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Trzymają Państwo w ręku publikację będącą efektem pracy Klubu Dyrektora Personalnego, który działa
pod patronatem ośrodka dialogu i analiz THINK TANK, a także Konfederacji Lewiatan. Klub zrzesza
dyrektorów personalnych pracujących w różnorodnych branżach i w firmach o zróżnicowanej wielkości.
Sponsorem publikacji jest firma HRtec sp. z o.o.
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dyrektor HR Dentsu Aegis
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Andrzej Borczyk
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Projekt
„Kobieta aktywna”
Jednym z ważnych społecznie projektów, które zostały zrealizowane przez członków Klubu,
jest projekt związany z zarządzaniem różnorodnością, tworzeniem odpowiednich ścieżek
karier dla mam aktywnych zawodowo oraz godzeniem roli rodzica z rolą menedżera.

Piotr Pszczółkowski
prezes HRtec Sp. z o.o

Monika Chajdacka

Agnieszka
Rajczuk-Szczepańska

HR manager

HR business consultant

Projekt ten był przez Klub Dyrektora Personalnego realizowany od października 2012 r.
do końca marca 2015 r. W ramach projektu realizowaliśmy badania, w których
wzięło udział niemal 400 osób aktywnych zawodowo.
Wyniki badań, opisane w niniejszej publikacji, były prezentowane na Kongresie Kobiet w 2013 r.
oraz w czasie debat organizowanych wspólnie z ośrodkiem dialogu i analiz THINKTANK.
Oprócz badań członkowie Klubu zorganizowali trzy debaty z udziałem zarówno menedżerów
działów personalnych, jak i zarządzających obszarami biznesowymi.
Debaty były poświęcone poszczególnym tematom realizowanym w ramach projektu,
a ich wyniki opisane są w niniejszej publikacji.

Grzegorz Filipowicz
Business Partner HRtec sp. z o.o.

Magdalena Taczanowska
dyrektor sektora publicznego
Microsoft Polska

Serdecznie zachęcamy Państwa do zapoznania się z odpowiedziami na pytania,
co powstrzymuje nas od rozwijania różnorodności w środowisku pracy, jakie są najlepsze
praktyki pracodawców i jakie idee przyświecają rozwojowi dużych firm.
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Małgorzata Zachorowska

CSR manager Dentsu Aegis
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założycielka Klubu
Dyrektora Personalnego
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Klub Dyrektora Personalnego powstał w maju 2012 r. i opiera swoją misję na trzech filarach:

1.  kreowaniu standardów i wyznaczanie trendów dotyczących funkcji zarządzania kapitałem ludzkim
2. dzieleniu się wiedzą i wzajemnym wspieraniu się
3.  realizacji ważnych społecznie projektów z zakresu kapitału ludzkiego.
Tematy, którymi Klub zamierza się zająć, to między innymi:  rola działów personalnych we wdrażaniu strategii firm
 zarządzanie kulturą organizacyjną i wynagrodzeniami po fuzjach  zarządzanie wiekiem w organizacjach
 przywództwo i zarządzanie w firmie. Obecnie do Klubu należy 24 dyrektorów personalnych,

którzy reprezentują różnorodne branże: farmaceutyczna, FMCG, IT, bankowość, usługi medyczne i inne.
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Różnorodność

– ukryty potencjał
i wyzwanie dla biznesu
W dzisiejszym coraz bardziej dynamicznym świecie firmy stoją
przed wieloma wyzwaniami, aby móc w pełni zaadresować trendy i wyzwania

rynkowe. Sztuką dzisiaj i nieodłącznym elementem sukcesu staje się nie tylko posiadanie
innowacyjnych produktów, ale przede wszystkim budowanie kultury organizacyjnej,
której kluczowym czynnikiem jest różnorodność.
T E K S T > 	
Andrzej Borczyk

W ramach prac zespołu
projektowego dyrektorów personalnych przy
THINKTANK zdefiniowaliśmy kilka kluczowych
wyzwań dla firm w najbliższych latach. Jednym
z nich było budowanie różnorodnych zespołów oraz
zastanowienie się, co robić, aby budować organizacje sukcesu, w których kobiety mogą się realizować
i odnosić sukces w zdywersyfikowanych zespołach.
Budowanie zdywersyfikowanych zespołów i angażującej tu kultury jest jednym z priorytetów także
dla Microsoft, dlatego też z chęcią zaangażowaliśmy
się w projekt. Dużą wartością dodaną było przeprowadzenie przez THINKTANK badania w obszarze
ścieżek rozwoju kobiet oraz profesjonalne podzielenie się wiedzą ze strony firmy Executive Search
Korn Ferry, która prowadzi systematyczne surveye
dla grupy Executive Management.
Panele dyskusyjne, w których brali udział prezesi,
dyrektorzy, świat nauki oraz menedżerowie z różnego rodzaju organizacji, dla których różnorodność,
budowanie ścieżek rozwoju i umożliwianie sukcesu
innym jest kluczowym celem biznesowym, były doskonałym źródłem pozyskiwania wiedzy i wymiany
doświadczeń.
Wnioski okazały się spójne z naszym podejściem
do budowania zróżnicowanej organizacji i podzieliłbym je na dwie grupy: działania organizacji oraz
praca nad własnym rozwojem.

:: B uduj otwartą
organizację

Rolą każdej organizacji jest zbudowanie kultury, w której nie ma podziałów, a każdy ma taką
samą szansę na rozwój oraz warunki stworzone
do osiągania sukcesu. Kluczem jest nie tylko mówienie, iż mamy otwartą kulturę, ale mierzenie
zaangażowania poprzez badania i wprowadzanie
konkretnych planów akcji. Zasady otwartych drzwi,
skrzynek na pomysły, otwartych blogów zdecydowanie stymulują pożądane zachowania.

:: W
 spieraj

różnorodność

Różnorodność to zachowania, doświadczenie,
kultura i wartości, które wnosimy do organizacji.
W budowaniu świadomości kształtu organizacji,
którą tworzymy, pomagają miary. Mierzmy, jaki
procent organizacji stanowią kobiety, jaki procent
awansów przypada na kobiety, jaki procent odejść
z firmy. Te liczby dadzą nam odpowiedź na pytanie,
jak budujemy organizację i dokąd zmierzamy. Niektóre firmy wprowadzają także zasadę, iż na każdej
liście finalnych kandydatów w rekrutacji powinny
być prezentowane kobiety.

:: U możliwiaj i promuj

:: Zbu
 dowanie

Tym, co pomaga w różnorodności i wspieraniu
kariery, jest to, jak działa organizacja. Elastyczny
czas pracy, możliwość pracy z domu, program „Pracujący rodzic”, który ułatwia powrót po urlopie. To dziś
formy wsparcia, które najbardziej umożliwiają godzenie obowiązków i realizację zawodową.
Dużą wagę przykładamy do mentoringu, zarówno
tego wewnątrz organizacji, jak i poza organizacją. To
doskonała okazja, by wymieniać doświadczenia i korzystać z perspektywy i wiedzy innych. Dzięki temu
inaczej podchodzimy do rozwiązywania zadań i znając
przykłady innych, korzystamy z nich. Bardzo modne
są obecnie mentoringi w gronie kobiet, które odniosły
sukces i chcą dzielić się swoim doświadczeniem. To
bardzo cenne, ale ja poza takim wsparciem wierzę, iż
powinniśmy szukać różnorodnego spojrzenia, a zamykanie się w pewnej grupie powoduje wykluczanie
innych. Dla wielu z nas kluczem do rozwoju poza szkoleniami, coachingiem i codzienną pracą jest doskonały
menedżer, dlatego też wiele czasu należy poświęcić na
edukację, dyskusje i budowanie standardów wspierania różnorodności wśród liderów i menedżerów. To tu
często znajduje się klucz do promowania i wspierania
różnorodności.
Takie warsztaty i zaangażowanie w budowanie
świadomości są szczególnie ważne dla firm nowych
technologii, ponieważ powszechnie panujący stereotyp raczej nie obrazuje takich firm jako będących doskonałym miejscem pracy dla kobiet. Programy DigiGirlz, MACH, Women Chapter, Reverse mentoring są
przykładami inicjatyw, które angażują i pokazują, że
warto wierzyć w siebie, rozwijać się i realizować swoje
marzenia.
Wiele w rozwoju i sięganiu po więcej zależy od nas
samych. W trakcie zbierania feedbacku kobiety bardzo często podkreślały niską samoocenę i brak wiary
w konkurowanie. Badania podkreśliły jednak taki sam
poziom kompetencji, lecz różne ich zastosowanie. Dlatego kluczem jest…

Kluczem jest zbudowanie swego planu rozwoju oraz szukanie odpowiedniego wsparcia poprzez
nowe projekty, mentoring, coaching i szkolenia.
Wtedy poznajemy swoje możliwości i, co ważne, możemy stawiać sobie bardziej ambitne cele. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, co jest naszą mocną stroną
oraz co musimy rozwijać. Nikt nie jest idealny, ważna
jest samoświadomość i chęć podnoszenia swoich kompetencji. Wtedy możemy się rozwijać w sposób ciągły
i poszerzać swoje doświadczenia na nowych stanowiskach lub w swoim obszarze, pamiętając, iż w dzisiejszym świecie musimy budować nasz wpływ i wnosić
wartość dodaną. Mamy w organizacji przykłady wielu
osób, które rozwijają się i osiągają sukces w różnych
rolach i wielu częściach świata.

odpowiednie zachowania

planu rozwoju

:: U wierz w siebie
Gdy ciągle się rozwijamy, możemy budować
dowolnie swoją karierę oraz równowagę z życiem
prywatnym. Świadoma kontrola naszych priorytetów
pozwala nam się realizować na różnych płaszczyznach.
My sami jesteśmy wartością, którą budujemy poprzez
nasze działania każdego dnia. Tak możemy w ciągły
sposób budować swoją markę osobistą na teraz i na
przyszłość.
Badania i trzy debaty przeprowadzone przez
Klub Dyrektora Personalnego oraz THINKTANK
pokazały, jak istotne są nie tylko wiara w różnorodność i doskonali menedżerowie, ale przede wszystkim konkretne działania zarówno w organizacjach,
jak i w obszarze rozwoju osobistego. Tylko ciągłe
usprawnianie tych kierunków pozwoli zamienić
różnorodność w sukces zawodowy i prywatny.

Andrzej Borczyk, dyrektor personalny
Microsoft Polska
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Rozwój zawodowy kobiet
i mężczyzn w Polsce
Badanie Klubu Dyrektora
Personalnego przy THINKTANK

Firmy w coraz większym stopniu wspierają pracowników w godzeniu
ról zawodowych i prywatnych, a jednym z ich kluczowych działań jest dbanie
o różnorodność i przeciwdziałanie stereotypom. Czy i na ile wspomaga to rozwój
zawodowy kobiet i mężczyzn, postanowiliśmy sprawdzić, przeprowadzając badanie.
T E K S T > 	
Agnieszka Rajczuk-Szczepańska

W II kwartale 2013 r. Klub Spośród badanych 42% to osoby zajmujące wyższe
Dyrektora Personalnego we współpracy z Dzia- stanowiska zarządcze, a 31% – to specjaliści i szerełem Badań THINKTANK przeprowadził badania gowi pracownicy.
na temat: „Rozwój zawodowy kobiet i mężczyzn
– stereotypy, motywatory, bariery”.
Najważniejsze wnioski
W badaniu chcieliśmy sprawdzić:

1.	
Jakie czynniki wpływają na realizację
kariery zawodowej

2.	
Jakie czynniki wpływają na ambicję
pracujących?

3.	
Jakie elementy wpływają na ułatwienie

godzenia ról rodzinnych i zawodowych?

4.	
W jakim stopniu w środowisku pracy

występują stereotypy dotyczące płci i wieku?
5.	
W jakim stopniu i w jaki sposób firmy
i instytucje promują różnorodność?
6.	Jakie korzyści przynoszą działania
promujące różnorodność?

:: 

z badania

Z przeprowadzonych badań wynika, że aż 74%
badanych czuje się spełnionych zawodowo, z czego 19% zdecydowanie. Nie ma znaczących różnic
w stopniu realizacji pomiędzy kobietami (75%)
i mężczyznami (72%). Stopień realizacji zawodowej
koreluje dodatnio z wiekiem i poziomem stanowiska.
Pracownicy badanych firm w większym stopniu
czują się zrealizowani niż ci z administracji, spółek
skarbu państwa i NGO’sów. W największym stopniu spełnieni zawodowo czują się pracownicy firm
o wielkości 10-50 pracowników. Wyższy poziom samorealizacji mają pracownicy firm i instytucji, które
wspierają różnorodność (85%).

:: Metoda badania

1. C o utrudnia, a co wspiera

Na ankietę odpowiedziało 379 aktywnych zawodowo pracowników różnych firm i instytucji
– w tym 63% kobiet i 37% mężczyzn. Najwięcej respondentów pochodziło z grupy wiekowej 31-50 lat
(66%), posiadało wyższe wykształcenie (88%) oraz
pochodziło z województwa mazowieckiego (68%).

Niezrealizowanym zawodowo najbardziej utrudniały karierę brak dostrzeżenia ich możliwości przez
bezpośrednich przełożonych (ponad 67%) oraz brak
programu wspierającego rozwój zawodowy ze strony
firmy (ponad 60%). Z kolei spełnieni zawodowo źródeł samorealizacji upatrują głównie we własnej pracy
i umiejętnościach (aż 95% badanych).

i grupa respondentów

realizację kariery zawodowej?

2. C o wpływa na ambicję
pracujących?

83% respondentów deklaruje chęć rozwijania kariery w najbliższych 5 latach. Osoby, które nie chcą
kontynuować kariery zawodowej, wskazują przede
wszystkim na to, że mają stabilną sytuację finansową
i czują się zadowolone z dotychczasowych osiągnięć.
Główne motywy skłaniające do kontynuowania
kariery zawodowej to chęć uczenia się (rozwoju
osobistego) oraz szukanie ciekawych wyzwań. Na
trzecim miejscu wskazywana jest chęć zapewnienia
sobie i rodzinie dobrobytu materialnego. Wśród kobiet częściej niż u mężczyzn wskazywano pierwsze
dwa czynniki (rozwój i wyzwania), wśród mężczyzn
– trzeci (dobrobyt).

3. C o pomaga godzić role
rodzinne i zawodowe?

Zdaniem respondentów godzeniu życia zawodowego
z prywatnym najbardziej sprzyjają: możliwość pracy
z domu, możliwość wyjścia z pracy z powodu ważnych okoliczności rodzinnych, bezproblemowe urlopy w nagłych wypadkach. Kobiety częściej niż mężczyźni wskazują na przydatność możliwości pracy na
część etatu, możliwość pracy z domu oraz gwarancję
powrotu po urlopie wychowawczym. Respondenci
z dużych firm (>250 pracowników) częściej niż ci
z MŚP wskazują wysoką wartość gwarancji powrotu do pracy po urlopie wychowawczym (być może
z powodu obawy przed brakiem takiej możliwości
w konkurencyjnym środowisku). Z kolei respondenci z MŚP częściej niż ci z dużych firm wskazują na
wysoką wartość ruchomego czasu pracy.

4. C zy występują stereotypy

dotyczące płci lub wieku?

Najczęstszym stereotypem, z którym spotykali się
w rozmowach zarówno kobiety (43%), jak i mężczyźni (32%) jest: kobieta nie może rozwijać kariery zawodowej i jednocześnie być dobrą matką. Na drugim
miejscu mieści się stereotyp, że dla dziecka to lepiej,
żeby mężczyzna zajął się karierą zawodową, a kobie-

34%

Tyle niespełnionych zawodowo kobiet wskazuje,
że karierę utrudniały im popularne stereotypy
(np. związane z płcią). Na ten sam czynnik
wskazuje jedynie 8% mężczyzn. Wśród
spełnionych zawodowo mężczyzn częściej niż
u kobiet pojawia się opinia, że pomogła im
wypracowana sieć kontaktów zawodowych
(50% mężczyzn i 35% kobiet). Z kolei
kobiety częściej wskazują na pomoc
bezpośredniego przełożonego.
Źródło: Badanie THINKTANK, Różnorodność w pracy
a rozwój zawodowy kobiet i mężczyzn, czerwiec 2013 r.

ta – domem (a nie odwrotnie lub w równym
stopniu), ale z tą opinią spotkał się większy
odsetek mężczyzn niż kobiet. Co piąty badany spotkał się z opinią, że osoby powyżej 50.
roku życia nie nadają się do skutecznej pracy
w zespole. 21% kobiet i 11% mężczyzn spotkało się w rozmowach z opinią, że kobieta
nie może być dobrym menedżerem.

5. C zy w firmach wspierana
jest różnorodność?

32% badanych stwierdziło, że ich organizacja wspiera różnorodność w sposób planowy.
W tej grupie 2/3 stwierdziło, że dzieje się to
poprzez promowanie zachowań szanujących
różnorodność (np. w czasie firmowych spotkań). 47% badanych wskazało, że różnorodność jest wspierana poprzez specjalne
szkolenia, u 43% – za pomocą ułatwień dostosowanych do różnych grup (np. kobiety,
seniorzy itp.). Różnorodność jest wspierana
w równym stopniu przez MŚP i firmy duże.
Respondenci z badanej firmy częściej wskazują, że wspiera się u nich różnorodność niż
badani z administracji, spółek skarbu państwa i NGO’sów.
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STEREOTYPY WPŁYWAJĄ CZĘŚCIEJ NA KARIERĘ KOBIET NIŻ MĘŻCZYZN

6. Jakie są korzyści z promowania

Jakie czynniki w Pani/Pana dotychczasowym życiu zawodowym utrudniały
w szczególności Pani/Pana rozwój zawodowy, były barierami do rozwoju kariery?

różnorodności?

bezpośredni przełożeni, którzy nie potrafili wykorzystać
w pełni moich możliwości

68%
70,7%
64%
60,9%

brak programu w firmie/instytucji wspierających
rozwój mojej kariery

8%

stereotypy (np. dotyczące płci, wieku itd.)
własna decyzja podyktowana np. koniecznością poniesienia
zbyt dużych konsekwencji wynikających z kariery

34,1%
17%

brak odpowiednich umiejętności/
doświadczenia zawodowego

28%

24%
19,5%
0

% wskazań wśród MĘŻCZYZN

70% respondentów dostrzega zalety budowania zespołów różnorodnych pod względem płci, aż 75%
– zespołów różnorodnych pod względem wieku.
Najczęściej wymieniane zalety zespołów zróżnicowanych pod względem płci to: szersza perspektywa,
lepsza atmosfera pracy oraz większa efektywność,
kreatywność działania. Zespoły zróżnicowane pod
względem wieku doceniane są za: możliwość wymiany doświadczeń i transfer wiedzy, szerszą perspektywę oraz uzupełnianie energii młodych pracowników
doświadczeniem.

20

40

% wskazań wśród KOBIET

:: Podsumowanie, czyli

%

60

80

najważniejsze wnioski
z badania

Niespełnieni zawodowo, N=66

Przeprowadzone badania pokazały, że zdecydowana większość respondentów dostrzega korzyści
z budowania zespołów różnorodnych pod względem wieku i płci. Choć firmy coraz częściej podejmują działania w zakresie wspierania różnorodności
i stwarzania różnym grupom zawodowym możliwości samorealizacji, to jednak zaledwie 1/3 z nich robi
to w sposób świadomy i planowy.
Z badań wynika również bardzo optymistyczny
wniosek, że firmy w coraz większym stopniu wspierają
pracowników w godzeniu ról zawodowych i prywatnych. W opinii badanych najbardziej skuteczna w tym
zakresie jest: możliwość pracy z domu, możliwość
wyjścia z pracy w nagłych okolicznościach rodzinnych i bezproblemowe urlopy w nagłych przypadkach.

Źródło: Badanie THINKTANK, Różnorodność w pracy a rozwój zawodowy kobiet i mężczyzn, czerwiec 2013 r.

MECHANIZMY WSPIERAJĄCE GODZENIE PRACY Z OBOWIĄZKAMI RODZINNYMI
Które z poniższych mechanizmów, praktyk Pani/Pana zdaniem są najlepsze
do ułatwiania łączenia pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi?

możliwość pracy w domu

68,7%

możliwość wyjścia z pracy z powodu ważnych okoliczności rodzinnych

61,1%

bezproblemowe urlopy w nagłych wypadkach

43,9%

gwarancja powrotu na stanowisko po urlopie wychowawczym

37,6%

możliwość pracy na część etatu

35,0%

regulowany, ruchomy czas pracy

70%

33,4%

żłobek/przedszkole pracownicze

26,9%

mentor, który udziela wsparcia i pomaga rozwiązywać problemy bieżące

25,1%

niezlecanie pracy w godzinach ponadwymiarowych osobom o…

24,8%

dodatkowe dni wolne dla rodziców

10,4%

inne. Jakie?

18,3%
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Baza (wszyscy): N=379

Źródło: Badanie THINKTANK, Różnorodność w pracy a rozwój zawodowy kobiet i mężczyzn, czerwiec 2013 r.

Tylu respondentów
dostrzega zalety budowania
zespołów różnorodnych
pod względem płci.

Bardzo ciekawym wynikiem jest to, że karierę
zarówno niespełnionym mężczyznom, jak i kobietom utrudniał brak wsparcia bezpośredniego
przełożonego, który nie rozpoznał właściwie ich
potencjału rozwojowego oraz brak programów
w tym zakresie ze strony firmy. Jednocześnie to, co
w karierze zawodowej pomagało, to własna praca
i umiejętności.
Badania wykazały jednak również to, że karierę,
w szczególności kobietom, utrudniają wciąż obecne stereotypy (np. dotyczące płci). Aż 1/3 mężczyzn
i ponad 40% kobiet spotkało się w bezpośrednich
rozmowach ze stereotypem, że kobieta nie może
zrobić kariery i jednocześnie być dobrą matką.
Z kolei co piąta kobieta spotkała się w rozmowach
ze stereotypem, że kobieta nie może być dobrym
menedżerem, a także ze stwierdzeniem, że rodzic
to osoba mniej efektywna w pracy.
Wnioski z badań zainspirowały nas do przeprowadzenia w kolejnym kroku trzech debat, których
celem było nie tylko pogłębienie i wymiana wiedzy,
ale również propagowanie i zwiększanie świadomości w zakresie: metod wspierania różnorodności
przez firmy, dobrych praktyk godzenia ról zawodowych i prywatnych oraz czynników, które pomagają
vs. przeszkadzają, szczególnie kobietom, w realizacji
kariery zawodowej. •

Agnieszka Rajczuk-Szczepańska,
HR business consultant

75%

Tylu respondentów dostrzega
zalety budowania
zespołów różnorodnych
pod względem wieku.

Źródło: Badanie THINKTANK, Różnorodność w pracy a rozwój zawodowy kobiet i mężczyzn, czerwiec 2013 r.
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Kariera wsparta
technologicznie
Żyjemy w świecie gwałtownych przemian. Pod wpływem nowych

technologii, globalizacji oraz ewolucji potrzeb i postaw społecznych zmieniają się
mechanizmy decydujące o charakterze pracy, jej rozumieniu i granicach. Praca staje się
coraz bardziej elastyczna, zmienna i społecznościowa. W wymiarze indywidualnym
oznacza to rosnące znaczenie pojęcia osobistej kariery zawodowej.

TEKST>

Piotr Pszczółkowski, Grzegorz Filipowicz

Kariera w kształtującej się
rzeczywistości staje się nie tylko spełnieniem naturalnych potrzeb, lecz zwyczajnym wymogiem.
Moja obecna pozycja i zarobki mogą się mieć nijak
do tego, jak to będzie wyglądało w niezbyt odległej przyszłości. Dlatego też coraz większa część
świadomych pracowników w równie świadomy
sposób stara się kształtować swój rozwój – karierę.

67% badanych wskazuje na brak

dostrzeżenia ich możliwości
przez bezpośrednich przełożonych.

Szczególną uwagę należy zatem przykładać do
wszelkich danych wskazujących na to, co sprzyja
i co może utrudniać kształtowanie kariery. Te firmy, które będą w stanie wykorzystać odpowiednie
dane i wprowadzić oparte na nich rozwiązania,
mają szansę na budowanie długofalowej przewagi
konkurencyjnej. Jeżeli zatem, zgodnie z prezentowanymi badaniami, niezrealizowanym zawodowo
najbardziej utrudniały karierę brak dostrzeżenia ich
możliwości przez bezpośrednich przełożonych (ponad 67%) oraz brak programu wspierającego rozwój
zawodowy ze strony firmy (ponad 60%), to reprezentując organizację, powinniśmy zrobić wszystko, aby
te bariery usunąć – a przynajmniej zminimalizować.
Druga, jaśniejsza strona medalu, okazuje się
równie ciekawa. Jak się bowiem dowiadujemy, osoby spełnione zawodowo źródeł swojej samorealizacji

upatrują głównie w jakości własnej pracy i wykorzystywanych kompetencjach (aż 95% badanych).
Zastanówmy się zatem, co możemy (lub powinniśmy) zrobić, aby we własnej firmie zdobywać
i odpowiednio wykorzystywać informacje dotyczące:

1.	
wymiany rozwojowych informacji zwrotnych
między pracownikami a przełożonymi

HRtec dostarcza system kompleksowego zarządzania procesami HR,
komunikacją wewnętrzną, kadrami i finansami

2.	
wykorzystania i rozwoju potencjału
rozwojowego pracowników

3.	
kompetencji pracowników
4.	
zgodności zakresu wykonywanej
pracy z posiadanymi talentami.

:: Technologia w HR
Pomyślmy chwilę. Czy wiemy na przykład, jak
często nasi menedżerowie wykorzystują taką technikę, jak „pozytywne informacje zwrotne”, jakie talenty
i kompetencje posiadają nasi pracownicy, jaka część
z nich jest szczęśliwa w swojej pracy, a jaka czuje się
sfrustrowana? Są to pytania, które mogą przyprawić
o lekki ból głowy osoby odpowiedzialne za politykę
zarządzania zasobami ludzkimi (i nie tylko). A przecież to tylko niewielka część danych, które potrzebujemy, aby działać skutecznie i efektywnie. Mówiąc
krótko – praca menedżera HR w coraz większym
stopniu opierać się będzie na analizach złożonych
danych i nic nie wskazuje, aby tendencja ta miała
ulec zmianie.

Na szczęście równolegle z wyzwaniem pojawiają się rozwiązania, które mogą nam pomóc. Chodzi
oczywiście o coraz ciekawsze platformy HRMS. Najlepsze rozwiązania z tego zakresu nie tylko ułatwiają
życie menedżerom HR (chociażby przez dostęp do
gotowych narzędzi i kontentu merytorycznego, jak
na przykład katalogi kompetencji, opisy stanowisk,
testy, pigułki wiedzy etc.), lecz także – a może przede
wszystkim – służą samym pracownikom.

:: Firmowa platforma

czy też możliwość grywalizacji niemal dowolnych
procesów powoduje, że zarówno sami pracownicy,
jak i menedżerowie postrzegają platformę HRsys.pl
jako ciekawe i przede wszystkim użyteczne narzędzie
niemal codziennego użytku. Dzięki temu świat HR
i samych pracowników buduje się na tej samej płaszczyźnie, co jest dodatkowym zyskiem dla wszystkich
zainteresowanych. Warto przyjrzeć się temu bądź podobnemu rozwiązaniu.

Technologia wspierająca procesy HR i rozwoju
talentów rozwija się w zawrotnym tempie. Październikowa konferencja HR Word Tech w Paryżu zgroMożliwość samodzielnego korzystania z zaso- madziła ponad 3 tysiące uczestników i niemal 100
bów wiedzy, badania własnych predyspozycji czy wystawców rozwiązań technologicznych.
Jest zatem o czym myśleć.
też wymiany doświadczeń na wewnątrzfirmowej
platformie społecznościowej to rozwiązania wzbudzające olbrzymie zainteresowanie. Tę wiedzę opieramy na podstawie wdrożeń unikatowego polskiego Piotr Pszczółkowski, prezes HRtec Sp. z o.o
systemu: HRsys.pl. Wewnątrzfirmowy „facebook” Grzegorz Filipowicz, Business Partner HRtec sp. z o.o.

społecznościowa
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Kobieca kariera

wywiad Klubu Dyrektora
Personalnego

„Budowaniem kariery zarządza się tak, jak zarządza się ludźmi,
sobą czy domem. Niezależnie od tego czy urodziliśmy się kobietami,
czy mężczyznami”.

Zapytaliśmy kobietę, która
piastuje ważne stanowisko w branży kojarzonej
z męską dominacją o to, co pomogło zbudować jej
tak udaną karierę. Zapraszamy do przeczytania roz-

mowy z Magdaleną Taczanowską, dyrektorem sektora publicznego w Microsoft Polska, która ukończyła
dwa kierunki studiów, urodziła trzy córki i rozwija
się zawodowo w branży IT.

•

Śledząc rozwój twojej kariery i mając
świadomość tego, że wychowujesz
trójkę dzieci, w każdym chyba niemal
natychmiast rodzi się nutka podziwu.
Co tobie najbardziej pomaga
w budowaniu kariery?

W budowaniu kariery najbardziej pomaga mi
świadomość tego, co chcę osiągnąć, wizja celu. To
z perspektywy celu dokonuję wyborów i kieruję swoją karierą. Sądzę, że kobiety same są sobie przeszkodą
w budowaniu kariery. Mężczyźni dają sobie prawo

do bycia wystarczająco dobrymi, kobietom
zaś zależy na tym, by być idealnymi. To
sprawia, że kobiety znacznie rzadziej stawiają sobie za cel bycia liderem i przywódcą
organizacji. Sądzą, że jeszcze nie są gotowe.

czasu, by poznać siebie. Kiedyś przeszkadzałam
sama sobie, sądząc, że inni są lepsi. Dziś wiem, że jeśli
dobrze znam siebie, to wszystkie wydarzenia, które
mnie spotykają, będę analizować przez swój własny
filtr, a jeśli on będzie mi dobrze znany, to inni będą
mieli na mnie tylko taki wpływ, na jaki im pozwolę.
„Trzeba wiedzieć, co nas denerwuje, co emocjonalnie
zapala, żeby umieć tym zarządzić. Trzeba też dobrze
wiedzieć w czym się jest dobrym”.

•

•

Czy firmy mogą pomagać
kobietom w karierze?
Co powinien robić HR,
aby wspierać różnorodność?

Konsekwentne realizowanie przez firmy
polityki różnorodności może pomóc kobietom dostrzec na żywych przykładach, że ta
gotowość dawno w nich jest. HR ma w tym
procesie bardzo ważną rolę do spełnienia.
Powinien być jego motorem i dbać o zatrudnianie kobiet oraz ich rozwój. Ten proces
dziś trzeba aktywnie stymulować, ponieważ
różnorodność w zatrudnieniu nie jest na razie równie oczywista jak oddychanie.

•

A co jest twoim zdaniem
kluczem do rozwoju kariery?

Najważniejszym moim zdaniem elementem pomagającym kobietom budować
kariery jest samopoznanie. To jest klucz do
sukcesu. Osobiście od lat inwestuję dużo

Z naszych badań wynika, że najczęstszym
stereotypem przeszkadzającym kobietom
w karierze jest ten o godzeniu kariery
z byciem dobrą matką. Jak ty sobie
z tym poradziłaś?

Tak, to faktycznie klasyczne pytanie przy okazji
takich rozmów. Ciekawe, że takich pytań zwykle nie
zadaje się mężczyznom. Ja nie zadawałam sobie pytania, jak to pogodzić, ja to po prostu robiłam.
Proponowałabym podejść do tego tematu z ciekawością i otwartością. Zwłaszcza teraz, kiedy nowoczesne technologie i mobilność niezwykle pomagają się organizować, uwalniając nas wszystkich od
siedzenia za wyznaczonym nam biurkiem. Drugim
ważnym czynnikiem wspierającym rozwój kobiet jest
na pewno elastyczny czas pracy. Kobiety są obowiązkowe, więc mając te dwa narzędzia do dyspozycji, organizują się tak, by wszystkim swoim obowiązkom
podołać. „Moim zdaniem godzenie ról życiowych
nie jest zagadnieniem płciowym”. Zarówno kobiety,
jak i mężczyźni powinni się dogadywać z domownikami, na jakie życie się decydujemy.

•

Na pewno słyszałaś o inicjatywach
kobiet wspierających kobiety w różnych
obszarach funkcjonowania społecznego.
Co sądzisz o rodzącej się kobiecej
solidarności?

Męska solidarność jest większa niż ta, którą oferują sobie na razie kobiety. Mężczyznom jest łatwiej,
bo oni te swoje elitarne koła i kluby pielęgnują od
wieków. Kobiety zaś nauczone są przede wszystkim
rywalizacji między sobą i często za wszelką cenę
chcą do tych męskich kółek wejść. Smuci mnie widok kobiety próbującej udawać mężczyznę, upijającej się z kolegami, by pokazać, że z niej równiacha,
ale równie smutny jest widok kobiety eksponującej
swoją kobiecość ponad miarę. Przymilającej się,
wdzięczącej w sytuacjach stricte zawodowych. „Jeśli
wiem, kim jestem i w czym jestem dobra nie mam
potrzeby udawania kogoś innego”. Jestem świadoma
tego, co chcę osiągnąć, i ciągle dokonuję wyborów
prowadzących mnie do tego celu. Budowaniem kariery się zarządza tak, jak zarządza się ludźmi, sobą
czy domem. Niezależnie od tego, czy urodziliśmy się
kobietami, czy mężczyznami. •
Magdalena Taczanowska, dyrektor sektora
publicznego w Microsoft Polska. W swojej karierze
obejmowała wysokie pozycje w zarządach polskich
i międzynarodowych firm informatycznych.
Licencjonowany coach. Posiada dyplom MBA
Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University
w Nowym Sączu.
Wysłuchała Monika Chajdacka

Jak praktycznie wygląda wspieranie różnorodności i rozwoju zawodowego
rodziców w firmach w Polsce? Czy to tylko elastyczny czas pracy, czy może coś więcej?
Oto przykłady działań w dwóch całkiem różnych firmach: Dentsu Aegis Network Polska i Alior Bank.

„bAbki w górę!”

Wonderland
– Dentsu Day Care

w Alior Banku

W Dentsu Aegis Network Polska stworzono wyjątkowe miejsce dla dzieci pracowników firmy, w którym
oferowana jest bezpłatna opieka profesjonalnych niań.
Wonderland odwiedza ok. 80 dzieci miesięcznie, w wakacyjnym okresie było ich nawet 200 miesięcznie! Osoby korzystające z tego benefitu często podkreślają dużą
oszczędność czasu oraz możliwość wsparcia w awaryjnych sytuacjach. Najlepsze referencje wystawiają same
dzieci, które chętnie wracają do Wonderlandu.
Program Coachingowy to wsparcie, jakiego firma Dentsu Aegis Network Polska udziela rodzicom, którzy właśnie powitali na świecie dziecko.
“Pierwszy okres po powrocie do pracy postrzegany
jest przez rodziców jako niezwykle trudny i przypomina
„spacer po linie” – mówi Magdalena Macyszyn, certyfikowany coach ICF. Dlatego głównym celem Programu
Coachingowego w Dentsu jest wypracowanie strategii
umożliwiającej godzenie życia rodzinnego z zawodowym.
Coaching składa się z 3 spotkań z coachem oraz z psychologiem dziecięcym i skierowany jest do obojga rodziców – niezależnie od tego, które z nich jest pracownikiem
grupy Dentsu.
Uczestnicy potwierdzają, że spotkania pomogły im
wypracować indywidualne rozwiązania, zorganizować
życie domowe, wypracować nowe zasady z partnerem
oraz na nowo budować relacje z dzieckiem po powrocie
do pracy.

W Alior Banku 65% pracowników stanowią kobiety, a wiele z nich szuka własnego
sposobu na pogodzenie roli zawodowej, osobistej i społecznej.
Aby ułatwić im odnalezienie własnej
drogi i inspirować do realizowania swoich
planów, uruchomiony został program dla
kobiet pod nazwą „bABki w górę!”.
Poprzez budowanie kultury wzajemnego wspierania się kobiet oraz zapewnienie
dostępu do najnowszej wiedzy program
pomaga kobietom podjąć te – kluczowe dla
nich samych – decyzje o rozwoju osobistym,
zawodowym i dalszym budowaniu kariery.
Dużą popularnością cieszyły się półkolonie
zorganizowane w wakacje w dużych miastach. Dzieci naszych pracowników były
odbierane z biura o 9 rano, a po dniu wypełnionym atrakcjami były odwożone do
rodziców o 17.
W Alior Banku zamawia się też wyprawki szkolne dla dzieci pracowników. Bank
traktuje to jako inwestycję w wizerunek
pracodawcy, który szanuje potrzeby pracujących rodziców i pozwala im zaoszczędzić
czas, który przeznaczyliby na skompletowanie takiej wyprawki.

Agata Kaczmarska, dyrektor personalny;
Jadwiga Jadziewicz, CSR manager
– Dentsu Aegis Network Polska

Małgorzata Bartler, dyrektor personalny
– Alior Bank

Klub Dyrektora Personalnego przy
THINKTANK, zorganizował wiele debat
z udziałem zarówno menedżerów działów
personalnych, jak i zarządzających
obszarami biznesowymi. Debaty
były poświęcone różnym tematom
i wyzwaniom, z jakimi na co dzień zmagają
się szefowie personalni w Polsce.

Spotkania Klubu Dyrektora Personalnego

Dobre praktyki
i doświadczenia

