze zaufania
2. Stosuj kulturę regularnego, aktywnego feedback-u
3. Najpierw aktywnie wysłuchaj, zrozum, a dopiero później 

odpowiedz
4. Odnajduj, uświadamiaj i rozwijaj talenty członków swojego 

zespołu
5. Pozwalaj na twórcze dyskusje i uzyskuj efekt synergii  

różnorodności zespołu
6. Prowadź efektywne, regularne spotkania całego zespołu oraz 

rozmowy 1 na 1
7. Bądź spójny z wyznawanymi wartościami w podejmowanych 

działaniach
8. Bądź zawsze wsparciem - mentorem i coach-em dla swoich 

pracowników
9. Aktywnie wspieraj zespół i poszczególne osoby w osiąganiu ich 

indywidualnych celów
10. Efektywnie zarządzaj czasem i znajdź go tez na ładowanie baterii 

– swoich i zespołu



ZAUFANIE – fundament zdrowej kultury

Brak zaufania generuje:

• Marnotrawstwo
• Biurokrację
• Brak zaangażowania
• Lęk przed przełożonym
• Układy i politykę 

wewnętrzną
• Wysoką rotację
• Odpływ Klientów
• Malwersacje
• Prokrastynację
• Spadek efektywności 

pracy

Wysoki poziom zaufania generuje:

• Szczere zaangażowanie pracowników
• Wewnętrzną motywację do działania
• Poczucie i branie odpowiedzialności
• Przyspieszony rozwój 

przedsiębiorstwa
• Dużą kreatywność i innowacyjność
• Dobrą współpracę i atmosferę
• Wysoką lojalność
• Skuteczną realizację założonych 

celów
• Partnerstwo i efekt synergii
• Wyższą wartość firmy dla 

akcjonariuszy



PRACA ZESPOŁOWA 2

Opracowujemy model organigramu idealnego związku sportowego 
oraz opisy niezbędnych/kluczowych w związku ról/stanowisk
Co warto wziąć pod uwagę:
1. Planowanie niezbędnych kluczowych ról/stanowisk w związku 
2. Cel zaplanowanych stanowisk dla organizacji oraz kluczowe zadania 
każdej z osób
3. Kompetencje – twarde i miękkie niezbędne do piastowania każdego 
ze stanowisk
4. Zakres odpowiedzialności i poziom decyzyjności każdej z ról
5. Redundancję, czyli kto zastępuje osobę podczas jej nieobecności
5. Opisy stanowisk/ról powinny zawierać m. in.: cel stanowiska, 
kluczowe zadania, zakres odpowiedzialności, decyzyjność, miejsce w 
strukturze, komu raportuje, kto ją zastępuje, niezbędne kompetencje –
twarde i miękkie do pełnienia roli

POWODZENIA -☺



PRACA ZESPOŁOWA

Opracowujemy model organigramu
idealnego związku sportowego oraz 
opisy niezbędnych/kluczowych w 
związku ról/stanowisk



Sesja pytań na 
koniec!...



Dziękuję za uwagę

Luiza Woźniak

Dyrektor Zarządzający PERFECT IDEAS

Luiza.wozniak@perfectideas.pl

+48 509 931 901

www.perfectideas.pl

Eksperckie doradztwo w obszarach:
zarządzanie i przywództwo

sprzedaż i marketing
kapitał ludzki i kultura organizacyjna

Doświadczenia klienta
134
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NIESPODZIANKA -☺

Tylko dla uczestników szkolenia 
Akademii Zarządzania Sportem 
50% rabatu na:
1. Sesję mentoringu w wybranym 
obszarze
2. Szkolenie z „Fundamentów 
skuteczności – osobistej i w 
biznesie”
3. Opracowanie strategii związku 
sportowego

Oferta WAKACYJNA ważna do 
końca sierpnia 2022


