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Wszystko zaczęło się od rozmowy… 

Po skończeniu studiów nigdy nie przypuszczałem, że dostanę szansę jaką dała mi Justyna Pawlak-Mihulka z AGH. Dzięki naszej wspólnej 

inicjatywie zrodził się pomysł przeprowadzenia serii szybkiego Q&A z wykładowcami  podyplomowych studiów Talent Management in Tech 

Companies.  Zadałem 10 pytań z przeróżnych dziedzin, mamy metodyki prowadzenia projektów, zarządzanie ludźmi, HR itp. Przekazuję Wam 

dokument pozwalający czerpać wiedzę od fachowców, których jeśli tylko zechcecie możecie spotkać na uczelnianych korytarzach. To na tyle 

otwarci ludzie, że sam (gdyby nie moja mała córa) wskoczyłbym do pociągu do Krakowa i wziął udział w ich zajęciach.  

Sebastian Legenza 
PracujZwinnie.pl 

Więcej na temat studiów znajdziecie na stronie: www.talent-management.pl  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Jak zarządzać grupą 20-25 studentów  
by każdy miał szansę wypowiedzieć się podczas 

konwersatorium/warsztatu? 
  

Andrzej Domagała 
Profaea, Trainer & Consultant 

Kurs: Zarządzanie zmianą 

Myśląc o studentach pojawiają mi się następujące skojarzenia: 

młodzi, wykształceni, z wszechstronną wiedzą (na pewno z pełnym 

dostępem do niej). 

Zatem zaproszony do pracy z nimi chciałbym jak najwięcej 

aktywizować studentów do wypowiedzi. Pierwszy krok? 

Zbudowanie profesjonalnej, przyjaznej atmosfery spotkania. 

Mówienie sobie na „Ty” temu ewidentnie sprzyja. Personalne 

zwrócenie się do uczestnika: „…Michale, a jakie jest Twoje zdanie na 

ten temat” nie tworzy niepotrzebnie krępującego dystansu. Takie 

zachęty prowadzącego są nieuniknione bowiem „wyposażeni” 

zostaliśmy w konkretną osobowość, która determinuje pewność i 

łatwość komunikowania się w sytuacjach społecznych. Oczywiście 

Ci, którzy nie mają wystarczająco dużo pewności nie będą aktywnie 

zabierali głosu podczas dyskusji. Właśnie oni potrzebują pytań 

adresowanych konkretnie do nich. 
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Wprowadzenie reguł i zasad prowadzenia spotkania również 

modeluje atmosferę wymiany zdań. Do ważniejszych należą: 

szacunek i słuchanie wzajemne. Takie zasady pozwalają uruchomić 

potencjał intelektualny i emocjonalny uczestników. Jedno z moich 

ulubionych pytań brzmi: „…jaki to budzi u Was rezonans?” 

  

Możesz korzystać z wielu metod, które pozwolą Tobie-

prowadzącemu porządkować , a nawet systematycznie 

archiwizować wypowiedzi uczestników. Jeżeli zależy Ci na 

sprawdzeniu wiedzy możesz skorzystać z kwestionariusza pytań 

tak/nie. Uczestnicy wypełniają, po czym każdy z uczestników po 

kolei odpowiada na jedno z pytań, uzasadniając swój wybór. 

Myślenie kreatywne pobudza metoda burzy mózgów. Zadbaj o tzw. 

„zielone światło” czyli nie pozwalaj na krytykę proponowanych na 

forum całej grupy rozwiązań, pomysłów. Każdy z nich musi być 

zapisany na flipcharcie. Dopiero w kolejnym etapie pomysły są 

tuningowane pomocnym narzędziem – matrycą pt. stare/nowe – 

możliwe/niemożliwe. Lepszych efektów pracy możesz się 

spodziewać jeśli podzielisz studentów na grupy. Każda z nich 

zajmuje się opracowaniem innego pomysłu lub perspektywy. 

Prostym rozwiązaniem technicznym jest wykorzystanie rotujących 

kart flipchart. Każda z grup otrzymuje inne zadanie/pytanie lub 

problem. Po krótkim czasie grupy wymieniają się swoimi kartami. 

Wymiana następuje np. w kierunku ruchu wskazówek zegara. Z 

moich doświadczeń wynika, że optymalna aktywność i 

zaangażowanie uczestników występuje w grupach 4-5 osobowych. 

Są wystarczająco różnorodne i nie powodują wykluczenia, 

wyłączania się uczestników z pracy. Wynik pracy grupowej jest 

prezentowany przez przedstawicieli grup na forum. 

Jedną z prostszych metod jest technika „zdań niedokończonych”. 

Pozwala ona m.in. na zebranie opinii, zdania uczestników, 

pobudzenie myślenia np. 

 
„..Zwinna praca oznacza…” 

Na koniec zostawiłem mojego faworyta w pracy z grupami - 

studium przypadku, które jest: dostosowane do sytuacji 

uczestników, dobrze wprowadzone, wywołuje emocje i wymaga 

podjęcia decyzji. Powodzenia! 
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Jakie narzędzie do metodyki Kanban powinien wybrać 
freelancer ogarniający kilka projektów? 

Remigiusz Dudek 
Principal Software Quality Engineer at Luxoft, Trainer at Code Sprinters 

Kurs: Zwinne metodyki zarządzania projektem - Scrum vs. Kanban 

Narzędzi do zwinnego zarządzania jest na rynku dostępnych 

conajmniej kilka, zapytamy googl'a o kanban project management 

tools i dostaniemy sporo odpowiedzi.  

Jak jednak wybrać to czego potrzebujemy?  

Kanban to w zasadzie trzy rzeczy: wizualizacja, WIP oraz 

Cumulative Flow Chart. Zatem skupmy się na tych zagadnieniach: 

a) odpowiednia wizualizacja - wspieramy wiele projektów więc 

chcemy rozróżnić zadania dla różnych projektów. Mamy na to 

efektywnie dwa sposoby, albo stworzymy tzw. swimline per projekt 

i w ramach jednej takiej linii będziemy zarządzać jednym projektem 

albo każde zadanie dodane do tablicy będziemy oznaczać etykietą, 

która będzie definiować projekt do którego zadanie jest przypisane. 

Podejście pierwsze jest zdecydowanie czystsze, wprowadza jasny 

podział na projekty i dokładnie możemy śledzić postępy pracy w 

ramach danego projektu. Ma jednak też swoją wadę, nie jest łatwo 
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zarządzać priorytetami pomiędzy projektami. Np. chciałbym 

wykonać najpierw zadanie 1 z projektu A a zaraz potem zadanie z 

projektu B. W sytuacji gdy korzystamy z etykiet tworzy nam się 

piękny ciąg zadań jasno zpriorytetyzowanych, które po kolei 

przeciągamy przez naszą tablicę, podejście swimline tutaj trochę 

zawodzi. 

b) WIP - narzędzie koniecznie musi mieć wsparcie dla ograniczenia 

pracy w toku w danej kolumnie, jest to główne narzędzie w tej 

metodyce z którego korzystamy dla znalezienia optymalnych 

limitów, maksymalizujących szybkość przepływu zadania przez 

tablicę 

c) raporty i metryki - de facto są dwie metryki, które wprowadza 

Kanban, Cumulative Flow Chart oraz Lead/Cycle time. Warto aby 

nasze narzędzie było w stanie rysować oba wykresy (być może per 

swimline) z tego względu, że wszystkie optymalizacje procesu jakie 

będziemy robić będą miały odbicie w tych właśnie metrykach 

zatem jest to doskonały papierek lakmusowy dla wprowadzanych 

zmian. 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Czy Scrum dla zespołów 2-3 osobowych  
 ma sens? Jakie korzyści, a jakie komplikacje może 

przynieść mikro zespołom?  

Remigiusz Dudek 
Principal Software Quality Engineer at Luxoft, Trainer at Code Sprinters 

Kurs: Zwinne metodyki zarządzania projektem - Scrum vs. Kanban 

W tak małych zespołach na pewno nie nalegałbym na 

wprowadzenie wszystkich ceremonii oraz ról scrumowych, 

niemniej nawet tak małe zespoły mogą inspirować się tą metodyką 

dążąc do optymalizacji swojej pracy. Przejdźmy kompleksowo przez 

wszystko co definiuje scrum i zdecydujmy co może się przydać a co 

może zaszkodzić: 

a) role-developer, scrum master, product owner 

sam podział na role wydaje mi się nie bardzo ma sens w mikro-

z e s p o ła c h , n a t o m i a s t św i a d o m ość o d p o w i e d z i a l n ośc i 

poszczególnych ról jest kluczowa tzn. nie musi być osoby, która 

permanentnie będzie nosiła dowonlą etykietę ale ważne jest 

poczucie odpowiedzialności wypływające z poszczególnych 

perspektyw.  

Product owner - odpowiedzialność biznesowa za projekt 

Scrum master - odpowiedzialność za optymalizację procesu 
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Developer - odpowiedzialność za optymalizację procesu 

wytwórczego 

b) artefakty - product/iteration backlog, release/iteration 

burndown chart, release burnup chart 

Wszystko zależy od tego jak duży i jak przewidywalny musi być 

projekt oraz od tego jak dużą wprawę ma zespół w dzieleniu pracy 

na małe części przynoszące wartość biznesową. Jedyny artefakt 

którego na pewno bym nie pomijał to product backlog, który może 

przyjąć różne formy np. lista eksperymentów mających wyłonić 

wizję produktu, lista najważniejszych rzeczy do zrobienia 

wynikająca z jasnej wizji - ważne jednak by nie przesadzać z 

poziomem detali, zwłaszcza jeśli chodzi o prace zaplanowane do 

wykonania w późniejszym czasie. Pozostałe artefakty w mojej 

ocenie są opcjonalne natomiast pozwalają ocenić czy projekt toczy 

się zgodnie z przewidywaniami czy też dryfuje. 

c) spotkania - stand-up, Iteration review, planning session, 

backlog grooming 

Jeśli chodzi o spotkania to podszedłbym do tematu podobnie jak w 

przypadku ról. Niekoniecznie odbywają się one w dniach 

wyznaczonych przez Scrum Book'a ale ważne by rozumieć jaki jest 

cel każdego z tych spotkań i zadbać by te cele były spełnione: 

stand-up - komunikacja na temat bieżącej pracy w zespole (postępy, 

przeszkody, synchronizacja)  

iteration review - poznanie opinii użytkowników biznesowych na 

temat dostarczonych rozwiązań , zastanowienie się nad 

zmieniającymi się realiami rynkowymi co pozwoli na optymalne 

zaplanowanie dostarczenia kolejnej cząstki produktu, próba 

optymalizacji procesu ostatnich tygodni/dni pracy 

backlog grooming - wyczyszczenie product backlogu znając 

aktualne realia rynkowe, doprecyzowanie kolejnych najważ-

niejszych wymagań z product backlog'u. 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Jakie policzalne wskaźniki obrazujące twarde przewagi 
konkurencyjne może dać przedsiębiorstwu odpowiednia 

kultura organizacyjna? Jak rozumieć to zagadnienie? 

Aleksandra Grzybowska  
Schibsted Tech Polska /HR Business Partner 

Kurs: Learning & Development. Szkolenia i rozwój zawodowy"  

oraz "Employee engagement. Budowanie zaangażowania pracowników” 

ZAANGAŻOWANIE 

Szczególnie okres recesji jest czasem, w którym znaczenie mocnej 

kultury organizacyjnej firmy okazuje się kluczowe aby przetrwać na 

rynku. Organizacje mające w swoich szeregach pracowników 

zaangażowanych wygrywają w okresach niepokojów, grupowych 

zwolnień czy cięcia kosztów. Jeśli kultura organizacyjna słabnie lub 

w ogóle nie spełnia swoich funkcji może znacznie zmniejszyć 

wydajność organizacji. Badanie stopnia zaangażowania 

pracowników poprzez chociażby ankiety, grupy focusowe czy 

wywiady pogłębione pozwoli nam wnioskować np. o  stopniu 
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lojalności naszych ludzi. W sytuacji kryzysu rynkowego będziemy 

świadomi jakich ruchów o charakterze fluktuacyjnym możemy się 

spodziewać. Według badań Hewitt Associates (2009) każdy 

zaangażowany pracownik to 5.000 dolarów dodatkowego zysku 

rocznie. Zgodnie z wynikami tego studium przedsiębiorstwa, w 

których zaangażowanie pracowników utrzymuje się na poziomie 

nie niższym niż 60% mają średnio pięcioletnią stopę zwrotu dla 

akcjonariuszy w wysokości 20%. Warto wobec tego regularnie 

monitorować stopień zaangażowania pracowniów i wdrażać 

rozwiązania wpływające wzmacniająco na wyniki badań satysfakcji 

i zaangażowania. 

STRUKTURA 

W dużej mierze kulturę tworzą liderzy organizacji - ludzie obserują 

ich, patrzą w jaki sposób podejmują decyzję - tak tworzą się normy i 

wartości kultury. W tym kontekście ważny będzie dla nas 

współczynnik rozpiętości kontroli/kierowania, wskazujący liczbę 

osób (podwładnych, komórek) formalnie bezpośrednio 

podporządkowanych jednemu kierownikowi. Warto upewnić się, że 

struktura organizacyjna w naszym przedsiębiorstwie nie hamuje 

rozwoju takiej kultury organizacyjnej, jakiej byśmy oczekiwali. 

Przykład 

Trudno będzie budować kulturę kolaboracji (współpracy), gdy na 

jednego kierownika przypada bezpośrednio 35 osób albo i więcej. 

Podział na mniejsze zespoły i wydzielenie kierowników niższego 

szczebla ułatwi współpracę w skali mikro, przejmowanie dobrych 

praktyk, co w efekcie powinno wpłynąć na wzrost innowacyjności 

pracowników. Współpraca pomiędzy mniejszymi komórkami jest 

łatwiejsza, gdyż granice zacierają się w sposób naturalny a to 

wspomaga przepływ informacji, wiedzy i właściwych wzorców. W 

efekcie zmian strukturalnych organizacja umozliwia rozkwit 

pożądanych wartości i norm. 

REKRUTACJA 

Na rynku pracy nie jest jak w show biznesie, więc zasada “nieważne 

co o nas mówią, ważne że mówią” nie sprawdzi się. Pamiętajmy, 

ważne co o nas mówią! Mocna marka pracodawcy jest dzisiaj, w 

okresie deficytu doświadczonych kadr, na wagę złota i wpływa w 

sposób kluczowy na naszą konkurencyjność rynkową. Takie 

wskaźniki jak: 

- Liczba aplikacji na stanowisko 

- Liczba poleceń na stanowisko/departament/ firmę 

świadczą nie tylko o kierowanej przez nas na rynku pracy ofercie, 

ale o tym jak jesteśmy postrzegani przez potencjalnych 
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pracowników. Drugi wskaźnik  jest wg mnie nawet ciekawszy, 

ponieważ realnie obrazuje jak często nasi pracownicy gotowi są 

polecać naszą firmę swoim kolegom, wierząc że będzie to dla nich 

dobre miejsce pracy. Benefitów z tytułu wysokiego wskaźnika 

poleceń nie może być końca. Wymieńmy kilka podstawowych:  

nasi pracownicy są dobrymi ambasadorami naszej marki, co tworzy 

darmowy pozytywny marketing szeptany 

spada koszt rekrutacji (nawet do 60% niższe koszty zatrudnienia) 

spada czas rekrutacji  

maleje ryzyko tzw. misshire (badania wskazują, że pracownicy 

poleceni lepiej odnajdują się w kulturze organizacyjnej firmy, stąd 

też proces ich wdrożenia do pracy skraca się) 

ROTACJA 

Współczynnik dobrowolnej rotacji, to ostatni wskaźnik którego 

wartość pozwoli nam pozycjonować się na rynku i porównywać z 

konkurencją. Na warsztat bierzemy rotację dobrowolną, rozumianą 

jako wynikającą z woli pracownika (to pracownik zwalnia się z 

firmy) gdyż nie jest ona kontrolowana przez pracodawcę i nierzadko 

wiąże się z kulturą firmy.  

Wskaźnik dobrowolnej rotacji = liczba zwolnień dobrowolnych w 

danym roku / średnia liczba pracowników zatrudnionych w danym 

roku * 100% 

W firmach IT średnia dobrowolna rotacja jest na poziomie 22% 

(Sedlak&Sedlak). To dużo. Trzeba jednak mieć na względzie, że jest 

to branża pracownika, a nie pracodawcy… Niższa liczba odejść po 

pierwsze pozwoli zachować ciągłość pracy, a tym samym jakość 

dostarczanych usług czy produktów, dlatego powinniśmy pracować 

nad tym aby minimalizować liczbę odejść dobrowolnych.  

W firmie, w której pracuję częstym zwyczajem jest, że pracownicy 

którzy podejmują decyzję o odejściu informują nas o niej z 

wyprzedzeniem. Uważamy to za nasz sukces - nasi pracownicy 

rzadko podejmują takie decyzje kompulsywnie, często informują 

nas o swoich planach, a my mamy czas na przygotowanie się do ich 

odejścia. Możemy rozpocząć wcześniej rekrutację, odpowiednio 

zaplanować prace zespołu czy np. świadomie nie zdecydować się na 

nowy projekt, do którego realizacji braknie nam kompetencji. Po 

obu stronach jest zrozumienie.  

W kontekście odejść warto również realizować tzw. rozmowy na 

wyjście, pozwalają nam one na podstawie deklaracji naszych 

odchodzących pracowników wyłuskać twarde dane (przyczyny 
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odejścia, minusy pracy w naszej firmie etc.) a następnie działać 

naprawczo, aby na rynku pracodawców być konkurencyjnym.  

PODSUMOWANIE 

Choć pozornie wydaje się, że kulturę organizacyjną trudno mierzyć, 

to w rzeczywistości stanowi ona tło ekosystemu firmy - nic nie 

dzieje się bez niej, i niczego nie da się wyjaśnić bez kontekstu 

kultury naszej organizacji. Większość wskaźników, o których była 

tutaj mowa pochodzi z dziedziny zwanej  “controllingiem 

personalnym”. Twarda strona miękkiego HR, która serwuje nam 

szereg danych liczbowych mierzących procesy pozornie 

niemierzalne.  

Polecam z całym przekonaniem.  
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Jakie umiejętności trzeba mieć by 
 zmierzyć się z Design Thinking?  

Kto nie może się zajmować tą tematyką? 

Seweryn Rudnicki, dr 
Design Thinking Expert, Wydział Humanistyczny AGH 

Kursy: Design thinking. Projektowanie zorientowane na użytkownika  

oraz Technologia i społeczeństwo (Science, Technology and Society)  

Design thinking to obecnie jedno z najbardziej popularnych podejść 

do projektowania innowacyjnych rozwiązań (zwłaszcza nowych 

produktów i usług). Opiera się na kilku założeniach. Po pierwsze, 

jest to projektowanie zorientowane na człowieka, a więc celem jest 

stworzenie produktów nie tyle technologicznie zaawansowanych 

czy estetycznych, ale użytecznych (czyli załatwiających konkretne 

problemy). Po drugie, choć design thinking przywiązuje dużą wagę 

do kreatywności, to zakłada, że powinna być ona oparta na 

naprawdę głębokim wejściu w świat ludzi, dla których projektujemy 

i zrozumieniu, na czym polega problem z ich perspektywy. Po 

trzecie, w tym podejściu kładzie się nacisk na szybkie tworzenie i 

testowanie prostych prototypów, dzięki któremu w prosty i tani 

sposób można modyfikować produkt jeszcze na etapie 

projektowania. 
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Design thinking jest podejściem bardzo otwartym i elastycznym. 

Stosują go zarówno duże korporacje czy firmy doradcze, jak i małe 

startupy czy NGO-sy. Może służyć do opracowywania 

przełomowych innowacji, jak i tworzenia efektywnych i tanich 

rozwiązań w krajach rozwijających się. O jego uniwersalności 

świadczy też to, że został opracowany w interdyscyplinarym 

środowisku - przez projektantów, inżynierów, psychologów i 

etnografów. Nie wymaga on też żadnej specjalistycznej wiedzy 

związanej z projektowaniem technologii czy wykorzystywaniem 

specjalistycznych urządzeń czy oprogramowania. Jego siłą jest 

natomiast wykorzystywanie różnych perspektyw do lepszego 

rozumienia problemów i szukania kreatywnych rozwiązań.  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Jakiego typu osobowości unikać 
podczas budowania zespołu?  

Czy jest typ, który można z marszu wykluczyć? 

Piotr Sarecki 
MBA - Stratrgic Transformation Manager, Aon 

Kursy: Zarządzanie Projektem - PMP, PRINCE.  

oraz Zarządzanie Programem oraz Globalne strategie zarządzania talentami. 

Mój osobisty ranking – piątej kolumny: 

Mała Syrenka  – „Jestem bogiem, wyobraź to sobie, uśmiechem 

leczę raka”. Osoby na początku pracy może i urocze a nawet 

zabawne, po kilku chwilach męczą swoją obecnością i potrzebą 

nieustannej adoracji. Minimalny wkład w pracę zespołu, infantylne 

podejście do celu i ustawiczne trajkotanie może mieć negatywny 

wpływ na koncentrację innych członków zespołu . 

Pan Wąski – „Nie mam tego w scope” – skupiam się tylko na swojej 

pracy, nie dostrzegam szerszej perspektywy. Często mówi: „Od 

zawsze robimy to tak…” - wszystko wie, wszystko umie, na każdą 

okazję ma tabelkę w Excelu. Brakuje w nim pro-aktywnego podejścia 
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do zmiany i umiejętności rozwiązywania problemów. W przypadku, 

gdy potrzebujemy coś zmienić, przyśpieszyć czy przebudować – 

okazuje się największym hamulcowym. 

Marcinkiewicz  - "Yes, yes, yes" – zgadza się na wszystko, brak 

jakiejkolwiek refleksji i zastanowienia nad projektem. Musimy się 

nauczyć, że nie ma nic złego w zadawaniu pytań, konstruktywna 

krytyka to nie to samo co podważanie autorytetu, brak zapytań jest 

wręcz podstawą by myśleć, że dana osoba projektu nie zrozumiała. 

Dodatkowo, potrzeba aprecjacji i nieumiejętność odmowy może 

spowodować konflikty (Kazek zgodzi się przecież na wszystko, 

nawet jeśli pomysły się wykluczają). 

Hipis / Wieczny student – „Wyluzuj, projekt nie ucieknie, kto idzie 

na piwo?” Niepoważne podejście do pracy i nonszalancki stosunek 

do obowiązków wywiera destruktywny wpływ na cały zespół. 

Zwykle zaczyna się niewinnie i wygląda jak budowanie zespołu, 

integracja. Niestety, w przypadku hipisa – impreza nigdy się nie 

kończy. 

Paranoix – „Tyram 27 lat pod tym zegarem… i nikt mnie nie docenia”. 

Przychodzi najwcześniej, wychodzi najpóźniej, urlop zna z 

opowiadań kolegów. Narastająca frustracja, pierwszy do wypalenia 

zawodowego. Poczucie odrzucenia i nieustanne narzekanie. Potrafi 

zabić entuzjazm króliczka duracell’a. 

  

Większość z powyższych można łatwo zidentyfikować (Hipis / 

Marcinkiewicz po kilku zdaniach) – i to są moje typy do wykluczenia, 

pozostałe ciężko zidentyfikować, aż do czasu gdy zaczniemy razem 

pracować. 

Wszystko zależy od tego jaki zespół chcemy zbudować. W 

przypadku czynności powtarzalnych, gdy najmniejszy błąd jest 

obarczony ogromnym ryzykiem Pan Wąski mógłby wręcz być 

kamieniem węgielnym zespołu. Dlatego ważne jest określenie celu – 

jaki zespół chcemy stworzyć, z kim pracować, co osiągnąć. 

Niezwykle istotna jest też dynamika grupy, dwa przeciwstawne 

charaktery mogą nieustannie walczyć o przywództwo i 

dezintegrować pracę reszty kolegów, dobrze zarządzane będą 

generowały niesamowite ilości pomysłów, rozwiązań i inwencji. 

Dlatego tak ważna jest rola menedżera, nawet jeśli jest to rola 

nieformalna.  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Ile można zaoszczędzić wprowadzając procedury 
onboardingowe w firmie? 

Aleksandra Wiśniewska  
HR Manager, Brainly 

Kursy: "Program adaptacji nowego pracownika (On-boarding)” 

oraz "Systemy i narzędzia motywacyjne" 

Celem procesu on-boardingu jest jak najlepsze i najszybsze wprowadzenie nowego pracownika do organizacji tak, aby mógł on być 

samodzielny i efektywny. W zależności od firmy i stanowiska efektywność może być różnie mierzona, lecz myślę, że uogólniając chodzi o to, 

aby nowy pracownik jak najszybciej zaczął wnosić realną wartość biznesową przekładającą się na wyniki biznesowe. Każdy stracony dzień w 

procesie on-boardingowym oznacza dla organizacji stratę cennych zasobów oraz marnowanie potencjału nowego pracownika. 

Wprowadzając w organizacji uporządkowany, przemyślany i efektywny proces on-boardingu jesteśmy w stanie zaoszczędzić jeden z 

najcenniejszych zasobów w firmach IT - czas. Czas naszych pracowników zaangażowanych w on-boarding   oraz czas naszego nowego 

pracownika, nierzadko eksperta lub lidera w swojej dziedzinie. Dlatego właśnie zachęcam, aby do pracy nad przygotowaniem programu/

procesu on-boardingowego włączyć członków różnych zespołów w organizacji, tak aby wszyscy w zespole poczuli się odpowiedzialni za 

wprowadzenie nowej osoby i rozumieli, jak ważne jest ich zaangażowanie. Kolejnym dobrym rozwiązaniem na oszczędzenie czasu i 

przyspieszenie on-boardingu jest rozpoczęcie go długo przed pierwszym dniem pracy nowego pracownika. Podsumowując - aby jak 
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najwięcej zaoszczędzić wprowadzając proces on-boardingu do organizacji należy go dobrze zaplanować, postawić na zaangażowanie całego 

zespołu oraz nieustannie optymalizować. 

Czy w dobie deficytu osobowego w sektorze IT, rekrutacja 
przez duże portale internetowe ma sens?  

Jaki efekt dają rekrutacje  
z polecenia naszych obecnych pracowników? 

Justyna Pawlak-Mihułka 
Talent Acquistion Expert, Opiekun Merytoryczny studiów Talent Management in Tech Companies AGH 

Kurs: Mapowanie procesu rekrutacji. Agile i Lean w rekrutacji 

To zależy o jakich portalach internetowych mówimy. W rekrutacji IT 

wykorzystujemy przede wszystkim dwa rodzaje portali: serwisy z 

ogłoszeniami o pracę oraz serwisy społecznościowe. W przypadku 

tych pierwszych, efektywność jest niestety bardzo niska. Często 

zdarza się, że rekrutując poprzez serwis ogłoszeniowy na 

stanowiska specjalistyczne w IT mamy skuteczność bliską zeru - na 

opublikowane ogłoszenia nie odpowiadają kandydaci spełniający 

określone oczekiwania.  Wynika to ze specyfiki branży IT, która 
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charakteryzuje się rynkiem kandydata, co oznacza, że w sektorze 

dominują kandydaci pasywni, którzy nie szukają aktywnie pracy. 

Publikacja ogłoszeń w serwisach pracy często pełni funkcję 

marketingową, lub mającą na celu wzmocnić wizerunek pracodawcy. 

Natomiast serwisy społecznościowe zrzeszające profesjonalistów 

(typu LinkedIn) często są głównym źródłem pozyskiwania 

kandydatów. Serwisy te pozwalają na bezpośredni kontakt i 

budowanie relacji ze specjalistami z całego świata. Dzięki temu 

rekruterzy mogą docierać do potencjalnie zainteresowanych zmianą 

stanowiska pracowników z indywidualną propozycją. Skuteczność 

tego typu narzędzi podnosi też wiedza z obszaru IT - np. umiejętność 

odróżnienia technologii Java od JavaScript. Poza serwisami 

profesjonalnymi, popularność zdobywa również Twitter, który 

szczególnie w USA cieszy się coraz większą skutecznością i 

popularnością wśród rekruterów. 

Jaki efekt dają rekrutacje z polecenia naszych 

obecnych pracowników? 

Obserwując trendy i praktykę ostatnich kilkunastu miesięcy, nie 

sposób nie zauważyć, że programy poleceń wewnętrznych stają się 

optymalną metodą pozyskiwania kandydatów. Na polskim rynku są 

obecne firmy IT, które w ten sposób pozyskują nawet 60-80 proc. 

kandydatów! Środowisko IT jest bardzo hermetyczne i dzięki temu 

przepływ informacji jest płynny i szybki. Zatem w przypadku tej 

metody sukces odnoszą te firmy, których pracownicy są 

usatysfakcjonowani i chętnie polecą znajomym swojego 

pracodawcę. Skuteczność programu poleceń wyraża się również w 

dopasowaniu kandydatów do stanowiska oraz kultury. Często 

wynagrodzenie dla pracownika za skuteczne polecenie jest 

wypłacane etapami, np. w momencie zatrudnienia oraz po 

przepracowaniu kilku miesięcy. Pracownicy starają się zatem 

polecać takie osoby, które spełniają wymagania merytoryczne – 

dzięki temu przejdą proces rekrutacji. Ponadto będą dopasowane do 

kultury organizacyjnej i pozostaną w firmie po okresie próbnym.  

Firmy, które cieszą się wysoką skutecznością w pozyskiwaniu 

kandydatów poprzez program poleceń bardzo często są 

postrzegane jako dobrzy pracodawcy. Taki wizerunek jest sumą kilku 

istotnych czynników. Kluczowe dla kandydatów są nowoczesne 

technologie, rozwojowe projekty oraz zwinne metodyki zarządzania 

(np. Scrum). Nie bez znaczenia jest kultura organizacyjna oparta na 

zaufaniu, rozwój osobisty poprzez szkolenia zewnętrzne i możliwość 

uzyskania certyfikacji, programy talent management, które są czymś 

w ięc e j n iż t r a d y c y j n a śc i eżk a k a r i e r y o r a z p r a c a w 

międzynarodowym środowisku. 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Czy firma bez wyraźnej 
ścieżki kariery ma szansę utrzymać 

prawdziwie utalentowanych pracowników i dlaczego? 

Marcin Zabrzański 
HR Business Partner Lead, Motorola Solutions Polska 

Kursy: Talent Management i budowanie ścieżki kariery,  

Performance management. Zarządzanie efektywnością oraz HR Business Partnering 

Moim zdaniem jest to możliwe, zwłaszcza w mniejszych firmach na 

etapie szybkiego rozwoju.  

W firmach takich bardzo często organiczny szybki wzrost służy jako 

substytut ustrukturyzowanych i "unarzędziowionych" ścieżek 

karier. Pracujący w nich ludzie rozwijają się wraz z organizacją, 

intuicyjnie wyczuwając kierunki w których firma będzie rosnąć, a co 

za tym idzie identyfikując w ten sposób odpowiednio kolejne 

umiejętności, które będą potrzebne. 

Ścieżki kariery natomiast, zwłaszcza w ścisłym połączeniu z 

indywidualnymi planami rozwojowymi i systemem ocen, stanowią 

doskonałe narzędzie do motywowania i rozwijania pracowników, 

zwłaszcza tych najbardziej utalentowanych.  
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Pomagają w ustrukturyzowany i osadzony w osi czasu sposób 

planować rozwój, stanowią świetną platformę do komunikacji 

pomiędzy pracownikiem a przełożonymi na różnych szczeblach. 

Nadają pracy w firmie dłuższy horyzont czasowy.   

W związku z tym raz jeszcze - nie jest wykluczone utrzymanie 

prawdziwie utalentowanych pracowników bez ścieżek karier. Tak 

samo, jak nie jest wykluczone kopanie rowów za pomocą rąk a nie 

łopat, czy przepłynięcie kanału La Manche wpław zamiast promem.  
 
Można.  Ale po co?  

Czy można nauczyć się gamifikacji w 6 godzin? 

Monika Szczęsna 
Kierownik Wydziału Rozwoju Pracowników, Orange Polska 

Kurs:  Gamifikacja w różnych obszarach zarządzania zasobami ludzkimi 

Nauczyć pewnie nie, ale zapalić się do tematu z pewnością tak. Gry wciągają nas w życiu prywatnym, mogą również być narzędziem 

stymulowania zaangażowania w organizacjach. To ważne odkrycie, które może być inspiracją do robienia nowych rzeczy lub robienia rzeczy 

w nowy sposób. Moc oddziaływania mechanizmów gamifikacyjnych, powoduje, że gra to w obecnych czasach również narzędzie edukacji, 

rozwijania współpracy, podnoszenia efektywności procesu czy element zarządzania zmianą. Pokazanie tych możliwości na podstawie 

konkretnych, zrealizowanych projektów to cel warsztatu.
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