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firm (z 21 krajów) biorących udział w badaniu 

potwierdziło, że w czasie pandemii korzystanie 

ze strategicznej Balanced ScoreCard wniosło

o wiele więcej wartości niż przed kryzysem.

33%

Źródło: Balanced Scorecard Usage Survey 2020, 2GC
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Konsulting w pandemii – na pytania 
redakcji portalu Outsourcing&more

odpowiada  Violetta Małek

Personalne kluczowe czynniki 
sukcesu w nowym modelu pracy

Kontroling strategiczny jako 
kluczowe narzędzie zarządzania

Brak energii jako utrata 
potencjału pracownika 



Kontroling strategiczny jako kluczowe 
narzędzie zarządzania



Duża część organizacji myśli o kontrolingu, jego funkcji, zadaniach i wykorzystywanych narzędziach 

głównie w kontekście operacyjnym i bieżącego raportowania wyników i monitorowania 

efektywności. Często najszerszą i najdłuższą czasowo perspektywą, którą zajmuje się kontroling, 

jest budżetowanie roczne. W innych organizacjach, nawet jeśli pracuje się nad planowaniem 

wieloletnim, jest to w dużej mierze głównie ćwiczenie finansowe polegające na ekstrapolacji 

założeń budżetu rocznego. Przypadki wiodących organizacji pokazują jednak, że dobrze wdrożony 

i realizowany kontroling strategiczny może być jednym z kluczowych elementów skutecznego 

zarządzania i osiągania celów strategicznych.
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Definicji kontrolingu jest bardzo wiele,

można jednak zidentyfikować w nich

kilka wspólnych elementów, które

pozwalają odpowiedzieć na pytanie

czym tak naprawdę jest kontroling

strategiczny:

▪ działania mające na celu wspoma-

ganie zamierzeń długookresowych

i realizację celów strategicznych,

▪ orientacja na przyszłość przedsię-

biorstwa i planowanie długo-

terminowe

▪ monitorowanie, analiza i ocena

procesów w horyzoncie czasowym

dłuższym niż rok

▪ monitorowanie i weryfikacja po-

tencjalnych efektów zmian za-

istniałych w otoczeniu organizacji

i przełożenie ich na analizę

kondycji finansowej firmy

▪ koordynacja poszczególnych ele-

mentów zarządzania strategicz-

nego: planowania i kontroli

strategicznej i zasilania organizacji

w informacje strategiczne, wspo-

maganie procesu zarządzania

strategicznego.

Ważnym elementem analizy stopnia

realizacji strategii jest pomiar ryzyka -

identyfikacja zakłóceń, analiza ich

przyczyn i wsparcie w wyborze

właściwych metod zarządzenia

ryzykiem. W ramach kontrolingu

strategicznego może dochodzić rów-

nież do monitoringu otoczenia -

ustalania stopnia wpływu szans i za-

grożeń na efektywność podejmo-

wanych działań.

i wariantów strategicznych. Istotny

jest również sam element operacjo-

nalizacji strategii, zarówno na

poziomie celów, jak i mierników. Plany

strategiczne to nie tylko zestaw

długoterminowych założeń finanso-

wych ale zestaw złożonych informacji

odpowiadających na kluczowe dla

organizacji pytania: co jest naszym

celem? jak chcemy te cele osiągnąć?

w jakich uwarunkowaniach zewnętrz-

nych i wewnętrznych działamy? co

można / warto / trzeba zrobić w danej

sytuacji strategicznej? jakie są

dostępne opcje strategiczne? czy

kontynuacja obecnej strategii dopro-

wadzi nas do celu? skąd możemy

wiedzieć czy nasze działania strate-

giczne są skuteczne, jak często to

sprawdzamy?

Badanie stopnia realizacji celów

strategicznych to kolejna bardzo

ważna rola kontrolingu strategicznego.

Do prawidłowego funkcjonowania

takiego monitoringu niezbędne jest

właściwe zdefiniowanie i pomiar

mierników strategicznych i miar

efektywności. Dzięki odpowiedniemu

doborowi kryteriów oceny i iden-

tyfikacji kluczowych działań możliwe

jest bieżące śledzenie procesu

implementacji przyjętej strategii, a

także formułowanie zaleceń mody-

fikacji i działań optymalizacyjnych.

Dekompozycja mierników strategicz-

nych pozwala również na bieżąco

kontrolować realizację kluczowych

działań na poziomie operacyjnym.

Czym jest kontroling 
strategiczny?

Funkcje kontrolingu 
strategicznego

Jednym z podstawowych zadań

kontrolingu strategicznego jest udział

w procesie planowania strate-

gicznego. Z jednej strony kontroling

strategiczny jest w stanie dostarczyć

informacji niezbędnych do podejmo-

wania decyzji strategicznych (pocho-

dzących zarówno z zewnątrz jak i we-

wnątrz organizacji), z drugiej wspoma-

ga sam proces formułowania celów,

ich hierarchizację, analizę i wybór

najbardziej optymalnych scenariuszy

Narzędzia analizy 
strategicznej

Elementy kontrolingu 
strategicznego

Plany strategiczne
(w tym finansowe)

Informacje 
o charakterze 

długookresowym

Metody i system 
zarządzania 
organizacją

Wskaźniki 
strategiczne
i metody ich 

monitorowania

Metody i narzędzia 
decyzyjne
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Zbiór narzędzi i koncepcji wyko-

rzystywanych w planowaniu i kon-

trolingu strategicznym jest bardzo

szeroki – część z nich jest

wykorzystywana głównie przez działy

zajmujące się strategią, z części

korzystają także działy finansowe.

Wiąże się to też z samym

umiejscowieniem kontrolingu strate-

gicznego w organizacji – najczęściej

występuje jeden z dwóch modeli:

odpowiedzialność za kontroling strate-

giczny tam gdzie kontroling ope-

racyjny lub też odpowiedzialność za

kontroling strategiczny zgodnie z od-

powiedzialnością za strategię.

Różnice pomiędzy kontrolingiem strategicznym i operacyjnym

Przy analizach strategicznych mają-

cych na celu identyfikację relacji

między firmą a otoczeniem stosuje się

takie narzędzia jak: analiza kluczowych

czynników sukcesu, analiza SWOT,

cykl życia produktów i technologii,

krzywa doświadczeń, metoda łań-

cucha wartości, metody portfelowe

czy analiza pięciu sił Portera oraz ana-

lizy konkurencji.

Przy samym planowaniu strate-

gicznym (planowanie strategiczne to

proces mający na celu określenie

przyszłego kierunku firmy, który

uwzględnia jej kluczowe cele, przyjęte

strategie oraz biznesplan) wykorzys-

tuje się m.in. analizy wrażliwości i sce-

nariuszy, rachunki kosztów docelo-

wych, drzewa decyzyjne i analizę luki

strategicznej.

W monitorowaniu strategii i analizie

stopnia realizacji celów strategicznych

pomocne są takie narzędzia jak:

zrównoważona karta wyników, analiza

Pareto, benchmarking, czy też metody

pomiaru wartości ekonomicznych (np.

EVA, czy FCF).

Dobór narzędzi zależy od stopnia

zaawansowania organizacji jeżeli

chodzi o zarządzanie strategiczne a

także priorytetów, jakie stawiają sobie

poszczególne organizacje. Badania po-

kazują, że wciąż najpopularniejsze są

klasyczne narzędzia jak analizy kon-

kurencji, zrównoważona karta wyni-

ków czy benchmarking i analizy

portfelowe.

KRYTERIUM KONTROLING OPERACYJNY KONTROLING STRATEGICZNY

Horyzont czasu Krótki (miesiąc, kwartał, rok) Długi (lata)

Cele
Sterowanie rentownością, 
wykorzystaniem zasobów
i płynnością

Realizacja strategii, zabezpieczenie 
potencjału organizacji, wzrost 
wartości

Poziom planowania Operacyjne i taktyczne Strategiczne

Rodzaj kontroli Budżet i mierniki operacyjne Plan strategiczny i mierniki 
strategiczne

Orientacja wewnętrzna zewnętrzna

Narzędzia kontrolingu 
strategicznego

63,6%

34,1%
27,3% 27,3%

20,5% 20,5% 18,2% 18,2% 15,9%

6,8% 6,8%
2,3% 2,3% 0,0% 0,0%

Wykorzystanie instrumentów kontrolingu strategicznego

Na podstawie: www.finanseicontrolling.pl



Jeden z klientów Gekko advisoryNOW,

duże polskie przedsiębiorstwo

zarządzające siecią sklepów,

potrzebował narzędzia, które z jednej

strony umożliwiłoby zarządzającym

monitorowanie stopnia realizacji

nowej strategii, z drugiej strony

pozwoliłoby kaskadować cele

strategiczne na cele operacyjne dla

poszczególnych jednostek i zespołów

tak, aby każdy rozumiał swój wpływ na

realizację strategii. Wybór padł na

strategiczną kartę wyników (Balanced

ScoreCard).

Balanced ScoreCard to instrument

kontrolingu strategicznego firmy

umożliwiający ocenę wdrażania długo-

terminowej strategii firmy dzięki

śledzeniu kluczowych miar sukcesu

(KPIs). Pierwotnie został stworzony

jako system monitorowania wynikami,

jednak przez lata metodyka ewolu-

owała i obecnie BSC jest używane jako

narzędzie do zarządzania biznesem.

Balanced ScoreCard daje możliwość

przełożenia strategii i wizji na

działania, poprzez zdefiniowanie

celów i mierników w czterech

perspektywach:

▪ finansowej,

▪ klienta,

▪ procesów wewnętrznych,

▪ rozwoju (uczenia się i innowa-

cyjności).

Główne cele wdrożenia BSC w

organizacji to:

▪ Mierzenie i monitorowanie

postępów w realizacji celów

strategicznych

▪ Wspieranie procesu komuniko-

wania celów i ambicji organizacji

▪ Priorytetyzacja projektów, pro-

duktów i usług

▪ Integracja i uspójnienie co-

dziennych zadań ze strategią

organizacji.

W ciągu 2 miesięcy prac projektowych

konsultanci GAN wraz z kadrą

zarządzającą i menadżerską:

▪ Przeanalizowali cele i strategię, a

także inicjatywy strategiczne

▪ Opracowali i przeanalizowali kilka-

set mierników strategicznych

i operacyjnych dotyczących działal-

ności firmy

▪ Wybrali 20 mierników do

Strategicznej Karty Wyników

▪ Dokonali wstępnego skaska-

dowania mierników BSC na

mierniki dla poszczególnych jed-

nostek organizacyjnych (w sumie

74 mierników, po kilka kluczowych

mierników dla każdej jednostki)

▪ Zidentyfikowali źródła danych i

opracowali zasady raportowania

mierników

▪ Zaproponowali schemat powią-

zania BSC z systemem motywa-

cyjnym.

Kontroling strategiczny w praktyce – wdrożenie Balanced ScoreCard
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Korzyści z wdrożenia BSC

wspiera proces uczenia się 
organizacji wpływając na 
poprawę wyników

ułatwia synergię zarządzania 
wartością i optymalizacji procesów 

eliminuje „silosy” i rozwija podejście 
procesowe, które pozwala i wspiera 
rozwój kultury ciągłych usprawnień 

skupia uwagę na długoterminowej 
wartości generowanej przez Spółkę 
dla akcjonariuszy (w kontraście do 
tradycyjnej kontroli budżetowej)

pozwala identyfikować 
i komunikować czynniki 
sukcesu rynkowego

przyczynia się do realizacji 
zamierzonych celów 
optymalizacji kosztów

daje podstawę do budowy 
skutecznego systemu 
wynagradzania/premiowego 

CASE STUDY



Personalne kluczowe czynniki 
sukcesu w nowym modelu pracy



Potrzeba i zmiana –
dwa kluczowe 

wyzwalacze 
i generatory rozwoju. 

Pandemiczny 
miniony rok postawił 

wiele znaków 
zapytania i stworzył 
mnóstwo okazji do 

rozwoju. Jak to 
z doświadczeniami 

rozwojowymi bywa, 
często rodzą się 

w bólach. I tak wielu 
przedsiębiorców 
i pracowników 

skonfrontowanych 
zostało 

z niepokojem, 
frustracją i lękiem 

o swoje zdrowie oraz 
byt materialny. Stare 
przysłowie mówi: nie 
ma tego złego co by 
na dobre nie wyszło. 
Zatem jak możemy 

zdefiniować to 
dobro?

New normal
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Zmiany uwarunkowań rynkowych

wpłynęły w ogromnym stopniu na or-

ganizację pracy. Przeszliśmy drogę od

stacjonarnej pracy i swojego biurka

w swoim gabinecie lub po prostu „hot

desku” w „open space” (ale wciąż

w biurowcu w centrum lub na obrzeżu

miasta) do quasi biur we własnych

prywatnych przestrzeniach. Zostaliśmy

zamknięci w domach i oknem na świat

stał się ekran komputera. Może nie-

którzy z nas czekają aż świat wróci do

normalności, ale już chyba coraz czę-

ściej i do większości z nas dociera wia-

domość, że już nigdy nie będzie tak jak

było. Zmiany są zbyt głębokie. Stare

modele pracy i funkcjonowania ustą-

piły miejsca nowym. Jeszcze nie do

końca może się nam to podobać, jesz-

cze nie wiemy co nas właściwie w kon-

sekwencji czeka, ale już wiemy, że no-

wa rzeczywistość staje się naszą

codziennością określaną jako „new

normal”.

W trybie błyskawicznym zostaliśmy

zobowiązani do zapoznania się z roz-

wiązaniami technologicznymi typu MS

Teams, Discord lub jakimikolwiek

innymi, które pozwalają się spotykać

w sposób wirtualny – widzieć się, a nie

tylko słyszeć, ale czy również czuć to

już zupełnie inna sprawa. Można by

powiedzieć, że zadziwiające jest to, jak

szybko nauczyliśmy się funkcjo-

nowania w nowej rzeczywistości. Stało

się tak zapewne za sprawą

intuicyjnych, łatwych w obsłudze dla

użytkowników rozwiązań, ale na pew-

no jeszcze z jednego powodu – jest

nim, wbrew pozorom, psycho-

fizjologiczna gotowość człowieka do

zmiany, zdolność do adoptowania się

do nowych warunków, odwaga

sprawdzania, testowania, próbowania.

Nie zawsze przychodzi ona super

łatwo, czasami jest okupiona stresem,

ale koniec końców, większość z nas,

ludzi pracy XXI w., nabyło sprawności

w poruszaniu się w rozwiązaniach zdi-

Przywództwo

W tych warunkach zmieniającego się

modelu pracy poszukujemy punktu

oparcia, czegoś co da nam

jakiekolwiek poczucie bezpieczeństwa

i zrównoważonego, stabilnego roz-

woju. I tutaj wracamy do kwestii od lat

nieustannie omawianej w nauce

i praktyce zarządzania, czyli tematu

przywództwa. Doświadczenie ostat-

nich miesięcy wyraźnie pokazują, że

kluczowym czynnikiem sukcesu szyb-

kich zmian, sprawnej transformacji na

rynku pracy jest i będzie jakość

przywództwa – mądrość, dojrzałość

i empatia przełożonych.

Do marca 2020 r. korporacyjny model

zarządzania oparty był o kilka

kluczowych haseł: misja, wizja, strate-

gia, KPIs (wskaźniki / miary sukcesu),

BSC (zrównoważona karta wyników).

Cele, a przede wszystkim poziom ich

realizacji, determinowały naszą co-

dzienność – oby więcej, bardziej efek-

tywnie (cokolwiek to znaczy), bardziej

zyskownie. Wszystko inne było wtór-

ne. Takie hasła jak „ludzie są najważ-

niejszym aktywem naszej organizacji”,

budowanie zaangażowania pracow-

ników w oparciu o empatię,

partycypację, delegowanie decyzyj-

ności niestety należały do rzadkości.

Bardzo często motywacja finansowa

była najważniejszym czynnikiem budo-

wania zaangażowania pracowników.

Nawet jeśli potrzeby pracowników

wykraczały poza ten czynnik i nawet

jeśli nikt z nas nie chce tego przyznać,

bo nasz intelekt i nasze wyobrażenie o

nas samych nam na to nie pozwalają.

gitalizowanych oraz nabyło lub

rozwinęło tę nową kompetencję.

Niektórym z nas (i pracownikom,

i firmom) to się nawet podoba

i zupełnie odpowiada. Warto podkre-

ślić, że byli również prekursorzy,

którzy od dawna w takim modelu

pracy funkcjonowali.



Oczywiście, zgodnie z rozkładem

normalnym, zawsze na rynku były

organizacje dojrzalsze, na poziomie

indywidualnym nazwalibyśmy je

„starymi duszami”, które rządziły się

innym porządkiem. Ich liderzy byli

cenieni nie tylko za to, że realizują cele

biznesowe, ale również za to JAK to

robią. Mówimy o zrównoważonych /

zbalansowanych przywódcach –

w języku angielskim określanych

zgrabnym terminem „men of

integrity”. Takie osoby, które wiedzą

jak połączyć materialny świat celów,

wyników i zysku z niematerialnym

światem relacji, uwarunkowań

psychologicznych, motywacji i szacun-

ku ludzi do siebie nawzajem.
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Lista kontrolna

Zatem jaka jest lista kontrolna lidera

na nowe czasy? Jakie zachowania są

kluczowymi czynnikami sukcesu

nowego przywództwa? Najprościej

rzecz ujmując, dobry przywódca /

manager/ kierownik, to taki, który jest

blisko swojego zespołu, utożsamia się

z nim, potrafi wsłuchiwać się w ten

zespół, potrafi identyfikować i defi-

niować wyzwania, ale też zauważać

indywidualne potrzeby i niedoma-

gania poszczególnych członków

zespołu. Od zawsze w zarządzaniu

mówi się o efektywnej komunikacji

interpersonalnej. Zapewne każdy

manager wyższego i średniego szczeb-

la brał udział w szkoleniu z zakresu

komunikacji. Teraz jest moment, kiedy

ktoś mówi „sprawdzam”. To ten

moment, kiedy w końcu trzeba

usłyszeć drugiego człowieka z jego

wartościami, potrzebami, pomysłami,

ale również z obawami, a czasami

nawet frustracjami i lękiem. Tym

drugim człowiekiem może być

pracownik, klient, interesariusz – nie

ma znaczenia. Ważne jest to, żeby

mieć świadomość, że tak, jak

konieczne w obecnych realiach jest

szybkie uzupełnianie wiedzy w zakre-

sie narzędzi IT, jeszcze ważniejsze jest

uzupełnianie kompetencji społecznych

Przełączenie się z jednego sposobu

funkcjonowania na zgoła inny nie

wydarzy się jednak błyskawicznie, bo

zmiana dotyczy mentalności ludzkiej.

Przed liderami stoi wiele wyzwań,

w tym nie tylko nabywanie

i szlifowanie nowych kompetencji, ale

również zadbanie o własną rów-

nowagę psychiczną. Ostatni rok

pokazał, że właśnie stabilni

emocjonalnie i empatycznie liderzy

byli ratunkiem w sytuacjach kolejnych

tąpnięć rynkowych. W naj-

trudniejszych sytuacjach poradzili

sobie Ci, którzy byli ze swoimi

zespołami, byli blisko ludzi i w trud-

nych chwilach dawali im poczucie

bezpieczeństwa.

Prognoza

I taki właśnie model dojrzałego,

odpowiedzialnego przywództwa bę-

dzie jedynym słusznym w naszym

nowym świecie – jeśli rzeczywiście to

już moment, kiedy ludzkość stanęła na

jakieś krawędzi, doszła w swym cyklu

koniunkturalnym i humanistycznym

do punktu przegięcia i czeka na

odbicie się od dna.

Dla tych wszystkich organizacji, które

działały w wyżej opisanym modelu

zarządzania (bliższym maksymie „cel

uświęca środki”), czasy są wymagające

również dlatego, że w szybkim czasie

muszą zmienić swoją kulturę

organizacyjną na bardziej partycy-

pacyjną, angażującą, opartą na

zaufaniu i szacunku. Trzeba porzucić

stary model oparty na kontroli i re-

lacjach hierarchicznych (przełożony-

podwładny) na rzecz nowego modelu,

tzw. zwinnego, który pozwala wszyst-

kim pracować na celach w całkowicie

niezależny i transparentny sposób.

Choć trzeba pokreślić, że nie mówimy

tutaj o wyeliminowaniu struktur

i schematów organizacyjnych, ale

o zmianie połączeń z tzw. silosowych

na poprzeczne, czyli na pracę

projektową i skoncentrowaną na

potrzebach klientów zewnętrznych,

jak i wewnętrznych.



operacji i szczególnych biologicznych

wartości.

Jakich?

De Vivo wskazuje ich 5:

▪ uprzejmość,

▪ optymizm,

▪ umiejętność wybaczania,

▪ wdzięczność

▪ szczęście.

Mówi on, że każdego dnia należy je

pielęgnować i warto mieć na to

strategię. Albowiem wszystko czego

doświadczamy jest produktem tego co

mamy wewnątrz, naszych wierzeń

i przekonań. Oczywiście trzeba dodać,

że waga relacji nie dotyczy tylko życia

prywatnego, ale ma obecnie gigan-

tyczne znaczenie w środowisku firmo-

wym. Uprzejmość i wdzięczność są

„wyzwalaczami” dobrych emocji

i wprowadzają kooperację w miejsce

niegdysiejszej konkurencji.
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Wartości

I jeszcze raz zadajmy sobie pytanie,

dlaczego jakość relacji ma takie

znaczenie? Z doświadczenia wiemy, że

relacje mogę być toksyczne, ale mogę

też być karmiące. Immaculata de Vivo,

Profesor na Wydziale Epidemiologii

Uniwersytetu Medycznego Harvarda,

lider w dziedzinie epidemiologii

molekularnej i genetycznej nowo-

tworów mówi, że wskaźnik śmier-

telności jest o 50% niższy wśród osób,

które mają zdrowe, zrównoważone

relacje w stosunku do osób, które

funkcjonują we wrogich relacjach.

Podkreśla, że Ci, którzy są predys-

ponowani do przetrwania to ci, którzy

są najuprzejmiejszymi z nas. To

dlatego, że jesteśmy gatunkiem, który

kooperuje. Przetrwanie to kwestia

adaptacji. Bardzo długo oznaczało to

siłę i opresję. Najnowsze badania

dowodzą, że adaptacja to wynik ko-

– umiejętności skutecznego

porozumiewania się między ludźmi

i budowani długotrwałych relacji, nie

transakcyjnych, ale w sensie

wielowymiarowym.

Bycie dobrym liderem to z jednej

strony wskazywanie kierunku,

wytyczanie celów i pomoc w definio-

waniu zadań (czyli niby wszystko jak

dotychczas), ale również towarzy-

szenie, wspieranie i gotowość do

pomocy. W sytuacji kiedy pracownik

celów / zadań nie realizuje, oznacza to

w praktyce zatrzymanie się i zadanie

sobie kilku istotnych pytań, a nas-

tępnie poprowadzenia uważnej,

coachingowej rozmowy w celu

ustalenia dalszych kroków i poprawy

sytuacji. Cała procedura nie musi być

długa – warto wrócić do pozycji

„Jedno-minutowy menedżer” Kena

Blan-charda i Spencera Johnsona, jak

również poznać dosłownie kilka

narzędzi udzielania konstruktywnego

feed-backu. Do kluczowych czynników

sukcesu „zarządzania na dzisiejsze cza-

sy” należy jakość dialogu, a w konsek-

wencji jakość relacji. Zatem w naj-

większym uproszczeniu, wyniki pracy

będą pochodną budujących, dobrych

relacji, a nie odwrotnie - jak to dotych-

czas w przeważającym procencie firm

bywało (z ang. „good results make

good friends” – cytat z życia wzięty).

50%
niższy wskaźnik śmiertelności wśród osób, które 

mają zdrowe, zrównoważone relacje w stosunku 

do osób, które funkcjonują we wrogich relacjach

IMPLIKACJE DLA HR

Wspieranie wszelkich form rozwoju 
pracowników

Dla funkcji personalnej obecne realia wyznaczają jednoznacznie priorytety. Należą do nich:

Wzmacnianie i kierowanie z empatią, 
aby miejsce pracy było przestrzenią 

psychologicznie bezpieczną.

Wspieranie zdrowia psychicznego 
i dobrostanu

Umożliwienie pracy zdalnej i 
hybrydowej



Jesteśmy firmą doradczą, której DNA to

doświadczenie i innowacyjność. Firmą,

która buduje z klientami efektywną,

nowoczesną i otwartą relację zape-

wniając najwyższe standardy komuni-

kacji, aby stać się zaufanym i wybranym

doradcą.

Zespół Gekko advisoryNOW (GAN) to

kompetentni, utalentowani konsultanci

wywodzący się z globalnych firm dorad-

czych oraz doświadczeni analitycy

finansowi i eksperci biznesowi z wielu

branż w Polsce i na świecie.

optymalizujemy procesy biznesowe i operacyjne / zarządzamy kosztami i wartością 

przedsiębiorstw / budujemy modele operacyjne organizacji z sektora nowoczesnych usług 

biznesowych / wspieramy we wdrożeniu rozwiązań IT / przeprowadzamy zmiany organizacyjne / 

restrukturyzujemy operacyjnie i strategicznie / opracowujemy raporty rynkowe / zarządzamy 

projektami / wspieramy ekspercko on-demand

www. advisorynow.pl   



Brak energii jako utrata potencjału 
pracownika 
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Z roku na rok widać zmianę

w podejściu do zarządzania potencja-

łem ludzkim w organizacjach. Rynek

pracownika sprawił, że firmy zaczęły

prześcigać się w wymyślaniu cieka-

wych zachęt, by przyciągnąć do siebie

najlepszych i jednocześnie utrzymać

tych, którzy im wcześniej zaufali.

Zaczęła rozrastać się lista benefitów

oferowanych pracownikom, co spo-

wodowało, że coś co jeszcze kilka lat

temu było ekstra dodatkiem, stało się

częścią pakietu obowiązkowego.

Opieka medyczna, czy karnet

sportowy nie są już cennym

bonusem, a spodziewaną składową

wynagrodzenia. Czym innym więc się

wyróżnić?

Wiele firm zdecydowało się postawić

na budowanie dobrostanu pracow-

niczego, czyli tworzeniu takiego

środowiska pracy, w którym pracow-

nik będzie odczuwał szczęście. Przy

tej okazji pojawiły się nowe, dotąd

nieznane stanowiska pracy jak

chociażby Happy Chief Manager,

którego rolą jest budować przyjazne,

pozytywne miejsce pracy. Zrozu-

miano bowiem, że dobrostan

pracowników wymiernie wpływa na

ich efektywność.

Trudno nie zgodzić się z tym, że

ludzie pracują lepiej i wydajniej, kiedy

czują się spokojni, zaopiekowani,

w warunkach, które sprzyjają ich

koncentracji i rozwoju kreatywności.

Powstają więc piękne przestrzenie

ożywione kolorami, które wypierają

sztywną i dotąd dominującą szarość,

miejsca do relaksu, czy zabawy. W

kuchniach czekają świeże owoce

i warzywa, a w nowo za-

aranżowanych biblioteczkach warto-

ściowa literatura. I choć teraz w

czasie pandemii trudniej z tego

korzystać, działy HR dwoją się i troją,

by choć trochę tego dobra

transferować na pracę zdalną. Oferta

szkoleń on-line i webinarów puchnie

w szwach, by dać ludziom

wszechstronną wiedzę i psycholo-

giczne wsparcie.

Wszystkie te działania mają jeden

wspólny mianownik – zachęcić pra-

cowników do wysokiej efektowności

i zaangażowania w wykonywaną

pracę, by firma prężnie się rozwijała

i wygrywała z konkurencją. Czy to

jednak działa? Czy budowanie

dobrostanu pracowników lada

moment nie stanie się czymś tak

powszechnym i nieatrakcyjnym jak

pakiet medyczny? Niewątpliwie byłaby

to duża strata, gdyby poczucie

szczęścia w pracy spowszedniało i nie

wywoływało uczucia wdzięczności,

zadowolenia, chęci do działania.

Tak być nie musi, o ile szybko

przestawimy się z myślenia o

budowaniu dobrostanu pracowników

z „co jeszcze zorganizować?”, na

poświęcenie uwagi na jakość

i celowość oferowanych benefitów.

Wtedy być może dostrzeżemy jak dziś

pracują nasi pracownicy; że zamiast

rozwijać skrzydła, ciągną nimi po ziemi

zmęczeni uprawianiem codziennych

korpomaratonów. W poczuciu

odpowiedzialności za powierzone im

zadania, starają się sprostać wszelkim

wymaganiom codzienności, a tych jest

niestety znacznie więcej niż czasu

przeznaczonego na pracę. To powo-

duje, że ludzie czują się przemęczeni,

sfrustrowani, nieefektywni i zestreso-

wani. Oferowane im benefity omijają

szerokim łukiem, bo nie mają na nie

czasu, bo inne rzeczy są zawsze

ważniejsze. I tak zamiast szczęścia

pojawia się uczucie wypalenia i ogólna

niemoc, a te nie sprzyjają wysokiej

efektywności.

Utrata energii = utrata 
potencjału pracownika
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Od rana do wieczora w ciągłym 
biegu

Przeskakiwanie z zadania na 
zadanie

Działanie na autopilocie 

Codzienny „korpo-maraton”

Ciało
Napięcie, zmęczenie, osłabienie 
odporności

Umysł
Wyłączone myślenie, brak 
racjonalizacji podejmowanych 
decyzji, zautomatyzowane działanie

Emocje Dominuje niepokój, lęk, trudność 
z racjonalną oceną rzeczywistości  

Zachowania
Nieracjonalnie, przesycone stresem, 
osłabienie wiary w siebie i swoją 
skuteczność

Kultura odpoczywania

Jak zarządzać energią?

Ujarzmienie 
nadmiernego stresu

Docenianie

Codzienna 
autorefleksja

Świadome kontrolowanie swojego

stresu to również ważny aspekt

budowania dobrostanu.

Ponadto obudźmy świadomość

pracowników, wytrącając ich z funk-

cjonowania na autopilocie. Pokażmy

im jak robić codzienne stop-klatki,

wprowadzając do życia element

autorefleksji, by zauważali co robią

i po co, czy to im służy, czy można to

zrobić inaczej, a może niektóre

działania warto porzucić?

I na koniec, uczmy się wzajemnie

wspierać życzliwością, wdzięcznością,

docenianiem. Dawajmy sobie wzajem-

nie dobry feedback, doceniajmy

w innych ich rozwój, zmianę, a nie

tylko spektakularne sukcesy.

Róbmy rzeczy proste, bo w nich tkwi

niezwykła siła i moc sprawiania, by

DOBROSTAN budował się sam. Do

tego nie potrzeba dużych nakładów

i epickich pomysłów.

Wystarczy uważność.

Brak refleksji w co alokuje się 
czas

Brak bycia w „tu i teraz”

Ciągłe patrzenie na cle w 
przyszłości

Ciągłe przebywanie w strefie przetrwania

Wiele badań pokazuje, że Polacy są

jednym z najbardziej zestresowanych

narodów w Europie. Pracujemy też

najwięcej (obok Greków), ale

niekoniecznie najbardziej efektywnie.

Jak zatem powinno wyglądać

budowanie dobrostanu po polsku?

Na początek wprowadźmy w firmie

kulturę świadomego odpoczywania,

po to, by pracownicy nauczyli się

odzyskiwać w ciągu dnia utraconą

energię i potrafili nią świadomie

zarządzać. W Chinach prawo do 30-

minutowej drzemki zostało zapisane

w konstytucji, w Japonii 20-minutowa

drzemka zwana inemuri uznawana

jest za oznakę pracowitości, gdyż

zauważalnie wpływa na efektywność

i wydajność pracowników. Tymcza-

sem polskim pracownikom z trudem

przychodzi przerwanie pracy na 10

minut, by przejść się na krótki spacer,

wypić z uważnością herbatę, czy zro-

bić kilka ćwiczeń oddechowych.

Zatraciliśmy zdolność regeneracji

pozostając stale zajętymi, co niestety

nie zwiększa naszej skuteczności w

działaniu, choć lubimy w to wierzyć.

Dlatego uczenie pracowników.

regeneracji powinno znaleźć się na

pierwszym miejscu budowania ich

zawodowego dobrostanu.

Po drugie, nauczmy ich ujarzmiać swój

stres. Dobrą i pożyteczną reakcję

fizjologiczną wiele osób przekształciło

w terrorystę, który zawładnął ich

myślami, emocjami i zachowaniami.

Tak być nie powinno. Większość ludzi

postrzega stres jako kłopot i poważne

utrudnienie w ich codziennym

funkcjonowaniu. Wielu nie potrafi nad

nim zapanować, co negatywnie odbija

się na ich wydajności w pracy, ze

względu na osłabioną koncentrację,

obniżenie zdolności zapamiętywania

i logicznego myślenia.



W trakcie jednego ze spotkań z cyklu

LUNCH & LEARN zadaliśmy uczestni-

kom spotkania kilka pytań doty-

czących stylu pracy, dobrostanu

własnego i pracowników.

71% uczestników spotkania potwier-

dziło, że w ich organizacji pro-

wadzone są dedykowane programy

budujące dobrostan pracowników. To

wskazuje, że temat staje się

powszechny, a firmy rozumieją

konieczność dbania o dobre samo-

poczucie swoich pracowników. Jak

w każdym wartościowym przedsię-

wzięciu warto przyglądać się jakie

przynosi onO efekty, bo w budowaniu

szczęścia na pewno jakość ma większe

znaczenie niż ilość.
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Czy w Twojej firmie 
opracowano plan działań 

wspierających/ budujących 
dobrostan pracowników

71%

14%

14%

Tak Nie Nie dotyczy

83%

17%

Dużo Średnio Mało

Jak dużo stresu doświadczyłeś 
w minionym roku?

Czy uważasz, że stres szkodzi 
Twojemu zdrowiu?

83%

17%

Tak Nie

Zapytaliśmy naszych gości również o to, jak dużo stresu doświadczyli w minionym roku

i czy uważają, że stres szkodzi ich zdrowiu. W obu przypadkach zdecydowana

większość (83%) przyznała, że stresu było dużo i że uważają go za szkodliwy dla

zdrowia. Takie same pytania zadano ponad 300 tysiącom Amerykanów, których

siedem lat później przebadano i odkryto, że u 43% tych, którzy doświadczyli dużego

stresu rzeczywiście pojawiło się ryzyko groźnych chorób o podłożu wieńcowym.

Najciekawsze jest jednak to, że wszyscy pochodzili z grupy, która wierzyła, że stres

szkodzi ich zdrowiu. U grupy która również przeżyła dużo stresu, ale nie uważała go za

szkodliwy zagrożenia chorobami nie odnotowano. Co to oznacza? Że nie ilość

przeżywanego stresu jest problemem, a sposób odbierania reakcji stresowej.

Kiedy akceptujemy stres nasze ciało mimo wyrzutu hormonów stresu jest

skoncentrowane i spokojne jednocześnie. Możemy sobie wówczas pozwolić na

świadome głębokie oddychanie, które pomaga dotlenić wszystkie komórki ciała.

Wówczas dochodzi też do uwolnienia oksytocyny, która nie dość, że obniża poziom

kortyzolu ma również zdolność regeneracji komórek serca. Wiedzę tę można

podsumować stwierdzeniem, że nigdy nie pozbędziemy się stresu, ale możemy

nauczyć się reagować na niego pozytywnie i intencjonalnie. I, zamiast złościć się na

trzęsące się dłonie, pot płynący po plecach, drżący głos, czy walące serce, możemy

popatrzeć na siebie z życzliwością mówiąc sobie: „to jest moje ciało, które

przygotowuje się, by pomóc mi poradzić sobie ze stresem”

Spotkania LUNCH & LEARN
to możliwość rozmowy z ekspertami, 

okazja do wysłuchania historii
i opinii innych oraz do dzielenia się 

swoimi doświadczeniami. Wszystko to 
w gronie osób zarządzających firmami

o różnej specyfice z różnych branż.

?



Konsulting w pandemii – na pytania 
redakcji portalu Outsourcing&more

odpowiada  Violetta Małek



wane w tempie dotąd niespoty-

kanym. Właśnie dlatego ten fach jest

taki wdzięczny, bo doradca jest częścią

wielkich zmian u klienta bez względu

na warunki zewnętrzne.

mawiać w grupach, korzystać z po-

mieszczeń przestrzeni konferencyjnej

(sala konferencyjna, recepcja, ogród,

expo itd.) tylko po kawę trzeba było

przejść do swojej kuchni w domu.

Jakiego wsparcia w czasie 

pandemii potrzebują od firmy 

doradczej jej klienci?
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Konsulting to trudny, ale i niezwykle

wdzięczny fach. W czasach dobrej

koniunktury doradca pełni rolę sparing

partnera, podaje zwierciadło, aby

klient przyjrzał się sobie i często jest

dla klienta drugą parą oczu do

pełnego wykorzystania okna na świat.

Podejmowane są przedsięwzięcia

takie jak: transformacja modelu

biznesowego/operacyjnego, optymali-

zacja procesów, automatyzacja czy

robotyzacja, aby jak najsprawniej

i najbardziej efektywnie działać i za-

pewniać przewagę konkurencyjną. W

czasie kryzysu natomiast, doradca

pojawia się głównie w tematach

„oszczędnościowych”. Przeglądane są

wtedy procesy dotąd nieodwiedzane

lub przyśpieszane są wdrożenia

inicjatyw optymalizujących. Aktualnie

trwająca pandemia jest kryzysem

wyjątkowym, który generuje nie tylko

potrzebę zmiany sposobu zarządzania

kosztami w firmie, ale również, albo

przede wszystkim, przyśpiesza cy-

fryzację. Inwestycje w nowoczesne

technologie stały się głównym

priorytetem strategicznym i są realizo-

Narzędziowo niewiele się zmieniło!

Tak jak do tej pory mamy do

dyspozycji te same kanały komuni-

kacji: spotkanie w sali konferencyjnej,

rozmowa/konferencja przez telefon,

przesyłanie wiadomości tekstowych

czy wreszcie wykorzystanie platformy

wideokonferencyjnej. Trudności zwią-

zane z pandemią, z którymi żyjemy od

ponad roku, zmieniły jedynie rozkład,

jeśli chodzi o wykorzystanie po-

szczególnych możliwości komuni-

kacyjnych. Największa zmiana jest w

relacji spotkania F2F (ang. Face2Face)

vs. wideokonferencje, kiedyś było

80%/20% a dziś jest 20%/80%, a

czasami nawet 0%/100%. Naturalnym

jest fakt, że narzędzia, których dziś

używamy są na bieżąco udoskonalane,

a rynek podrzuca coraz to nowsze

rozwiązania i coraz to bardziej

wirtualnie się spotykamy. Na przykład,

jedna z moich ostatnich prelekcji

odbyła się na platformie AVATAR-

LAND, na której zorganizowana zosta-

ła konferencja. Każdy miał swojego

avatar’a, mogliśmy się spotykać, roz-

Jak wyglądają obecnie relacje         

i komunikacja z klientami? 

Czy zostały nam już tylko 

komunikatory i telefon do 

dyspozycji? Kilka dobrych lat temu, będąc

klientem firm konsultingowych marzył

mi się doradca, który byłby blisko

mojego biznesu, który byłby moim

sparring partnerem, który szedłby ze

mną przez zmianę czy przez aktualne

wyzwania, który jednym wprawnym

spojrzeniem widziałby „co boli” moją

organizację, wreszcie taki, który

przyczyniałby się do generowania

wartości przez moją organizację. Dziś,

będąc zaufanym doradcą dla klientów

Gekko advisoryNOW upewniam się, że

każdy z naszych konsultantów potrafi

stać się takim właśnie zaufanym

doradcą. Na ten wielce zobowiązujący

tytuł pracujemy kierując się zestawem

wartości „DNA of GAN”: zaufanie jako

baza, responsywność z szacunku do

czasu rozmówcy, jakość jako owoc

naszego profesjonalizmu i eksper-

ckości, uczciwość, bo nic innego nie

wchodzi w grę, zdyscyplinowanie na

co dzień, duma z tego kim jesteśmy

i co potrafimy zrealizować, umiejęt-

ność cieszenia się i poczucie

satysfakcji, skuteczna współpraca,

dzielenie się wiedzą i obowiązkami,

dążenie do doskonałości. Takich NAS

doceniają klienci!

Kim jest doradca/konsultant 

biznesowy i jakie kompetencje 

musi posiadać? 

Opublikowano na www.outsourcingportal.eu
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Nasze DNA

ZAUFANIE 1
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SZYBKOŚĆ 

JAKOŚĆ 

UCZCIWOŚĆ 

ZDYSCYPLINOWANIE

DUMA

SATYSFAKCJA

WSPÓŁPRACA

DZIELENIE SIĘ

DOSKONAŁOŚĆ



Violetta Małek
Gekko advisoryNOW

Paweł Młyński
Gekko advisoryNOW

AUTORZY

Joanna Karpeta
Trener Biznesowy

Katarzyna Derdzińska
Gekko advisoryNOW



Gekko advisoryNOW Sp. z o.o.
Spektrum Tower
ul. Twarda 18 | 00-105 Warszawa
tel. +48 22 295 69 60 
mob. +48 606 564 406
www.advisorynow.pl

http://advisorynow.pl/
https://www.linkedin.com/company/gekko-advisorynow/

