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ORGANIZACJA
SAMOUCZĄCA SIĘ

Dlaczego kultura organizacyjna? Właściwie… 
z zazdrości. Kiedy rozpoczynałam swoją ka-
rierę zawodową, pod koniec lat 90., nikt nie 
przejmował się onboardingiem. Nie było cze-
goś takiego jak „prawo do okresu przyucze-
nia”, nikt nie pomagał w uzupełnianiu wiedzy. 
Pracowników wrzucało się na głęboką wodę. 

Motywowała nas chęć odniesienia sukce-
su, zarabiania „prawdziwych” pieniędzy, do-
świadczania czegoś nowego. Okres ten wspo-
minam czasem jako heroiczny, osiągnęliśmy 
dużo, ale jakim kosztem? Dla pracy i z chęci 
bycia na bieżąco poświęciliśmy bardzo dużo 
– niektórzy zbyt wiele. Negatywnym następ-
stwem tamtych lat jest niechęć do dzielenia 
się wiedzą w wielu dużych organizacjach, trak-
towanie wiedzy jako indywidualnych zasobów 
oraz brak doświadczonych menedżerów, któ-
rzy odeszli, wypaleni i zarażeni wirusem cy-
nizmu. 

Jeszcze kilka lat temu, kiedy dołączyłam do 
zespołu obsługującego korporację (kilka tysię-
cy pracowników i 5 oddziałów), nie dostałam 
żadnego treningu wprowadzającego. Później 
żałowałam, i to wielokrotnie, że nie poświęci-
łam (ani mnie nie poświęcono) czasu na po-
czątku, bo oszczędziłoby mi to wiele stresu i 
pomyłek. To dlatego tak bardzo mnie zain-
teresował przypadek polskich software hou- 
se’ów, które świadomie budują kulturę or-
ganizacyjną od pierwszego dnia zatrudnie-
nia, wiedząc, że funkcjonując w ciągle zmie-
niającym się otoczeniu biznesowym, musimy 
się stać organizacją samouczącą się. W 2019 
roku postanowiłam zbadać najlepsze polskie 
software house’y, żeby dowiedzieć się, jak są 
zorganizowane, jakimi wartościami się kieru-
ją i co sprawia, że osiągają ponadprzeciętne 
rezultaty. Wybrałam polskie firmy, które zo-
stały wyróżnione przez klientów na uznanej w 
IT globalnej platformie Clutch, i stworzyłam 
e-book Napędzani zaufaniem.

Na przełomie roku 2020 i 2021 znów wytypo-
wałyśmy czołowe polskie software house’y, 
pytając naszych respondentów o aspekt za-
rządzania wiedzą w firmie. Przy okazji spraw-
dziłyśmy, jak poradziły sobie w czasie pan-
demii. W tym numerze przedstawiamy też 
ciekawe badania dotyczące “złotych kołnie-
rzyków” - pracowników, których głównym za-
sobem jest wiedza. 
Wszystkie teksty przebadałyśmy za pomo-
cą narzędzia Logios, opracowanego przez 
dr Tomasza Piekota z UWr. Dla Waszej wy-
gody oznaczyłyśmy trudność językową każ-
dego tekstu. 
Zapraszam do lektury!

Marta Smyrska

Pracowników wrzucało
się na głęboką wodę.

„
„

PLI
43%
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Jesienią 2019 roku ukazał się raport In-
terbrand zawierający ranking najcenniej-
szych marek świata, już dwudziesty z kolei – 
jubileuszowy – który stał się pretekstem do 
wspomnień. Na jednym slajdzie porównano 
mapę marek z 1999 i 2019. Po wielu z nich 
pozostała tylko nostalgia (m.in. Nokia), wiele 
z nich, zwłaszcza wśród marek technologicz-
nych, wyrosło na globalne potęgi.

Jednak najważniejszy wniosek płynący z rapor-
tu był o wiele głębszy. Najsilniejsze marki świata 
w 2019 roku to marki świadome swojej kul-
tury, otwarcie o niej mówiące i ją kultywują-
ce. Widać było jasno, że współcześnie mar-
ka to kultura.

Kilka miesięcy później zaczęła się pande-
mia. Zmienił się świat, biznes, praca. Coś 
bezpowrotnie zostało utracone. Nowa rze-
czywistość tylko potwierdziła, jak prawdzi-
we były wnioski tego raportu. Jednak strata 
to nie tylko opłakiwanie tego, co utracone, 
a również przywitanie nowego. Co przy-
niosły nam pandemia i męczący lockdown? 

Pytanie z początku marca – „jaką wybrać plat-
formę do pracy zdalnej?” – zostało zastąpio-
ne istotniejszym: „jak sprawić, byśmy mo-
gli pracować w stanie wielkiej niepewności 
i byśmy wszyscy przez to przeszli, a nasza fir-
ma przetrwała?”. Odpowiedź można znaleźć 
w pojęciu kultury organizacji.

Samo słowo „kultura” wywodzi się z łaciń-
skiego słowa oznaczającego uprawę, któ-
ra jest tak konkretna i namacalna, jak zbiory 
na polu. Przedstawiając się komuś obcemu, 
nie mówisz przecież, że uprawiasz upra-
wę. Powiesz „uprawiam kukurydzę/faso-
lę/buraki”. Kultura organizacyjna jest kon-
kretnym zestawem zachowań i sposobów, 
w jaki wykonujecie pracę. Zasadza się często 
na nieuświadomionych i pozornie niewidocz-
nych przekonaniach, wierzeniach, zestawach 
wartości. Jednak to, co niewidzialne, zawsze 
manifestuje się w sposób bardzo widoczny 
i definiowalny – w tym, jakich pracowników 
rekrutujesz, jak wygląda proces rekrutacji, za 

KULTURA TO NAJWAŻNIEJSZA
TECHNOLOGIA W TWOJEJ FIRMIE

co w miejscu pracy nagradzasz, ale też jakich 
zachowań i czego nie tolerujesz.

Kultura, tak jak każda uprawa, technologia, 
system operacyjny, jest konkretna i można 
o niej mówić, opierając się na faktach i da-
nych. A teraz zatrzymaj się na chwilę i zanim 
zaczniesz czytać dalej, zrób, proszę, szybki 
quiz. Pytania dotyczą Twojej firmy, jeśli jesteś 
właścicielem lub pracownikiem, oraz Twoje-
go sposobu pracy – jeśli jesteś freelancerem. 

Czy potrafisz:
· jasno zdefiniować, opisać i nazwać swoją kul-
turę organizacyjną?
· powiedzieć, co wyróżnia sposób pracy Two-
jego zespołu i firmy?
· podać, jak mierzysz postęp pracy i co jest 
Waszą firmową miarą sukcesu?
· określić, jakich ludzi szukasz do swojej firmy, 
i opisać ich zestaw umiejętności, kompeten-
cji i cech charakteru?
· opowiedzieć jakieś historie, które mogły zda-
rzyć się tylko w Twojej firmie/zespole?
 
Jeśli wykonałeś to zadanie z marszu, odpo-
wiadając na każde z pytań – gratuluję! Jesteś 
w wąskiej grupie polskich firm, które są świa-
dome swojej kultury. Prawdopodobnie wyko-
nałeś już jakąś pracę związaną z rozwijaniem 
kultury organizacji, pracą zespołową, firmo-
wą misją lub jesteś ze swoją firmą w trakcie 
tego procesu. 

Jednak by można było o tym mówić, musisz:

O CO NAM CHODZI,
PO CO TU JESTEŚMY?

JASNO SWOJĄ KULTURĘ
ZDEFINIOWAĆ I NAZWAĆ

WIEDZIEĆ, CO WYRÓŻNIA SPOSÓB
PRACY TWOJEGO ZESPOŁU I FIRMY

MIEĆ JASNO ZDEFINIOWANE MIARY SUKCESU 
ORAZ TEGO, JAK BĘDZIESZ GO MIERZYŁ

WIEDZIEĆ, KOGO POTRZEBUJESZ NA SWOIM OKRĘ-
CIE, BY DALEJ PŁYNĄĆ PO WZBURZONYM MORZU

CO SPRAWIA, ŻE
JESTEŚMY INNI?

JAK BĘDZIEMY WIEDZIEĆ, ŻE SIĘ
ROZWIJAMY I IDZIEMY NAPRZÓD?

KTO SPRAWI, ŻE OKRĘT
BĘDZIE PŁYNĄŁ NAPRZÓD?

ORGANIZACJA
SAMOUCZĄCA SIĘ TEKST: GRZEGORZ KOSSON
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Zdaję sobie sprawę, że kultura organizacyjna 
to pojęcie dość nieostre, ale jeśli chcesz prze-
trwać w „nowej normalności”, i w 2021 roku, 
to musisz swoją kulturę mieć jasno zdefiniowa-
ną, nazwaną i zmierzoną. W sytuacji skrajnej 
niepewności, skrócenia perspektywy zarząd-
czej i wszechobecnego lęku, który towarzy-
szy pandemii, sposób pracy zespołu, liderów 
i całej firmy powinien być konkretny, namacal-
ny i rzeczywisty – jak instrukcja obsługi pilota 
do telewizora. Niezależnie od tego, na jakim 
etapie pracy jesteś ze swoją kulturą organi-
zacji, to gratuluję Ci, bo robisz najtrudniej-
szy krok – właśnie ją zaczynasz. Życzę Ci też 
wytrwałości, bo praca nad kulturą organiza-
cji, tak jak praca nad własnym małżeństwem, 
przyjaźnią, związkiem, nigdy się nie kończy 
i jest procesem ciągłym. Dlatego niezmien-
nie trzymam za Ciebie kciuki!

KULTURA
TO JEDYNA
SZCZEPIONKA
NA NIEPEWNOŚĆ

Sposób pracy zespołu,
liderów i całej firmy

powinien być konkretny, 
namacalny i rzeczywisty

„
„

Wierzy, że marki mogą zmieniać świat na 
lepsze. Wypracował własny oryginalny styl, 
który pod autorską marką spółki KOSSON 
wykorzystuje do wspierania przedsiębior-
ców, firm, miast i krajów, w budowaniu ma-
rek i idei, które łączą masową przyjazność 
z głębokimi wartościami emocjonalnymi, 
społecznymi i kulturowymi. Autor pierw-
szej polskiej książki o storytellingu Podaj 
Dalej oraz bestsellerowej publikacji Złam 
Konwencję, która jest pierwszą polską po-
zycją z dziedziny brandingu tłumaczoną na 
język obcy.

GRZEGORZ KOSSON
STRATEG I PISARZ
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BROKER KLUCZEM
DO WIEDZY CICHEJ

Początki Pani badań sięgają ok. 2005 roku. 
W tych czasach zarządzanie skupiało się na 
elementach „twardych” – projektowaniu 
strategii czy zarządzaniu procesowym. Do-
myślam się, że ciężko Pani było znaleźć part-
nerów biznesowych do badań?
Mówiąc wprost, traktowali mnie z przymru-
żeniem oka. Gdy próbowałam im wyjaśnić, 

Pracownicy wiedzy są tak specyficzną grupą, że nie dzielą ich nawet różnice 
pokoleniowe. Jednak im więcej seniorów, tym większe prawdopodobieństwo 
tworzenia się wewnątrzfirmowych kręgów zaufania. Tu pomóc może broker 
wiedzy.

Im więcej wiedzy zostanie w firmie – w bazach, w CRM-ach itp. – tym mniejsze 
uzależnienie od ekspertów. O zarządzaniu wiedzą w firmie rozmawiamy 
z dr Anną Pietruszką-Ortyl z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, która bada 
czynniki niematerialne wpływające na współpracę – zarówno wewnątrz firmy, jak 
i między organizacjami. 

że warto wyjść poza poziom zysków, strate-
gię i procedury, płynność finansową, to mó-
wili: „Ciekawa koncepcja, ale czym będziesz ją 
mierzyć?”, „Jak uchwycić te zasoby niemate-
rialne, jak raportować?”. Przyjmowali do wia-
domości, że chodzi o relacje, o zaufanie, ale 
podchodzili do tego z bardzo dużą rezerwą. 
Myślę, że już wtedy wyczuli potencjał takiego 
podejścia, jednak intuicja nie była wtedy atry-
butem dobrego menedżera.

A teraz?
A teraz, jak im się powie, że intuicja to „naj-
wyższa forma wiedzy cichej” – to od razu le-
piej! A jeśli się ją przedstawi jako „emanację 
wysokokontekstowych, spersonalizowanych, 
unikatowych kompetencji”, to od razu podej-
ście się zmienia...

W branży IT wszelkie niematerialne aspek-
ty raczej nie są uznawane za miarę profe-
sjonalizmu…
A wybieranie organizacji partnerskiej ze wzglę-
du na osoby, które ją reprezentują?

Anna Pietruszka-Ortyl

PLI
66%
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Owszem, to często spotykane, właściwie 
norma, zwłaszcza w mniejszych software 
house’ach...
Menedżerowie zaczęli mówić jednym głosem, 
że zaczynają budować biznes oparty na rela-
cjach, dopiero po roku 2010. A przyjmując per-
spektywę otwartego komunikowania się, od-
kryli bezpośrednie flow pomiędzy niektórymi 
pracownikami.

Zaobserwowałyśmy, że software house’y 
można potraktować jako przodowników 
zmian ogólnosystemowych, wręcz spo-
łecznych. Inne firmy czerpią z ich doświad-
czenia inspirację. Na przykład, w software 
house’ach zespoły „schodzą” się na rów-
norzędnych zasadach, zupełnie inaczej niż 
np. w dziale IT w banku. Tam występuje 
sztywna hierarchiczność, a co za tym idzie 
– jest problem z dzieleniem się wiedzą.
Software house’y to organizacje wyjątkowe, 
które wybierają specyficzni ludzie, i tacy też są 
przez nie poszukiwani podczas rekrutacji. Po-
za tym są różni ludzie, i różne rodzaje wiedzy: 
jawna, czyli łatwo dostępna, którą bez trudu 
można się dzielić, i ukryta. Im wyższy poziom 
zaufania i mniej hierarchii, tzn. gdzie wybór li-
derów odbywa się naturalnie, na podstawie 
kompetencji, tym większą mamy skłonność do 
dzielenia się wiedzą spersonifikowaną, ukrytą. 
Ale robimy to wtedy, kiedy mamy pewność, że 
występuje sprzężenie zwrotne, czyli mówiąc 
wprost: obowiązuje reguła wzajemności. Infor-
macja zwrotna musi być na naszym poziomie.

Czyli wartość za wartość? Daję coś cenne-
go, ale dostaję w zamian coś, co jest efek-
tem czyjejś wieloletniej pracy, jak równy 
z równym?
Właśnie tak. Ewentualnie dzielę się swoją wie-
dzą z kimś, kto ma zdecydowanie większą wie-
dzę ode mnie. Mogę też chcieć budować swój 
zawodowy wizerunek jako współpracownika 
otwartego, zaangażowanego, altruistyczne-
go. Mogę też budować markę zespołu, które-
go jestem członkiem. Skłonność do dzielenia 
się wiedzą staje się obecnie jedną z kluczo-
wych postaw profesjonalisty.

A co w przypadku, gdy ten ktoś z większą 
wiedzą nie będzie chciał ze mną rozmawiać?
W takim przypadku muszę się zastanowić, ja-
ką postawę wypracować u tego mądrzejsze-

go, aby on chciał dzielić się ze mną tą wiedzą. 
To ważne w sytuacji, kiedy kluczowi pracowni-
cy wiedzy odchodzą. Profesjonaliści, których 
badałam, z większą ochotą dzielą się wiedzą 
z tymi, z którymi „mają flow”, niż np. z działem 
administracyjnym czy innym, z którym specjal-
nie za wiele ich nie łączy, np. marketingiem, al-
bo z juniorami. To są tak wąskie grona, że po-
szczególne podgrupy będą się traktować jak 
odrębne galaktyki. Stąd mówi się o nich „her-
metyczne kohorty”. Jeśli firma jest mała, to si-
łą rzeczy muszą ze sobą współpracować, na-
tomiast jeśli jest ich więcej, to seniorzy będą 
się trzymać z seniorami.

Z doświadczenia wiemy, że nie wszyscy 
chętnie chcą współpracować z marketin-
gowcami. Programista czy wdrożeniowiec 
często ma problem, żeby znaleźć czas na 
podzielenie się swoją wiedzą. Sami też nie 
przychodzą z informacjami wartymi podzie-
lenia się ze światem. Z naszej perspektywy 
wygląda to tak, jakbyśmy musiały zasłużyć 
na to, by ktoś chciał się z nami wiedzą po-
dzielić, bo jesteśmy z zewnętrznego kręgu.
To nic innego jak kwestia zwrotu z inwestycji. 
Eksperci nie widzą, do czego takie kontakty im 
się przydadzą, to dla nich strata czasu. Nie do-
strzegają bezpośredniego przełożenia na efek-
tywność. Musimy w takiej sytuacji pokazać im, 
że ono istnieje. Najpierw trzeba się wykazać 
i zaskarbić zaufanie. Aby być zaakceptowanym, 
traktowanym poważnie, trzeba myśleć podob-
nie. Zawsze musimy przejść fazę testowania. 
Gdy już nas poznają, i zostaniemy przetesto-
wani, to jesteśmy wpuszczani do „wewnętrz-
nego kręgu” i akceptowani w całości.

A co, jeżeli się nie uda?
Wtedy musimy również umieć pogodzić się 
z tym, że tak jest, i to też jest OK. Po prostu 
wtedy trzeba szukać innych zespołów, innych 
punktów odniesienia. W większych firmach 
funkcjonuje broker informacji. To taki łącznik 
w firmie, który tę wiedzę zbiera i potem dys-
trybuuje, często pełniąc taką funkcję nieświa-
domie. Broker wiedzy musi mieć kompetencje 
miękkie i wysoką inteligencję emocjonalną, że-
by umieć otwierać ludzi. 

Czy owe wewnętrzne podziały w firmie nie 
mają czegoś wspólnego z generacją albo 
płcią? Czy kobiety i mężczyźni podchodzą 
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inaczej do dzielenia się wiedzą?
Nie kojarzyłabym tego z płcią, ani nawet po-
koleniem, bo pracownicy wiedzy mają podob-
ne wartości i zasady, bez względu na wiek. 
W innym obszarze organizacyjnym będą wi-
doczne różnice, ale wśród „złotych kołnie-
rzyków” – nie. Dla nich dzielenie się wiedzą, 
otwartość, relacje są najważniejsze. Mają deli-
katne różnice w kwestii czynników, które je bu-
dują, np. dla młodego pokolenia język jest waż-
niejszy, ale wartość jako taka pozostaje ta sama.

Czyli jeżeli grupy ekspertów z generacji X 
i generacji Z wymieniają między sobą wie-
dzę o podobnej wartości, to będą się komu-
nikować bez problemu, w przeciwieństwie 
do innych działów, które mogą się pokole-
niowo „rozjeżdżać”?
Tak. Z moich badań wynika, że ta grupa jest 
tak specyficzna, że żadne inne granice ich nie 
dzielą. Oni nawet nie potrzebują kontaktów 
nieformalnych, na które firmy tak naciskają – 
oni się świetnie czują sami ze sobą w pracy 
zdalnej, a jak będzie trzeba, to się spotkają 
i załatwią daną sprawę. Oni się muszą tak zwy-
czajnie, po ludzku, lubić – często dobierają się 
do współpracy międzyorganizacyjnej w taki 
właśnie sposób. W instynktownych reakcjach 
jest to najczęściej pierwszy czynnik doboru 
współpracowników. W następnej kolejności za-
czynają liczyć się dopiero kompetencje – sza-
cunek wynikający z profesjonalizmu.

Innymi słowy: „złote kołnierzyki” rządzą, bo 
rządzą ich preferencje, a tym nie da się ste-
rować odgórnie?
Prawda jest taka, że jeżeli chodzi o pierwsze 
relacje, to wybieramy ludzi ze względu na za-
ufanie poznawcze, czyli racjonalne przekona-
nie, że druga strona współpracy jest wiarygod-
na, solidna i niezawodna. Jednak później nie 
utrzymamy tej relacji bez zaufania afektywne-
go, czyli wzajemnej sympatii. A nie da się ni-
kogo zmusić do lubienia drugiej osoby. Mene-
dżer jedynie może próbować łączyć ze sobą 
poszczególnych pracowników, kiedy widzi, że 
jest między nimi flow, albo jest w stanie prze-
widzieć, że się polubią.

To podważa wszystkie teorie zarządzania!
Te klasyczne, pomijające ludzki kontekst pro-
jektowania modeli biznesowych – tak. Na 
szczęście od lat 80. XX wieku aspekty te za-

częto przyjmować do wiadomości i w coraz 
większym zakresie uwzględniać w praktyce 
w zarządzaniu przedsiębiorstwami. Na przy-
kład, konsultant dystrybutora sprzętu szyb-
ciej zarekomenduje klientowi rozwiązanie tej 
firmy, z której pracownikiem ma najlepsze kon-
takty. Po drugie: projekty realizuje się też po-
za godzinami pracy, wieczorami, w weeken-
dy – jak pracownicy nie będą się lubić, to nie 
będą chcieli podejmować dodatkowego wy-
siłku, czego czasami projekt wymaga. A bez 
wzajemnej sympatii i podobnych sposobów 
myślenia już na pewno nie podzielą się pouf-
nymi informacjami.

Racja, my same wiemy, że bez tej nici po-
rozumienia nie ma tego flow w naszej pra-
cy, które pozwala tworzyć świetne treści!
I tu wracamy do kwestii pracy nad tym, żeby 
ludzie się przed sobą otwierali. Chodzi o to, 
aby ta wiedza rozprzestrzeniała się w firmie 
maksymalnie szeroko, aby budowała firmę. 
Bo potem zamknięta grupa rośnie, zaczyna 
się oddzielać od reszty firmy – i nagle odcho-
dzi, żeby założyć własną działalność. To mo-
że pogrążyć całą firmę: nie dość, że powstaje 
wielka dziura, to jeszcze nowy, mocny konku-
rent może realnie zagrozić „firmie matce”. To 
dlatego trzeba robić wszystko, by pracownicy 
poczuli się jak u siebie, żeby czuli się częścią 
firmy, aby nie mieli tendencji do alienacji, do 
rozdzielania siebie i firmy.

Lepiej więc nie wymyślać sztywnych zasad-
-konstruktów, które mogą zaburzyć postrze-
ganie firmy?
Zwłaszcza profesjonaliści lubią, jak są doce-
niani za altruistyczne postawy. Czyli oni chęt-
niej dzielą się wiedzą, jeśli robią to dobrowol-
nie – czyli nie muszą, ale chcą. Ponadto „złoty 
kołnierzyk” lubi być zauważony i doceniony, 
a jeśli nie, to może również się zniechęcić do 
dalszych działań tego typu w przyszłości.

Dziękujemy bardzo za rozmowę!
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Gospodarka oparta na wiedzy tworzy się 
stopniowo od lat 80. XX wieku. Zamiast ścisłej 
konkurencji pojawiła się strategia koopetycji 
(jednoczesne konkurowanie i współpraca). 
W zarządzaniu na pierwszy plan wyłoniło się 
myślenie sieciowe – w odniesieniu do osób, 

Badania przeprowadzone na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie  
potwierdziły, że pracownicy wiedzy wymieniają się wiedzą w oparciu 
o wiarygodność i wzajemność. By wydobyć ze „złotych kołnierzyków” 
najcenniejszy know-how, trzeba postawić na otwartość, motywację i technologię.

grup i organizacji. Dziś już nie mamy co do te-
go wątpliwości, że biznes buduje się na pod-
stawie zasobów niematerialnych, czyli przede 
wszystkim know-how. I potwierdzają to bada-
nia naukowe!

Badania wykonano w ramach inicjatywy badawczej pt. ”Uwarunkowania przebiegu procesu dyfuzji wiedzy profesjonalistów 
w sektorze IT” finansowanej w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Regionalna Inicjatywa 
Doskonałości” w latach 2019-2022 nr projektu: 021/RID/2018/19, kwota dofinasowania: 11 897 131,40 zł.

WIEDZA
TO WARTOŚĆ

TEKST: GRAŻYNA ZAWADA

WIEDZA CICHA JAK 
WIEDZA TAJEMNA?

RESPONDENCI

KOBIETY MĘŻCZYŹNI

17,14% 82,86%

ŚREDNI STAŻ PRACY

17 LAT

WIEK RESPONDENTÓW

X Y Z

78 OSÓB
74,3%

24 OSOBY
22,85%

3 OSOBY
2,85%

STANOWISKA

SPECJALISTA KIEROWNIK DYREKTOR CZŁONEK ZARZĄDU

11202549

TYP UMOWY

77,1% - UMOWA O PRACĘ

63 OSOBY - EKONOMICZNE I ADMINISTRACYJNE
31 OSÓB - INFORMATYCZNE
11 OSÓB - INŻYNIERYJNE

11,4% - UMOWA O ZARZĄDZANIE
2,85% - UMOWA ZLECENIE
7,6% - NA WŁASNY RACHUNEK

WYKSZTAŁCENIE

60% 29,5% 10,5%

PLI
15%

https://rev4.uek.krakow.pl/
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TEKST: GRAŻYNA ZAWADA

WIEDZA CICHA JAK 
WIEDZA TAJEMNA?

ZAUFANIE ZAUFANIU
NIERÓWNE

Dr Pietruszka-Ortyl zbadała 3 obszary: roz-
przestrzenianie się wiedzy, zaufanie oraz 
sieciową kulturę współdziałania. Za punkt 
odniesienia badaczka wzięła pracownika inte-
lektualnego, tzw. „złotego kołnierzyka”. Przy-
jęła hipotezę, że rozprzestrzenianie się wiedzy 
zależy właśnie od tych osób, które są funda-
mentem i kluczowym elementem systemu 
wymiany wiedzy – a konkretnie od zaufania, 
którym obdarzają współpracowników. Wśród 
badanych dr Pietruszka-Ortyl wyróżniła trzy 
grupy, z którymi współpracują „złote kołnie-
rzyki”: własne grono, personel macierzystej 
organizacji oraz grupa specjalistów pracują-
cych dla partnerów biznesowych.
 
Wyniki badań dr Pietruszki-Ortyl pokazały, 
że warunkiem koniecznym sprawnego krą-
żenia firmowej wiedzy są czynniki społecz-
ne. Najcenniejsza, cicha wiedza zatrzymywa-
na jest w hermetycznych gronach praktyków. 
Nie chodzi tylko o sumę informacji pozyska-
nych przez uczenie się – formalne i nieformal-
ne. Liczy się także doświadczenie zawodowe 
i życiowe, zwinność biznesowa wynikają-
ca z wyczucia środowiska oraz przekonanie 
„wiem, że umiem i to może się udać”. Jak 
zauważa badaczka, warunkiem koniecznym 
dzielenia się tego typu wiedzą jest nasza 
przynależność do „kohorty” wysokiej klasy 
specjalistów, czyli zamkniętego kręgu zaufania, 
a nie do samej organizacji. 

O ile „złote kołnierzyki” koncentrują się na 
wymianie najcenniejszej wiedzy we własnym 
gronie, w kontaktach z partnerami biznesowy-
mi już niekoniecznie. W tym przypadku mo-
żemy mówić raczej o wiedzy jawnej i ogólnej 
oraz o nastawieniu na przyswajanie wiedzy 
i rozpowszechnianie jej. 

Dlaczego z jednymi grupami „złote kołnierzy-
ki” dzielą się najcenniejszą wiedzą, a z drugimi 
już nie? Dr Pietruszka-Ortyl zauważa, że klu-
czem jest zaufanie. Najcenniejsza wiedza za-
czyna krążyć wtedy, gdy między pracownika-
mi panuje zaufanie oparte na kompetencjach. 
Proces ten wspiera zaufanie oparte na życz-
liwości, a dopełnia – zaufanie oparte na nie-
zawodności. Największa siła zaufania zasadza 
się na wiarygodności i obserwujemy ją w wy-
mianie wiedzy między praktykami. Zaufanie 
w relacji z partnerami biznesowymi już nie mu-
si być tak mocne i opiera się na kompeten-
cjach drugiej strony. 

Gdy „złote kołnierzyki” wymieniają się wie-
dzą, zaufanie kognitywne, czyli nastawio-
ne na budowanie sieci relacji, jak i afektyw-
ne, czyli nastawione na pozytywne emocje, 
są dla nich tak samo ważne. Inaczej jest 
w przypadku, gdy przychodzi udostępnić 
wiedzę partnerom biznesowym. Wtedy dla 
pracowników wiedzy liczy się głównie zaufa-
nie nastawione na relacje. Z personelem nie-
specjalistycznym własnej organizacji „zło-
te kołnierzyki” dzielą się wiedzą w oparciu 
o zaufanie afektywne, czyli oparte na „lubie-
niu się”.
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JAK WYCIĄGNĄĆ
ZŁOTO Z GŁÓW?

KLUCZOWE WNIOSKI
Z BADANIA

Jak wskazuje dr Pietruszka-Ortyl, w przekazy-
waniu najcenniejszego know-how poza gru-
pę praktyków, czyli kręgi działające na zasa-
dach wiarygodności i wzajemności, pomóc 
nam mogą rozwiązania IT, np. repozytorium 
na Confluence. Proces pozyskiwania wiedzy 
zadziała tylko dzięki otwartości poszczegól-
nych osób, wspieranej przez odpowiedni sys-
tem motywacyjny. 
 
Jak postuluje dr Pietruszka-Ortyl, zarząd fir-
my powinien aktywnie promować przekształ-
canie cennej wiedzy osobistej w wiedzę or-
ganizacyjną, a „złote kołnierzyki” muszą mieć 
do tego odpowiednie warunki. Jak podkreśla 
badaczka, warto dążyć do przemiany kultu-
ry współpracy w kulturę współdziałania oraz 
współdzielenia, i to we wszystkich komórkach 
organizacyjnych firmy oraz partnerów bizne-
sowych. 

W przyszłości będziemy pozyskiwać nową 
wiedzę i tworzyć nowe wartości przez łącze-
nie ludzi, przedmiotów oraz świata wirtualne-
go i rzeczywistego. To oznacza, że musimy 
nauczyć się współpracować w wielopozio-
mowych konstelacjach opartych na zaufaniu, 
różnorodności relacji, uwzględniając przy tym 
transfer wiedzy.

KTO?
„Złote kołnierzyki” dzielą się wiedzą we włas- 
nych, hermetycznych kręgach, nie ograniczo-
nych do firm, w których pracują. W takiej za-
mkniętej grupie chętnie współpracują, ale by 
się dostać do tej grupy, trzeba wykazać się 
odpowiednim poziomem kompetencji. Przy-
należność do tej hermetycznej grupy eksper-
tów wpływa na działania i postawy „złotych 
kołnierzyków” nawet silniej niż przynależność 
pokoleniowa (generacja X, Y, Z).

CO?
Pracownicy wiedzy najchętniej wymieniają 
się wiedzą wysokokontekstową, spersonali-
zowaną i ukrytą, ponieważ ona jest dla nich 
najcenniejsza. Uwaga! Dzielenie się wiedzą 
i udostępnianie wiedzy to nie to samo – dzie-
lenie się to równorzędna wymiana wiedzy, 
a jej udostępnianie to wymiana jednostronna.

JAK?
W Polsce „złote kołnierzyki” z sektora IT wy-
mieniają się wiedzą indywidualnie. Gdy dzie-
lą się wiedzą, to najczęściej, występując na 
konferencjach i sympozjach, prowadząc ze-
brania i odprawy. Jeżeli prowadzą mento-
ring, to ograniczają się zazwyczaj do herme-
tycznych, zawodowych grup współdziałania. 
Gdy „złoty kołnierzyk” chce pozyskać wiedzę 
od innych pracowników, robi to indywidual-
nie (za pomocą prezentacji czy materiałów 
online), praktycznie bez wsparcia na pozio-
mie organizacji.

KIEDY?
Udostępnianie wiedzy dokonuje się podczas 
kontaktów z innymi pracownikami. Do tego 
procesu „złote kołnierzyki” mają najbardziej 
zachowawczy stosunek, obawiając się „wy-
cieku” ich specyficznej, wysokokontekstowej 
wiedzy. Wiedzę cichą pozyskują tylko pod 
warunkiem wzajemnego zaufania i szacunku, 
wsparcia przy realizacji celów oraz wzajem-
ności i postawy obywatelskiej.

14
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KLUCZOWE WNIOSKI
Z BADANIA
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DLACZEGO?
Angażując się w transfer wiedzy, „złote koł-
nierzyki” budują prestiż wspólnoty, którą two-
rzą. Innymi słowy, dzielenie się wiedzą to ich 
rytuał społeczny.

UWAGA!
Z badań dr Pietruszki-Ortyl wynika, że pra-
cownicy wiedzy nie są zwolennikami idei rów-
nych szans dla wszystkich interesariuszy orga-
nizacji. „Złote kołnierzyki” mają świadomość 
swojej roli dla organizacji ze względu na wy-
jątkowe kompetencje, jakimi dysponują. Pra-
cownicy wiedzy oczekują, że menedżerowie 
będą się na nich koncentrować, i sami podej-
mują takie zachowania organizacyjne. 

W transferze wiedzy pomiędzy personelem 
oraz partnerami biznesowymi dr Pietruszka-
-Ortyl zaobserwowała wyraźne postawy za-
mknięte i zachowawcze. Zdaniem badacz-
ki może to sugerować celowe lub intuicyjne 
stosowanie strategii ochrony wiedzy, zwłasz-
cza w relacjach współdziałania między orga-
nizacjami.

CO DALEJ: WSKAZÓWKI 

1. Wszyscy mamy coś do zaoferowania
Dopóki pracownicy intelektualni nie zmie-
nią swoich postaw i nie nastawią się na 
obustronną wymianę wiedzy, dopóty zaufa-
nie nie będzie miało zasadniczego znaczenia. 
Aby wspierać wewnątrzfirmowy obieg wie-
dzy, dążmy do wytworzenia klimatu zaufania. 
Z czasem powinien on zmieniać się w kulturę 
opartą na zaufaniu, a następnie – w sieciową 
kulturę współdziałania w relacjach z partne-
rami biznesowymi.

2. Zachęcać trzeba umieć
Dzielenie się wiedzą powinno stać się dla nas 
naczelną wartością, a system motywacyjny 
powinien promować otwartość i czynny udział 
w przekazywaniu wiedzy. Projektując takie be-
nefity, uwzględniajmy system wartości i po-
staw „złotych kołnierzyków” oraz różnice po-
koleniowe.

3. Warto wspierać życzliwość i kompetencje
Pracownicy wiedzy nie doceniają bądź nie 
mają możliwości uczestniczenia w zdobywa-
niu wiedzy z różnych źródeł w bezpośrednim 

kontakcie. Stawiajmy więc na częstotliwość 
kontaktów i jakość relacji, wspólny język oraz 
zaufanie oparte na niezawodności, wyrażo-
ne przez odpowiedzialność i wiarygodność.

4. Warto wspierać kontakty bezpośrednie
Spotkania zespołów i wykorzystanie firmowych 
kanałów komunikacji to nie wszystko. Nadal nie 
wykorzystujemy potencjału wspólnot prakty-
ków, więc stawiajmy w miarę możliwości na ko-
rzyści z kontaktu bezpośredniego.

KULTURA
WSPÓŁDZIAŁANIA
ZORIENTOWANA
NA PRZEPŁYW
WIEDZY „ZŁOTYCH
KOŁNIERZYKÓW”

WIEDZA

OTWARTOŚĆ

KOMUNIKOWANIE SIĘ I WZAJEMNE INTERAKCJE 

POSZUKIWANIE RÓŻNORODNOŚCI

INTENSYFIKACJA KONTAKTÓW BEZPOŚREDNICH

POSZUKIWANIE I WYZWALANIE
KONSTRUKTYWNEJ KRYTYKI

ZAUFANIE

WSPARCIE

DZIELENIE SIĘ WIEDZĄ

CIĄGŁE UCZENIE SIĘ

PRZESTRZEŃ DO ZDARZEŃ I ZACHOWAŃ
SPONTANICZNYCH I NIEFORMALNYCH

WYPRACOWANIE WSPÓLNYCH
MODELI MYŚLOWYCH
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METODOLOGIA

Dane empiryczne pozyskano w trzech eta-
pach: 1) bezpośredni, częściowo ustrukturyzo-
wany wywiad indywidualny wg scenariusza, 2) 
internetowe wywiady pięcioosobowych grup 
fokusowych (FGIO), z uwzględnieniem po-
szczególnych wymiarów dyfuzji wiedzy (mię-
dzy specjalistami, między specjalistami a in-
nymi pracownikami, między pracownikami 
wiedzy a interesariuszami zewnętrznymi) oraz 
3) komputerowy wywiad telefoniczny (CATI) 

wsparty komputerowym wywiadem interne-
towym (CAWI), w którym skierowano 397 za-
pytań badawczych do potencjalnych respon-
dentów. Kwestionariusz badawczy, składający 
się z 33 pytań, został opracowany w oparciu 
o 7-punktową skalę Likerta. W wyniku badań 
opartych na CATI i CAWI, prowadzonych od 
lutego do kwietnia 2020 roku, otrzymano 105 
całkowicie wypełnionych ankiet.

ZŁOTY
KOŁNIERZYK
FIRMA X

ZŁOTY
KOŁNIERZYK
FIRMA X

ZŁOTY
KOŁNIERZYK
FIRMA Y

PERSONEL
FIRMY X

PERSONEL
FIRMY Z

PROCES JEDNOSTRONNY

ZAUFANIE OPARTE
NA WIEDZY

ZAUFANIE OPARTE NA
WIEDZY ORAZ ŻYCZLIWOŚCI

ZAUFANIE OPARTE
NA ŻYCZLIWOŚCI

PROCES DWUSTRONNY

UDOSTĘPNIANIE WIEDZY

WYMIANA WIEDZY

DZIAŁ
MARKETINGU,
HR, SEKRETARIAT

SIŁA CZYNNIKA
WYMIANY

SIŁA CZYNNIKA
WYMIANY

SIŁA CZYNNIKA
WYMIANY

SIŁA CZYNNIKA
WYMIANY

SPECJALISTA
W FIRMIE
PARTNERSKIEJ

ZA
RZ

Ą



ZA
RZ

Ą
D

ZA
N

IE
20

-2
8



FUTURE OF WORK | ZARZĄDZANIE

18

PRZEPŁYW WIEDZY
W ORGANIZACJACH

Transparentność niezbędna do podejmowania
samodzielnych decyzji

W samoorganizujących się zespołach sprawna wymiana wiedzy to podstawa. 
Boldare od pierwszego dnia współpracy zachęca pracowników do 
proaktywnego pozyskiwania wiedzy.

Holakracja jest systemem wykluczającym istnienie ról menedżerskich w strukturze 
firmy. W Boldare zespoły same organizują swoją pracę i podejmują kluczowe 
decyzje. Mogą szybko i efektywnie adaptować się do zmian, bo nie są spowalniane 
przez rozbudowane procesy decyzyjne. Dzięki temu firma może zachować 
efektywność i wysoką jakość pracy pomimo trudnych czasów. Oczywiście, by 
móc sprawnie działać i podejmować trafne decyzje w takich warunkach, potrzebny 
jest łatwy dostęp do informacji oraz znajomość kontekstu. 

ZARZĄDZANIE WIEDZĄ

Magdalena Plasun
Senior Talent Acquisition Specialist

Jak wygląda schemat zarządzania wiedzą 
w Boldare?
Zarządzanie wiedzą zaczyna się już na etapie 
onboardingu. Osoby, które dołączają do fir-
my, dostają listę zadań wdrożeniowych, dzięki 
którym zdobywają wiedzę i poznają procesy, 
niezbędne do efektywnego działania w firmie. 

Odpowiedzialność za realizację procesu on-
boardingowego spoczywa na pracowniku  
– to on sam ustala kolejność i terminy war- 
sztatów wdrożeniowych. Sam wie najlepiej, co 
w jego rolach jest mu w danym momencie naj-
bardziej potrzebne. Oczywiście w każdej chwili 
może liczyć na wsparcie Onboarding Guide’a. 

BOLDARE

CASE STUDIES

PLI
49%
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Zatem to Wasze zasady pracy zespołowej, 
branie spraw w swoje ręce, umożliwiają 
przepływ wiedzy w firmie? 
Tak, choć bardzo ważne jest, by zapewnić ze-
społom narzędzia i warunki do efektywnej wy-
miany informacji. Podstawowym narzędziem 
do komunikacji zdalnej w Boldare jest Slack, 
często organizujemy też wideokonferencje.

Z uwagi na potrzebę rozwoju kompetencji 
i wzajemnego uczenia się powstało wiele od-
dolnych inicjatyw – chapterów tematycznych. 
Przykładem może być Architecture Coffee, 
cykliczne spotkania międzyzespołowe, gdzie 
developerzy wspólnie rozwiązują problemy 
projektowe i dzielą się dobrymi praktykami 
z zakresu budowania architektury aplikacji.

A jak wymieniacie informacje na przestrze-
ni całej firmy?
Pandemia wymusiła ograniczenie bezpo-
średniego kontaktu w biurze i wiele inicja-
tyw przeniosło się do przestrzeni zdalnej. 
To, co wcześniej działo się spontanicznie 
i bez większego wysiłku, np. wymiana wiedzy 
podczas rozmów na korytarzu czy w obsza-
rze open space, musiało znaleźć swoją alter-
natywę. Poczucie ogólnej niepewności jeszcze 
bardziej wzmogło u ludzi potrzebę kontaktu 
i transparentności. Musieliśmy zadbać o ich 

poczucie bezpieczeństwa.

Jedną z opcji, na jaką się zdecydowaliśmy, 
było zorganizowanie cotygodniowych spo-
tkań Korona z Głowy, na które zaproszona 
jest cała firma. To przestrzeń do tego, by po-
rozmawiać o aktualnej sytuacji w firmie, każ-
dy może zadać dowolne pytanie do wybra-
nej osoby czy zespołu. To dobry moment, by 
uzyskać dostęp do najważniejszych informa-
cji, ale też pożartować i rozładować napięcie. 
Rozmawiamy tam o wszystkim – od danych fi-
nansowych i rentowności projektów  po tema-
ty kolejek do sklepu w pandemii. Spotkanie 
ma charakter nieobowiązkowy, ale frekwen-
cja jest bardzo wysoka. Zawsze je też nagry-
wamy, tak by nieobecne osoby mogły je so-
bie później odtworzyć.

A co w zamian spotkań w kuchni?
Każdy zespół ma własne zwyczaje i rytuały. 
Niektóre z nich rezerwują codziennie czas na 
wirtualną kawę i luźne rozmowy. Dużą popu-
larnością cieszą się też piątkowe “sloty” na 
narzekanie.

Jak poradziliście sobie w czasie lockdownu?
W zespołach rozproszonych pracujemy od lat, 
więc dobre praktyki w zakresie pracy zdalnej 
zbudowaliśmy sobie już dużo wcześniej. Te-
raz mieliśmy okazję je doszlifować. Na pracę 
zdalną przeszliśmy, zanim doszło do globalne-

Odpowiedzialność odpowiedzią na kryzys

W holakracji samoorganizujące się zespoły elastycznie dzielą się pracą, by 
zadbać o wyrównanie obciążenia w trudnych czasach. Dzięki temu firma nie 
traci swoich najcenniejszych zasobów: ludzi.

Praca w firmach IT uczy ciągle nowych umiejętności, w tym samodzielności. 
Kompetencje te przydały się szczególnie podczas nowej rzeczywistości, jaką 
zafundowała nam pandemia. Trafiając do zespołu takiego jak Boldare, można 
czerpać dobre praktyki i samemu uczyć się organizacji.

KULTURA W CZASIE PANDEMII

go lockdownu. Każdy, kto chciał nadal praco-
wać z biura, miał taką możliwość. Oczywiście 
wymagało to odpowiedniego zaadaptowania 
przestrzeni i wprowadzenia zasad bezpieczne-
go z niej korzystania. 

CASE STUDIES
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Powołaliśmy też zespół antycovidowy, którego 
zadaniem było opracowywanie reguł i sposo-
bów radzenia sobie podczas pandemii. Na-
szym priorytetem było zadbanie także o sa-
mopoczucie i emocjonalne bezpieczeństwo 
Boldaresów. Jedną z odpowiedzi na potrze-
by pracowników było zorganizowanie cyklu 
spotkań z psychologiem, oferującym wspar-
cie młodym rodzicom, dla których łączenie 
opieki nad dziećmi z pracą zdalną stanowiło 
trudne wyzwanie.

Czy pojawiły się nowe rytuały?
Jednym z ważniejszych było cotygodniowe 
spotkanie ownerów, Korony z Głowy. Spotka-
nia te miały duże znaczenie szczególnie na po-
czątku pandemii, były odpowiedzią na nagły 
brak kontaktu. Padały wtedy pytania o stra-
tegię firmy, redukcję, zwolnienia, stan finan-
sowy, ale też rozmawialiśmy o tym, co dzieje 
się wokół nas – np. o kolejkach do sklepów, 
o dzieciach w domu podczas pracy.

Jesteście znani z holakracji. Jak sprawdził się 
ten system zarządzania w czasie pandemii?
Bardzo się sprawdził. Holakracja umożliwia 
pracę w kilku rolach jednocześnie, co przy-
zwyczaiło nas do elastyczności w pracy i dzie-
lenia swojego etatu między różne obszary 
i zespoły. Przykładowo część osób z zespo-
łu odpowiedzialnego za Employer Branding 
i procesy rekrutacyjne zaangażowała się 
w marketing sprzedażowy. Zespół Talent Se-
lection wspierał zespół odpowiedzialny za za-
rządzanie procesami, aby znaleźć obszar do 
pracy dla tych osób, które nie mają chwilowo 
projektu komercyjnego. 

Praca w holakracji nauczyła nas szybkiego 
adaptowania się do zmian. Nie trzeba było 
nikogo nakłaniać do zmiany swojej specjal-
ności – to od ludzi wyszła propozycja odno-
śnie tego, które priorytetowe obszary mogą 
wspierać swoimi umiejętnościami.

A jak zmieniło się Boldare od strony stra-
tegii całej organizacji?
Nowa sytuacja wymagała od nas zmian stra-
tegicznych, zainwestowaliśmy w opiekę nad 
aktualnymi klientami, a także w działania 
sprzedażowe. Zatrzymaliśmy te procesy re-
krutacyjne, które nie były w danym momen-
cie absolutnie niezbędne, wprowadziliśmy 
niezbędne oszczędności. Priorytetem było 
dla nas zapewnienie bezpieczeństwa i sta-
łości zatrudnienia ludzi w organizacji. Nową 
strategię przyjęliśmy po zintegrowaniu jej 
z całym zespołem Boldare na jednym ze spo-
tkań ogólnofirmowych.

Rok 2020 był dla nas także czasem, gdy zaan-
gażowaliśmy się w wiele projektów CSR. Więk-
szość z tych inicjatyw wydarzyła się sponta-
nicznie, z naturalnej potrzeby pomagania tym, 
którzy mają trudniej. Myślę, że wiele z tych ini-
cjatyw zostanie z nami już na stałe.

Faktycznie, to potwierdza, że kultura or-
ganizacyjna jest wysoka.
Zorganizowanie, zaangażowanie i utożsamianie 
się z zespołem sprawia, że potrafimy się jed-
noczyć w takich spontanicznych akcjach. My-
ślę, że dobrze poradziliśmy sobie w pandemii.

BOLDARE
Lokalizacja: Gliwice, Warszawa, Wrocław i Kraków
Wielkość firmy: ok. 160 osób
Rok założenia firmy: 2004 (rok fuzji: 2018)
Założyciele: Piotr Majchrzak (XSolve),
Anna Zarudzka (Chilid)
Specjalizacja: design & development
Odsetek kobiet: ok. 30%
Średnia wieku: 27 lat
Culture Book: tak (XSolve)
Główne wartości: współpraca,
odpowiedzialność, transparencja,
zaufanie, rozwój
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SOFTWAREMILL

Wymiana wiedzy to dojrzałość

Baza wiedzy, wsparcie kolegów i brak barier międzypokoleniowych to 
podstawy swobodnego przepływu wiedzy. Kluczem są ludzie, dla których 
dzielenie się wiedzą jest wartością.

Na swobodne dzielenie się wiedzą wpływ ma specyfika danego środowiska. Tam, 
gdzie są sztywne struktury, mogą pojawić się silosy. Jednak tam, gdzie ludzie chcą 
ze sobą współpracować, bo mają wspólny cel, dzielenie się wiedzą funkcjonuje 
o niebo lepiej.

ZARZĄDZANIE WIEDZĄ

Jak zarządzacie wiedzą w SoftwareMill?
Mamy spotkania Friday Market, poświęcone 
głównie sprawom technicznym, ściśle zwią-
zanym z pracą, oraz Indexy. Na tych drugich 
głównie wymieniamy się wiedzą biznesową – 
tym, jak zespoły pracują, raczej niż co robią 
i dlaczego. Mamy też bazę wiedzy o firmie 
i jej procesach na Confluence.

Oprócz tego każdy też ma swojego opieku-

Tomasz Szymański
CEO w SoftwareMill

na, który zawsze pomoże w razie potrzeby, 
np. wyjaśni, dlaczego używamy często na 
Slacku ikonki owocu opuncji.

A co oznacza ten symbol?
Opuncja dodana do wiadomości oznacza, że 
mówimy coś całkiem serio. Przeciwieństwem 
dla tej ikonki jest ogórek, który informuje, że 
nadawca żartuje. Takie rzeczy, wypadkowe   
naszej kultury organizacji, musi wyjaśnić ktoś 
z firmy, i po to są opiekunowie.

Śmiało można powiedzieć, że u Was wiedza 
przepływa wręcz naturalnie. 
Dzielenie się wiedzą jest dla nas wartością. Lu-
dzi z takim przekonaniem zatrudniamy, i oni 
się w tym odnajdują.

Czy spotkałeś się w przeszłości z niechę-
cią do dzielenia się wiedzą, z jakimiś blo-
kadami?
Owszem, spotkałem ludzi takiego typu na 
swojej drodze, kiedy byłem architektem apli-
kacji w jednym z banków. Pracowały tam oso-
by, które niechętnie na mnie patrzyły cho-
ciażby z racji wieku – byłem od nich dwa razy 
młodszy. Odkąd założyłem własną firmę, chcę 
budować ją z ludźmi, dla których dzielenie się 
wiedzą jest istotnym elementem samorozwo-
ju i zdobywania doświadczeń.

PLI
65%
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Czym praca zdalna z wyboru różni się od 
pracy zdalnej z konieczności?
Przede wszystkim różnica dotyczy modelu 
pracy: założyć firmę pracującą w modelu zdal-
nym – to jedno, a dostosować się do nagłej 
sytuacji, takiej jak pandemia, i rozpocząć pra-
cę zdalną lub przejść na model hybrydowy – 

Praca zdalna – nie przywilej, a norma

W nowej normalności dzień w biurze będzie czasem nastawionym na 
budowanie relacji z zespołem, a na przerwę kawową podczas home office 
wyciągnie nas bot. 

Tomasz Szymański, założyciel i CEO SoftwareMill, od początku istnienia firmy 
założył, że jego software house będzie funkcjonować w trybie pracy zdalnej. 
Podtrzymaniu relacji służyły dotychczas comiesięczne zjazdy firmowe, a także 
organizowane we własnym zakresie spotkania działowe i wyjścia integracyjne. 
I choć zespół SoftwareMill bardzo chce wrócić do tych form kontaktów na żywo, 
przedłużająca się kwarantanna wymogła pojawienie się dodatkowych sposobów 
podtrzymania relacji międzyludzkich.

KULTURA W CZASIE PANDEMII

to zupełnie co innego. Nie da się tego porów-
nywać. W większości firmy chcą wrócić do biur 
w najbliższej przyszłości, bo praca zdalna im 
nie służy, lub nie są na nią odpowiednio przy-
gotowane. My natomiast nie mamy takiej po-
trzeby, bo u nas warsztat pracy zdalnej dzia-
ła bez zarzutu.

A jak Wasi seniorzy podchodzą do dziele-
nia się wiedzą z juniorami?
Chętnie dzielą się swoim doświadczeniem, 
wskazówkami, nie uważając tego za zagro-
żenie, bo daje im to poczucie sensu w pracy.

Młode pokolenie chyba już nie ma mono-
polu na wiedzę techniczną, tak jak kiedyś?
Tak, szczególnie w IT widać, że podejście 
do tworzenia oprogramowania zaczyna się 

zmieniać. Jeszcze ok. 10 lat temu prym wie-
dli młodsi pracownicy, co napędzało próbo-
wanie nowych rzeczy, testowanie, tworzenie 
czegoś od nowa za pomocą nowszych na-
rzędzi. Teraz popularność zdobywa bardziej 
pragmatyczne podejście, żeby planować, we-
ryfikować i często usprawniać to, co już jest, 
a nie tworzyć wszystko od zera tylko dlatego, 
żeby „pobawić się” najnowszą technologią. 
Innymi słowy, architektura oprogramowania 
nabiera ogłady. Jest to głos starszego poko-
lenia – głos rozsądku.
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Tryb pracy zdalnej stał się atrakcyjny dla 
wielu firm, dlatego będą prawdopodobnie 
dążyć do pracy w tym modelu. Czego mo-
gą się nauczyć od SoftwareMill?
Po pierwsze tego, że praca z domu stanie 
się umiejętnością, czymś naturalnym, oczy-
wistym, a nie „przywilejem dla wybranych”. 
Biuro stanie się wtedy raczej tłem spotkań dla 
istotnych wydarzeń. Po drugie, że odcienie 
pracy hybrydowej mogą być różne, w zależ-
ności od tego, jak dana firma będzie chciała 
realizować ten model – czy przeważy tryb sta-
cjonarny, czy raczej zdalny, czy 50/50. Istnieje 
tu zupełna dowolność. Po trzecie, choć często 
mówi się, że w pracy zdalnej bardzo ważna jest 
efektywność, równie ważne jest to, by ludzie 
znaleźli czas na przerwę, aby odetchnęli od 
komputera i nie zapominali o współpracowni-
kach i utrzymywaniu relacji z nimi.

Czyli można założyć, że w modelu hybrydo-
wym czas spędzany w biurze będzie zdecy-
dowanie bardziej produktywny?
Jak najbardziej. Mając świadomość, że w biu-
rze pracuje się np. tylko dwa dni, mamy in-
ne nastawienie oraz motywację do pracy. 
W te dni jesteśmy między ludźmi, więc auto-
matycznie chcemy być bardziej otwarci i chęt-
ni do współpracy, a i efekty są zupełnie inne. 

A jakie zmiany zaszły w Waszej firmie 
i w sposobie Waszej pracy w dobie pande-
mii? Czy jakieś rytuały zastąpiły wam spo-
tkania face to face?
Tak, pojawiły się. Próbowaliśmy kilku rzeczy, 

aby przekonać się, która najlepiej nam bę-
dzie odpowiadać. Pierwszy rytuał to „wirtu-
alne pączki”. Slackowy bot Donut losuje czte-
roosobowe grupy, które mają dla siebie pół 
godziny raz w tygodniu na rozmowy „przy ka-
wie”. U nas to narzędzie idealnie wpasowało 
się w indukowanie przerwy.

Drugim rytuałem jest Online Birr – cykliczne 
spotkania na Zoomie, mniej więcej co mie-
siąc. Na początku nie było idealnie – nie każ-
dy miał czas, aby np. po pracy siedzieć dłużej 
przy komputerze, bywały również momenty 
krępującej ciszy, które trzeba było urozma-
icić. Ciekawszą formą spędzania czasu stał 
się pub quiz. Gramy również w gry online, 
np. w Among Us. Planujemy też zorganizować 
gotowanie online: każdy będzie miał kamerkę 
w kuchni i podczas gotowania będzie trans-
mitował swoje poczynania.

Jeszcze przed pandemią mieliśmy spotkania, 
które nazwaliśmy Friday Market, poświęcone 
głównie sprawom technicznym, ściśle zwią-
zanym z pracą. Teraz dodatkowo mamy spo-
tkania online, które nazywamy Indexami. Ma-
ją one podobną formułę do Friday Market, 
z tą różnicą, że głównie wymieniamy się tym, 
jak zespoły pracują, niż co robią i dlaczego. 
To sprawia, że pracownicy są bardziej zazna-
jomieni z tym, co się dzieje w firmie.

SOFTWAREMILL
Lokalizacja: cała Polska, brak biura
Wielkość firmy: 70+ osób
Rok założenia firmy: 2009
Założyciele: 4 założycieli,
w tym Tomasz Szymański
Specjalizacja: back-end development 
Średnia wieku: brak danych
Culture Book: tak, https://softwaremill.
com/ebooks/handbook-for-new-emply-
ees/
Główne wartości: zaufanie, zespół,
rozwój, etyka zawodu inżyniera

https://softwaremill.com/online-games-remote-team-building-activities/   
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Co się zmieniło w czasie pandemii w kwe-
stii pracy zdalnej? Jak przez to przeszliście?  
Trochę się u nas pozmieniało! O przejściu na 
pracę zdalną zdecydowaliśmy w marcu, po-
czątkowo ta praca zdalna była obowiązkowa 
dla wszystkich. Z czasem zaczęliśmy stosować 
model hybrydowy dla osób, które nie mia-
ły warunków, aby pracować z domu, albo po 
prostu – z zachowaniem wszelkich obostrzeń 
– chciały już do biura powrócić.

STX NEXT

Model hybrydowy w zespole 400+

Niespodziewany lockdown to dla dojrzałej organizacji nie koniec gry. Często to 
sytuacja, która otwiera nowe możliwości. Tak też stało się w przypadku STX Next.

Kilkusetosobowa firma, w której dominował głównie tryb stacjonarny, z dnia 
na dzień musiała się przystosować do całkowitej pracy zdalnej. Paradoksalnie, 
zwinny software house musiał przez pewien czas przyjąć sztywne COVID-owe 
procedury. Opłaciło się. Nowy sposób pracy wskazał firmie nowe sposoby wzrostu 
i rozwoju.

KULTURA W CZASIE PANDEMII

Joanna Trubisz
Head of Recruitment & Employer Branding

Co się zadziało, kiedy ludzie zaczęli praco-
wać w modelu hybrydowym?
Mamy dwa typy zespołów – zespoły rozpro-
szone, których członkowie jeszcze przed pan-
demią pracowali ze sobą z różnych miast, 
a także zespoły, które w całości zlokalizo-
wane były w jednym biurze. W przypad-
ku pierwszych przejście na całkowitą pracę 
zdalną nie zrobiło na nich większego wraże-
nia. Natomiast osoby, które do tej pory swo-
ich współpracowników miały w tym samym 
pokoju, przeszły dużą zmianę behawioralną 
i organizacyjną. 

Musieliśmy się nauczyć współpracy w stu pro-
centach zdalnej, komunikacji z menedżerem, 
wirtualnej organizacji spotkań, kiedy nie każdy 
ma na nie idealne warunki. W każdym zespole 
pojawiły się ustalenia formalnych zasad współ-
pracy, co dany zespół akceptuje jako normal-
ne zachowanie, w jaki sposób ma się komu-
nikować i jak taki zespół może funkcjonować 
w nowej rzeczywistości. 

Teoretycznie wydawało się, że przecież współ-
pracowaliśmy zdalnie już wcześniej. Nie działo 
się to jednak w tak dużej grupie i tak długo-
terminowo. Na końcu tej ścieżki jest prze-
cież klient, który – bez względu na wszyst-
ko – oczekuje wywiązania się z kontraktu. 
A wywiązanie się z niego to suma wielu skła-
dowych: doświadczenia osób, umiejętności 
pracy zdalnej czy hybrydowej, komunikacji, 

PLI
76%
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organizacji, sytuacji indywidualnej wielu osób 
i wielu, wielu innych czynników. 

Macie dużą grupę współpracowników. Ja-
kiej grupie najbardziej brakuje biura?
Myślę, że są to osoby mniej doświadczone, 
nasi juniorzy, którzy przyszli do STX Next 
i potrzebują wsparcia na co dzień. One zwy-
kle mają na miejscu mentora, który siedzi czy 
to w tym samym pokoju, czy pokój obok – 
można pójść z nim na kawę, wiadomo, kie-
dy można do niego podejść i o coś zapytać. 
Teraz też jest to możliwe, ale nie ukrywajmy: 
jest trudniej.

Jest jeszcze jedna grupa osób: te odpowie-
dzialne za organizację eventów. Nagle, zupeł-
nie nieoczekiwanie, większość naszych sztam-
powych rzeczy trzeba było przenieść online 
– czy ktoś choćby rok temu pomyślałby o tym, 
że w takiej formie, i to z całkiem niezłym skut-
kiem, może odbyć się na przykład Wigilia? 

Jak wspomniałaś, stuprocentowy tryb zdal-
ny był dla Waszej organizacji nowością, do 
której musieliście się przystosować. Gdy to 
się w końcu udało, ile osób zatrudniliście 
w modelu całkowicie zdalnym?
Było ich naprawdę sporo – nasz rekordowy 
onboarding liczył prawie 20 osób. Paradok-
salnie, dzięki pandemii, otworzyliśmy się na 
stuprocentową pracę zdalną – rynek pracy 
w Polsce stanął więc dla nas otworem. Nie 
musimy w tym momencie ograniczać się do 
konkretnych lokalizacji, gdzie stacjonarnie ma-
my swoje biura. Oczywiście nie tylko my wi-
dzimy tu szansę – rywalizacja o pracownika 
weszła na zupełnie inny poziom.  

Jak sobie radzicie z zarządzaniem wiedzą 
i na ile pandemia wpłynęła na ten obszar? 
Myślę, że nie wpłynęła zbyt mocno. Co praw-
da plan oszczędnościowy dotknął także ob-
szar szkoleń, jednak była to sytuacja czasowa, 
która po kilku miesiącach wróciła do normy. 
Myślę, że jedyne wyzwanie, z którym musieli-
śmy sobie poradzić, to brak możliwości orga-
nizacji lokalnych spotkań. Spora część even-
tów jednak działa się online już wcześniej, 
z racji naszej obecności w kilku miastach. Co 
więcej, w okresie pandemii wystartowaliśmy 
z crush kursami dla juniorów dołączających 
do firmy – oczywiście w wersji online. Do te-
go doszły inne, zupełnie nowe dla nas formy 

przekazywania wiedzy, jak chociażby nasz wła-
sny podcast IT na fali, który został bardzo do-
brze odebrany przez wirtualną publikę.

Jak się komunikujecie na co dzień? Czy tu 
się coś zmieniło?
W czasie pierwszej fazy pandemii zwiększy-
liśmy częstotliwość spotkań z menedżerami 
w oddziałach, tzw. Angel Update’ów, wpro-
wadziliśmy także regularne maile ze strony 
CEO firmy, informujące o bieżącej sytuacji 
i podejmowanych decyzjach. Pojawiły się tak-
że Wirtualne kawy, aby chociaż zadać pytanie, 
porozmawiać, zobaczyć się z ludźmi. 

Nie zapomnieliśmy o integracji, oczywiście 
w formie online: np. gra Among Us czy in-
ne. Po raz pierwszy zorganizowaliśmy kon-
kurs Endomondo Challenge. Zgłosiło się ok. 
60 osób i te osoby rywalizowały przez 3 mie-
siące wakacyjne o liczbę spalonych kalorii. By-
ło więc zarówno integracyjnie, jak i na spor-
towo – na tyle, na ile pozwoliły na to warunki. 
Mamy jednak nadzieję, że z czasem uda nam 
się powrócić do tradycyjnych form integracji 
i że w końcu będziemy mieli okazję zobaczyć 
się osobiście!

Od wybuchu pandemii minął ponad rok. 
Jak podsumowałabyś ten czas?
Ostatnie 12 miesięcy pracy zdalnej było dla 
nas bardzo cennym czasem, w którym wiele 
o sobie samych się nauczyliśmy. Tzw. new nor-
mal stało się naszą rzeczywistością, do której 
– myślę, że – całkiem nieźle się zaadaptowali-
śmy. Otwieramy właśnie nowy oddział STX-a 
w Katowicach, na razie wirtualny. Mamy jed-
nak nadzieję, że już niebawem sytuacja się 
unormuje i będziemy mogli cieszyć się no-
wym, tętniącym życiem biurem.
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STX NEXT
Lokalizacja: 6 oddziałów,
(Poznań - główna siedziba, Piła,
Wrocław, Łódź, Gdańsk, Katowice)
Wielkość firmy: 400+ osób
Rok założenia firmy: 2005
Założyciele: Maciej Dziergwa
Specjalizacje: Python, JavaScript,
React Native, DevOps, Product Design
Odsetek kobiet: ok. 18%
Średnia wieku: brak danych
Culture Book: tak
Główne wartości: team power, software
craftsmanship (software’owe rzemiosło),
win-win, transparentność, continuous
improvement (nieustanne
doskonalenie siebie)
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Wiedza, która nie wpada w silosy

Firma może żyć z dzielenia się wiedzą wtedy, gdy know-how krąży zgodnie 
z procedurą. W TSH częścią zarządzania wiedzą jest to, że nowych pracowników 
się przyucza, a nie wrzuca od razu do projektu.

The Software House to aktualny numer jeden w rankingu Clutcha. Firma 
wiele działów zbudowała od juniorów, ale opierając się na mocnych liderach. 
W TSH robi się wszystko, co możliwe, żeby momentalnie rozwiązywać bariery 
komunikacyjne. Firma pracuje z klientami „poukładanymi” lub takimi, którzy chcą 
dojść do dojrzałości procesowej. Ów „filtr na klientów” pozwala ustalić, czy obu 
stronom będzie się dobrze razem pracowało. Wszystko ze względu na firmową 
wartość: ludzi.

ZARZĄDZANIE WIEDZĄ

THE SOFTWARE HOUSE

Jakim domem Hogwartu jesteście? 
Gdy przeprowadzaliśmy się do nowego biu-
ra, pomyśleliśmy, że będziemy Hogwartem, 
mamy nawet zdjęcie zarządu przebranego za 
Harry’ego czy Hermionę. Ale tak naprawdę ja-

ko firma jesteśmy Hogwartem, a poszczegól-
ne działy są poszczególnymi domami.

Jak wygląda dzielenie się wiedzą w The Soft- 
ware House?
U nas właściwie zawsze panowała kultura feed- 
backu. Nasi ludzie chcą się dzielić wiedzą, tyl-
ko często nie wiedzą, czy coś może być cie-
kawe dla innych. Dlatego największy wpływ 
mogą mieć team liderzy, którzy wiedzą, co 
dana osoba konkretnie robi, gdzie pojawia-
ją się ciekawe kwestie, i wyłapują perełki. 
Dawniej rozmawialiśmy jeden na jeden, te-
raz nadal to robimy, ale zaczęliśmy rozmawiać 
i dzielić się informacjami asynchronicznie. Np. 
mam przygotowaną pewną listę pytań, któ-
re jestem w stanie wysłać na Slacku czy mai- 
lem do kogoś – i każdy odpowiada, kiedy ma 
na to czas.

Zmiany w zarządzaniu przepływem infor-
macji zaczęły się u Was jeszcze przed pan-
demią. Opowiedz, jak to było.
Kilka lat temu było nas 40, teraz jest nas po-
nad 200. Kiedyś informacje rozchodziły się 
w sposób naturalny, drogą pantoflową. Gdy 
byliśmy w jednym biurze, cała firma wiedzia-
ła, kto nowy się pojawił i jakie projekty się 

Adam Polak
Head of Node.js w The Software House

PLI
76%
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rozpoczęły. Gdy zabrakło jednego miejsca, 
w którym toczyło się firmowe życie, taka wy-
miana stała się o wiele trudniejsza. Na co 
dzień korzystamy z firmowej bazy wiedzy na 
Confluence, a w 2020 roku zaczęliśmy co 3 lub 
4 tygodnie publikować na blogu zbiór infor-
macji, co się wydarzyło w ostatnim czasie, ja-
ki jest status poszczególnych projektów i kto 
do nas dołączył. W ten sposób każdy może 
być na bieżąco.

Jakie procedury wewnętrzne zapewniają 
przepływ wiedzy wypracowanej w firmie, 
zarówno operacyjnej, jak i projektowej, że-
by zapobiegać silosom informacyjnym?
Wszystkie procedury, które tworzymy, ma-
ją formę spisaną. Czasem może to wyglądać 
jak niepotrzebna „papierologia”, ale jest to 
„papierologia”, którą ludzie doceniają. Przy-
kładowo, mamy pewien schemat tematów, 
istotnych zagadnień dla nowych pracowni-
ków i niezależnie kto będzie prowadził on- 
boarding, będzie dzięki temu dokumentowi 
wiedział, o czym mówić. W Confluence jest też 
sekcja „Podstawowe informacje dla nowych 
kolegów”, w której dosłownie jest wszystko, 
np. jak skonfigurować komputer, bo w TSH 
pracujemy na komputerach Apple i mamy 
świadomość, że nie każdy może sobie z kon-
figuracją poradzić. Na Slacku mamy kanały 
przypisane do konkretnych zagadnień, gdzie 
można znaleźć informacje za pomocą wyszuki-
warki, lub zapytać kogoś, kto pokieruje dalej. 
To powoduje, że te informacje nie uciekają. 

Czyli każdy okruch wiedzy jest zbierany, 
nic się nie marnuje?
Był jedynie jeden aspekt, który nam noto-
rycznie uciekał: przekazywanie ciekawie 
opracowanej wiedzy technicznej i bizneso-
wej. Zaczęliśmy niedawno nad tym pracować. 
Nagrywamy każdą prezentację czy warsztaty 
i zachowujemy je na później. W ten sposób z 
firmowej wiedzy mogą korzystać zarówno no-
wy pracownik, jak i ktoś, kto chce do tej wie-
dzy wrócić i ją odtworzyć. Nie chcemy dopro-
wadzać do takiej sytuacji, że ktoś odchodzi 
z firmy i zabiera ze sobą know-how. Dlatego 
do najważniejszych aspektów pracy angażu-
jemy co najmniej dwie osoby. Naszym celem 
na ten rok jest, aby wiedza uciekała jak naj-
mniej, wręcz wcale – może kiedyś uda nam się 
stworzyć takie wewnętrzne Udemy.

A jak wygląda proces dzielenia się wiedzą 
stricte osobniczą, „nie dla wszystkich”? Czy 
spotkaliście się z problemami, że ze swoimi 
kolegami daną wiedzą specjalistyczną się 
podzielę, ale z „tamtymi” już nie?
Szczerze mówiąc, u nas się z tym nie spo-
tkałem, u naszych klientów też nie. Kultu-
ra, na której my bazujemy, pochodzi tu bar-
dziej od klientów, z którymi współpracujemy. 
W firmach korporacyjnych pracownicy boją się 
dzielić wiedzą, ale obawiam się, że to jest ta-
kie trochę „polskie”, że my niektórych rzeczy 
nie chcemy przekazywać. My natomiast prak-
tycznie nie mamy klientów polskich. Zresztą 
nasza firma „żyje” z tego, że dzielimy się wie-
dzą. Zachęcamy naszych pracowników, żeby 
dzielili się najciekawszymi rzeczami z projek-
tów, o których najczęściej nikt nie wie poza 
nimi. Klienci przychodzą do nas, bo przeczy-
tali coś na naszym blogu, zobaczyli webina-
ria, nawet kandydaci, którzy do nas przycho-
dzą na rekrutacje, znają nas z newslettera.

No właśnie, onboarding. To w życiu pra-
cownika chyba moment największej kumu-
lacji ważnych kwestii. Jak to u Was prze-
biega?
Nowy pracownik zaczyna proces wdrażania 
na dzień przed przyjściem do pracy, ale bez 
logowania się, bo wtedy nie udałby się jeden 
z naszych rytuałów. Kiedy w pierwszym dniu 
na Slacku pojawia się imię i nazwisko nowej 
osoby, którą wita i przedstawia szef działu, za-
czynają padać ciekawe pytania, takie jak: „Nu-
tella z masłem czy bez?”. To jest bardzo waż-
ne pytanie – bo w firmie są dwie grupy ludzi 
i trzeba wiedzieć, do jakiej dołączyć.

A jak przekazujecie nowym wiedzę nie-
zbędną do pracy?
Nowy pracownik zapoznaje się przede wszyst-
kim z bazą wiedzy i wspólnie ze swoim opie-
kunem omawia ok. 20 najważniejszych kwestii 
związanych z tym, jak pracujemy. Na samym 
początku robimy też taki wewnętrzny boot-
camp, gdzie nowa osoba może zobaczyć, jak 
działamy, przetestować się w danych zada-
niach. To takie „wyrównanie poziomów”. Po 
pierwszych czterech tygodniach nowy pra-
cownik wie, czego się spodziewać po projek-
tach, które prowadzimy, wie, jakie technolo-
gie i narzędzia będą wykorzystywane, oraz 
zna dobre praktyki. Ludzie są w sumie zasko-
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czeni tym, że nie wrzucamy od razu ludzi do 
projektu, bo tak przecież nie da się od razu 
zarobić (śmiech).

Na koniec opowiedz o Waszych warto-
ściach. Czy one są spisane?
Tak, kiedyś zakładaliśmy, że wszyscy te wartości 
znają, ale ostatnio zaczęliśmy je częściej wspo-
minać, odnosić się do nich. Rozwój, zdobywa-
nie wiedzy i dzielenie się nią są bardzo ważne 
w tej branży, ale to nie jest dla nas najważniej-
sze. Najważniejsi są ludzie, nasi ludzie. Bez te-
go nie da się zbudować fajnej firmy. I nie cho-
dzi tu wyłącznie o naszych pracowników, ale 
i o klientów. Klient musi się czuć częścią ze-
społu, mieć zaufanie, wiedzieć, że my też dba-
my o jego marzenia, o jego projekt. Poza tym 
to bardzo istotne, żeby spełniając oczekiwa-
nia firmowe, dawać ludziom poczucie, że robią 

w życiu to, co zawsze chcieli robić. TSH nie może 
być fabryką do wytwarzania oprogramowania. 
Trzecia wartość to odpowiedzialność.

A dokładnie?
Po pierwsze za naszych pracowników, ale po 
drugie – że zrobimy co się da, żeby projekt 
się udał i nie pozwolimy biznesowi klienta uto-
nąć. Przykładowo, naszym klientem jest firma 
z USA, która obsługuje rozdania dyplomów 
na uczelni. Jest rentowna właściwie dwa razy 
w ciągu roku. Pandemia wywróciła ich biznes, 
a my pomogliśmy im zrobić pivot i zwirtuali-
zować ich usługi. Zarówno zespół, jak i ca-
ła firma walczyli, aby się udało. System, któ-
ry budowaliśmy pół roku, zmodyfikowaliśmy 
w ok. 2 miesiące, pracowało nad nim 10 osób 
zamiast 3. Biznes udało się uratować, a nasz 
klient stał się swego rodzaju sensacją. To jest 
właśnie odpowiedzialność.

Zdalnie nie znaczy „na zimno”

Kontakt w cztery oczy zastąpiły inne formy firmowej kultury, ale każdy dział 
ma swoje sposoby na budowanie relacji. Okazuje się, że w czasie pandemii 
da się budować jeszcze wyższy poziom transparentności!

Utrudnienia związane z COVID-19 nie zaskoczyły The Software House, ponieważ 
firma już wcześniej otwarła się na pracę zdalną. Nawet jako firma posiadająca już 
doświadczenie w pracy zdalnej TSH musiało jednak nieco zmodyfikować sposób 
pracy i wewnątrzdziałowe przyzwyczajenia.

KULTURA W CZASIE PANDEMII

Przejście ze Slacka na Zooma to nie wszyst-
ko. Co zmieniło się u Was w czasie pande-
mii?
Niektórzy z naszych pracowników od lat dzia-
łali zdalnie, ale nie był to dominujący model 
zatrudnienia. Do tej pory, uruchamiając nowy 
projekt, zapraszaliśmy klienta do nas do biu-
ra, na dwa, trzy dni, razem z całym zespołem 
i robiliśmy warsztaty projektowe, taki kick off. 
Teraz się nagle okazuje, że musimy to zrobić 
zdalnie, a sprawę utrudnia choćby komunika-
cja asynchroniczna na Zoomie.

W modelu stacjonarnym wymiana infor-
macji jest okazją do budowania relacji, 
ale wszystko zajmuje więcej czasu. Z kolei 
w modelu zdalnym można uzyskać po-
trzebne informacje szybciej, ale czy w ta-
kim układzie nie ucierpiały u Was relacje?
Fakt, komunikacja interpersonalna czy bu-
dowanie relacji jednak trochę ucierpiały. 
Kiedyś przechodząc przez całe biuro, mo-
głem po prostu z kimś pogadać, pośmiać się 
i pożartować. Teraz, gdy pracujemy zdalnie, 
z konieczności musieliśmy zmodyfikować spo-
sób, w jaki się komunikujemy, choć sam feed- 
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back nie zmienił się bardzo. Okazało się, że 
gdy każdy może zdecydować, kiedy chce dać 
feedback, mamy większą wydajność. Za to 
o relacje zaczęliśmy dbać, zwracając uwagę 
na inne aspekty, np. przedstawianie się na 
Slacku, dołączanie zdjęcia do kanałów firmo-
wych. Po godzinach gramy też w gry online, 
zwłaszcza Among Us, która wymaga rozma-
wiania ze sobą.

Skoro mowa o grach, czym zastąpiliście 
Wasze wcześniejsze rytuały firmowe „w re-
alu”? Czy wprowadziliście jakieś nowe ele-
menty, które się sprawdziły?
U nas różne pomysły działają w inny sposób 
w różnych działach organizacji. Trzeba uwa-
żać, co się pożycza i w jakim stopniu. Coś, co 
było w „realu”, możemy zastąpić takim stu-
procentowym odpowiednikiem cyfrowym, 
gorzej, jeżeli próbujemy narzucać innym ze-
społom rytuały – to może wtedy nie do końca 
funkcjonować tak, jak byśmy chcieli. Przykła-
dowo, dział marketingu wymyślił codzien-
ne, nieformalne „kawy” na Zoomie, a z kolei 
u mnie w dziale developerskim spotyka-
my się grupowo na Zoomie, żeby rozwiązać 
wspólnie jeden problem techniczny. Aspekt 
socjalny – tak, ale każdy robi tak, jak lubi. 
Z kolei inny dział, który kiedyś siedział w jed-
nym pokoju, wykorzystał do komunikacji Dis- 
corda. Po prostu zastąpili jeden pokój i jeden 
obszar wersją cyfrową. 
 
Czyli podsumowując, rekomendujecie ra-
czej rytuały działowe niż firmowe? 
Oczywiście są rzeczy, które naprawdę zadzia-
łają w skali całej organizacji, np. informowa-
nie, co się dzieje w firmie, bo ludzie po prostu 
potrzebują informacji. Myślę jednak, że każdy 
software house jest inny i nie da się pewnych 
rzeczy kopiować jeden do jeden. Cel mamy 
podobny, ale dróg dojścia do celu jest tyle, ile 
organizacji. Warto eksperymentować i wypo-
życzać pewne rytuały od innych działów, u nas 
wychodziło to naturalnie. Jeśli ludzie wcześniej 
tego nie robili i my im próbujemy to narzucić, 
to prawdopodobnie im się to nie spodoba.

A czy wprowadziliście jakieś nowe sposoby 
komunikacji zarządu z zespołami?
Od kwietnia 2020 zaczęliśmy publikować 
wewnątrzfirmowe blog posty i różnica jest 
ogromna. Dawniej można było bardzo łatwo 

dostać informacje o tym, co się dzieje w fir-
mie, bo np. wystarczyło nas złapać w kuchni, 
ale nie mieliśmy świadomości, że ludzie aż tak 
chcieli być na bieżąco. Teraz już każdy mniej 
więcej wie, jakie projekty się odbywają, jakie 
ciekawe technologie są wdrażane. Następ-
nym krokiem stały się sesje Q&A, Kawy z za-
rządem. To takie spotkanie, gdzie każdy może 
zadać swoje pytanie zarządowi, szefom dzia-
łów, co w pewnym stopniu zastępuje właśnie 
spotkania w kuchni.

Podsumowując, czy Wasza kultura organi-
zacyjna sprawdziła się w czasie pandemii?
Tak, ogólnie mówiąc, to był dla nas dobry rok. 
Oprócz tego, że mieliśmy największy wzrost 
liczby pracowników, to moim zdaniem, we-
szliśmy na wyższy poziom transparentności.
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THE SOFTWARE HOUSE
Lokalizacja: Gliwice, Kraków
Liczba pracowników: 190+
Rok założenia firmy: 2012
CEO: Mateusz Kubiczek
Specjalizacje: web development,
Cloud & DevOps, product design
Odsetek kobiet: 18%
Średnia wieku: ok. 32 lat
Culture Book: nie
Główne wartości: ludzie, odpowiedzialność,
zaangażowanie, rozwój, otwartość
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CZEGO TRADYCYJNE
ORGANIZACJE MOGĄ 
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THE SOFTWARE
HOUSE
Co pomaga w zarządzaniu wiedzą?

Nowości w czasie pandemii:

Kultura feedbacku

Wszystkie procedury mają spisaną formę

Wewnętrzny 4-tygodniowy bootcamp

Zmiany raczej działowe niż firmowe

Baza wiedzy o firmie na Confluence,  
w tym sekcja “Podstawowe informacje dla
nowych kolegów”

Pojawiły się “Kawy z zarządem”, na których 
każdy pracownik może zadać pytanie

Wzrost roli komunikacji asynchronicznej:
możliwość komentowania dokumentu
w wybranym momencie

Regularne update’y na wewnątrzfirmowym
blogu

Pracownicy nagrywają każdą prezentację
i warsztaty

Rytuały dla nowo przybyłych: “nutella
z masłem czy bez?”

Nad ważnymi zagadnieniami pracują co
najmniej 2 osoby

Nieformalne kawy na Zoomie, zespoły 
zastępują pokoje kanałami na Discordzie

STX NEXT
Co pomaga w zarządzaniu wiedzą?

Nowości w czasie pandemii:

Ustalenie formalnych zasad współpracy online

Dobrze zaplanowany onboarding

Proces onboardingu z dwóch dni skrócił
się do jednego

Crush kursy dla juniorów dołączających
do firmy

Comiesięczne spotkania Angel Update

Pojawiły się formalne procedury

Półgodzinne “wirtualne kawy”

Newsletter wysyłany raz w miesiącu

BOLDARE
Co pomaga w zarządzaniu wiedzą?

Nowości w czasie pandemii:

Jak w każdym obszarze w firmie, od 
pracowników wymaga się proaktywnego 
podejścia

Samoorganizujące się zespoły tworzą własne
sposoby na wymianę wiedzy, np. Architecture
Cof fee, zorganizowana i zarządzana 
bezpośrednio przez developerów

Codziennie rano, podczas Porannej Kawy, 
można porozmawiać o życiu

W piątki organizowane są spotkania, na któ-
rych można sobie ponarzekać

Opiekun dla nowych pracowników

Gry: Among Us, Counter Strike

Wyjaśnienie nieformalnych zwyczajów: kie-
dy stosować ikonkę ogórka, a kiedy opuncji

Baza wiedzy o firmie i jej procesach na Con-
fluence

Wirtualne pączki - spotkania aranżowane 
przez bota

Online beer - cykliczne spotkania na Zoomie

Cykliczne spotkania techniczne Friday Mar-
ket i Indexy

SOFTWAREMILL
Co pomaga w zarządzaniu wiedzą?

Nowości w czasie pandemii:



TR
EN

D
Y

29
-3

6



FUTURE OF WORK | TRENDY

34

Efektywne zarządzanie wiedzą w organi-
zacji to jeden z najważniejszych obszarów 
w każdej firmie. Dotychczas wprowadzanie no-
wego pracownika w zakres zadań, procedur 
i standardów było domeną starszych, doświad-
czonych pracowników, którzy opiekowali się ju-
niorami. Wyjątkiem od reguły są firmy działa-
jące na zasadzie holakracji, takie jak Boldare, 
gdzie od pierwszego dnia uczy się pracowni-
ków proaktywnego podejścia w pozyskiwaniu 
wiedzy. Osoby, które dołączają do firmy, do-
stają listę zadań i obszarów do przyswojenia 
i są same odpowiedzialne za zorganizowanie 
sobie nie tylko procesu przyuczenia, ale rów-
nież odpowiednich narzędzi.

W software house’ach powszechna jest rola 
mentora, „buddy’ego”, który pilotuje „nowe-
go” przez pierwsze miesiące pracy. Jednak 
wraz z pojawieniem się obostrzeń pandemicz-
nych dotychczasowe sposoby wprowadzania 
w nowe obowiązki stały się nieraz niewykonal-
ne. Nie możemy zapytać kolegi z biurka obok, 
nie ma przyjaznych rozmów w kuchni. Zaczyna 
się szukanie na własną rękę, a to równia pochy-
ła do frustracji i konkretnych strat.

Międzynarodowa firma badawcza IDC w ra-
porcie The High Cost of Not Finding Informa-
tion obliczyła, że przeciętny pracownik prze-
znacza średnio aż 2,5 godziny na wyszukiwanie 
potrzebnych informacji, czyli około 30% dnia 
roboczego. Według obliczeń IDC w organiza-

Od tego, jak wprowadzimy nowego pracownika w procesy firmowe, zależy 
wzrost jego produktywności na nowym stanowisku. Jak to zrobić w czasie 
pandemii?

cji, która zatrudnia tysiąc pracowników, kosz-
ty wyszukiwania potrzebnej wiedzy mogą wy-
nieść aż 48 tys. dolarów tygodniowo, czyli 2,5 
mln dolarów w ciągu roku.

Z pomocą przychodzą firmowe repozytoria 
wiedzy. Najczęściej są to dyski współdzielo-
ne, intranet i narzędzia typu Sharepoint czy 
Confluence. Z raportu BOTWISE Customer 
Care: Trendy i wyzwania wynika, że choć po-
nad 83% respondentów uznało szybkie wy-
szukiwanie informacji w czasie pracy za waż-
ne, najczęściej wiedza w ich firmach nie jest 
dostatecznie uporządkowana ani komplet-
na (odpowiedzi „średnio uporządkowana” 
i „raczej tak” stanowią odpowiednio 45,74% 
i 26,6%). Ankietowani przyznali, że korzystają 
na co dzień z ponad 4 różnych źródeł wiedzy, 
w tym także z notatek papierowych. To prosta 
droga do silosów informacyjnych! Z pomocą 
przychodzą… boty i storytelling.

Wirtualni asystenci mogą zastąpić nieobec-
ne kadrowe i szybko, i bezpiecznie przeszko-
lić nowych pracowników oraz przeprowadzić 
ich przez wszystkie niezbędne formularze, ja-
kie muszą wypełnić, np. zgody i oświadczenia 
czy dokumenty o poufności. Chatboty dają 
również możliwość przeszkolenia pracowników 
w różnych zagadnieniach, np. z BHP lub firmo-
wych systemów – sprawdzą poziom wiedzy 
i przeprowadzą testy.

TECHNOLOGIA POWITA
NA POKŁADZIE

TEKST: GRAŻYNA ZAWADA

Silos informacyjny słono kosztuje

Wsparcie na starcie

PLI
29%
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TEKST: GRAŻYNA ZAWADA

Pomoc botów nie kończy się na onboardingu. 
BOTWISE.io, oparty na sztucznej inteligencji 
knowledge bot, wspiera konsultantów poznań-
skiego call center w szybkiej pomocy w zna-
lezieniu informacji oraz w załatwieniu spraw 
urzędowych związanych z COVID-19. Jak przy-
znaje dyrektor Biura Poznań, Konrad Zawadz-
ki, wstępne szacunki mówią o oszczędności 
w zakresie odnajdywania najważniejszych in-
formacji oraz dokumentów urzędowych i udo-
stępniania ich mieszkańcom rzędu kilkunastu 
procent w miesiącu.

Jak zadbać o dobry onboarding? Przede 
wszystkim trzeba stworzyć spójne materiały, 
żeby każdy mógł się zapoznać z nimi w swoim 
tempie i w sprzyjającym czasie. Raz stworzony 
materiał, czy to spisany tekst, czy zmontowa-
ny video tutorial, może służyć setkom pracow-
ników nawet przez parę lat, i to bez dodat-
kowych kosztów. Nie ma mowy, że ktoś coś 
przekręci, czy o czymś zapomni – przekaz jest 
dostępny i jasny dla wszystkich, ułatwiając im 
dalsze działanie.

A co zrobić, żeby juniorzy zapoznali się z no-
wą wiedzą? Odpowiedzią jest gryfikacja! Ta-
kie rozwiązanie stosuje nawet amerykańska ar-
mia, która jako jedna z pierwszych organizacji 
uczyniła grywalizację częścią procesu rekruta-
cji. Zbudowali oni grę zwaną America’s Army, 
w której rekrut odgrywa doświadczenie żołnie-
rza, a nie generała zarządzającego zasobami, 
jak w innych „strzelankach”. Czyli uczy się ju-
niorów dokładnie tego, czego później będzie 
się od nich wymagać, ale w przyjemny, sfabu-
laryzowany sposób.

Pracownicy przychodzą do firmy z mniejszym 
lub większym bagażem nawyków. Pewne za-
sady w nowej firmie mogą być dla nich niezbyt 
interesujące na pierwszy rzut oka, a niektóre 
niezbyt jasne. Rolą współczesnej organizacji 
jest pomóc ludziom się uczyć, a firmie dosto-
sować się do przyszłości.

Dobre materiały uczą i… bawią
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Grzegorz Primus
Współzałożyciel Great – firmy IT specjalizują-
cej się w realizacji projektów gamifikacyjnych. 
Od 2012 roku spełnia się w kreowaniu wizji 
autorskich platform gamifikacyjnych: Firmci-
ty i PowerGam, oraz określaniu strategii firmy. 
Niezwykłej satysfakcji dostarcza mu tworze-
nie czegoś od zera oraz obserwacja rozwoju 
produktu i świadomość wartości, jaką daje 
klientom to, co tworzy wspólnie z zespołem.

Gamifikacja, nazywana również grywalizacją 
czy gryfikacją, często kojarzy się z wykorzy-
staniem mechaniki gier do zwiększania zaan-
gażowania pracowników w różnych obszarach 
biznesu. Jednak popularne dotąd podróżowa-
nie po mapie i zdobywanie kolejnych punktów 
w wirtualnej rywalizacji, która ma przekładać 
się na realną pracę, w naszej ocenie nie wyko-
rzystują w pełni potencjału gier, jaki drzemie 
w storytellingu.

Kiedy ostatnio graliśmy w jakąś grę, a kiedy 
oglądaliśmy serial na Netflixie? To właśnie plat-
formy streamingowe zdobyły ostatnimi czasy 
serca milionów ludzi na całym świecie. Jest to 
prosta i przyjemna rozrywka – wystarczy, że 
usiądziemy na kanapie i włączymy ulubiony 
serial. Jedno kliknięcie i od razu płyną do nas 
dobrze skonstruowane historie, które na dłu-
go zapadają nam w pamięć.

A jak wyglądałby onboarding zrealizowany 
w formie serialu? Otrzymujemy link do platfor-
my i włączamy pierwszy odcinek, który wpro-
wadza nas w kulturę organizacyjną naszego 
nowego miejsca pracy. Kolejny odcinek, od-
twarzany, dopiero gdy wykonamy kilka pro-
stych zadań utrwalających wiedzę, przedsta-
wia nam kluczowy zespół firmy i benefity, na 
jakie możemy liczyć. Po drodze czeka na nas 
kilka mikrowyborów, które mają wpływ na dal-
szy rozwój wydarzeń. Taki format stworzyliśmy 
w Great kilka lat temu – nazwaliśmy go kam-
panią gamifikacyjną.

Skomplikowane platformy stanowią najwięk-
szą barierę wejścia. W projektach, w których 
skupiliśmy się na opowiadaniu historii i posta-
wiliśmy na prostotę, osiągnęliśmy ponadprze-
ciętne zaangażowanie pracowników, docho-
dzące do 98%. Dzisiaj za pomocą platformy 
Powergam realizujemy kampanie wykorzystu-
jące prosty, ale potężny mechanizm psycholo-
giczny, w którym to emocje uruchamiają pro-
cesy zapamiętywania, a microlearning utrwala 
kluczową wiedzę.

Jeśli chcemy skutecznie wprowadzać zmiany 
w organizacji czy też rozwijać kompetencje pra-
cowników, to skorzystajmy z mechanizmów, 
które są znane i lubiane przez większość z nas. 
Takie podejście doprowadzi nas do zadowala-
jących efektów, przy okazji eliminując z proce-
sów nudę, która sabotuje nasze wysiłki w dą-
żeniu do realizacji celów.

ONBOARDING
Á LA NETFLIX

PLI
40%
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Wiedza o stylach myślenia zwięk-
sza skuteczność zespołów projek-
towych. Aby się szanować i współ-
pracować, nie musimy myśleć 
w ten sam sposób!

FRIS® to polskie psychometrycz-
ne narzędzie diagnostyczno-
-rozwojowe, opracowane przez 
dwoje absolwentów informa-
tyki Politechniki Szczecińskiej: 
Annę Samborską-Owczarek, 
dr inż. o specjalizacji sztuczna inte-
ligencja oraz Pawła Owczarka, któ-
ry przez wiele lat zawodowo zarzą-
dzał rozwojem usług IT w firmach 
z branży: home.pl, Unizeto i Asseco.

Jak tłumaczą pomysłodawcy, FRIS® 
powstał z chęci zrozumienia, dla-
czego ludzie myślą, decydują i roz-
wiązują te same problemy na różne 
sposoby. Model ten wykorzystuje 
zdobycze psychologii poznawczej 
i pozwala łatwo i szybko opisywać 
kluczowe różnice między ludźmi 
– a do tego po polsku.

Dzisiaj FRIS® jest już rozpoznawal-
ną marką – autorzy przebadali po-
nad 700 zespołów, od pracowników 
firm małych i średnich aż po duże, 
międzynarodowe. FRIS® wykorzy-
stują również uczelnie oraz stowa-
rzyszenia i fundacje. Powstał nawet 
#EfektFRIS, czyli sytuacja, gdy po-
znaniu narzędzia towarzyszy pozy-
tywna zmiana w postrzeganiu sie-
bie i zespołu.

SYNERGIA DZIĘKI
RÓŻNORODNOŚCI

Przeprowadzenie badania i warsztatów w firmie softwa-
re’owej było dla mnie ciekawym trenerskim wyzwaniem. 
Jak grupie ekspertów od wysokich technologii opowiadać 
o modelu tłumaczącym psychologiczne różnice w po-
strzeganiu rzeczywistości? Z pomocą przyszła myśl, że 
FRIS® to przecież nic innego jak opowieść o różnych sys-
temach operacyjnych naszych mózgów, odmiennych ko-
dach (językowych) i poszukiwaniu kompatybilności we 
współpracy i wymianie danych różniących się syste-
mów. Tak udało się przełamać pierwsze lody, a potem 
było już tylko lepiej. Wspólna praca na warsztatach po-
kazała mocne strony zespołu SoftwareMill: wnikliwość 
i dokładność, perfekcję w realizowanych projek-
tach oraz silną integrację członków zespołu, któ-
rzy czują się ze sobą dobrze i pewnie. Jestem pew-
na, że fakt znalezienia się w ekskluzywnym gronie 
wyróżnionym w niniejszym raporcie jest funkcją du-
żej świadomości zespołu SoftwareMill odnośnie różnic 
w stylach FRIS® zarówno swoich członków, jak i swoich 
klientów. Umiejętność zarządzania różnorodnością jest jed-
nym z kluczy do sukcesu w branży informatycznej. Soft- 
wareMill posiadł ten klucz.

Magda Kuśmierz
Certyfikowany Trener FRIS®
współpracujący z SoftwareMill
magda@down2earth.pl

PLI
33%

PLI
20%
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LEKTURA
DLA LIDERA

Mateusz Kurleto
CEO Neoteric

Mateusz zaczynał jako dziecko w branży IT, montując kompute-
ry dla sąsiadów. Założyciel firmy Neoteric, tworzącej oprogra-
mowanie, która pomaga start-upom i przedsiębiorstwom wpro-
wadzać innowacje przy użyciu sztucznej inteligencji i rozwoju 
produktu. Założyciel 3 start-upów wspieranych przez fundusze 
inwestycyjne. Odpowiadał za strategię TechSeed i program ak-
celeracyjny. Obecnie zaangażowany w budowanie zrównoważo-
nego ekosystemu startupowego – Startup Hansa.

Książka o kodzie kultury
(The Culture Code)

Daniel Coyle zagląda do najbardziej sku-
tecznych organizacji na świecie i wskazu-
je na to, co stoi za ich skutecznością. Au-
tor oferuje konkretne strategie wyzwalające 
proces uczenia się, pobudzające do współ-
pracy, budujące zaufanie i prowadzące do 
pozytywnych zmian. The Culture Code łą-
czy najnowszą wiedzę naukową, praktycz-
ne wskazówki światowej klasy liderów oraz 
pomysły na działania. Może stanowić scena-
riusz budowy proinnowacyjnego środowiska, 
w którym rozwiązuje się problemy i przekra-
cza plany.

POLECA MATEUSZ KURLETO
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Pięć dysfunkcji
pracy zespołowej
(The 5 Dysfunctions
of a Team)

Konsultant i prelegent Pa-
trick Lencioni opisuje wie-
le pułapek, z jakimi zmaga-
ją się zespoły, które chcą 
„razem wzrastać”. Książ-
ka omawia podstawowe 
przyczyny nieskuteczno-
ści polityki organizacyjnej 
i braku powodzenia pracy 
zespołowej.

Pięć poziomów 
przywództwa
(The 5 Levels 
of Leadership)

John C. Maxwell, mię-
dzynarodowy ekspert 
w dziedzinie przywódz-
twa, pokazuje w formie 
dogłębnej, zabawnej 
analizy każdy z 5 etapów 
przywództwa, wraz z kon-
kretnymi przykładami. 
Pokazuje, jak opanować 
każdy z tych poziomów 
i przejść na następny, by 
w końcu stać się wpły-
wowym, szanowanym 
i skutecznym liderem.

Dawaj innym szczęście
(Delivering Happiness)

Tony Hsieh, dyrektor generalny le-
gendarnej firmy Zappos, dzieli się 
lekcjami z życia i biznesu – od farmy 
robaków przez prowadzenie pizzerii, 
LinkExchange aż do Zappos i wielu 
innych przedsięwzięć. Dawaj innym 
szczęście dynamicznie i konkretnie 
pokazuje, w jakim sensie kultura or-
ganizacyjna jest potężnym modelem 
osiągania sukcesu i jak, koncentru-
jąc się na szczęściu tych, którzy cię 
otaczają, możesz radykalnie zwięk-
szyć swoje własne.

Powerful

Była dyrektor ds. talentów w Netflixie, Patty McCord, 
zaleca praktykowanie radykalnej uczciwości w miej-
scu pracy. Podejście to polega m.in. na żegnaniu się 
z pracownikami, którzy nie pasują do zmieniających 
się potrzeb firmy, oraz motywowaniu poprzez ambit-
ne zadania, a nie obietnice, benefity czy premie. Jej 
sprawdzone w praktyce, podane z humorem porady 
wskazują odmienną drogę do kultury wysokiej wydaj-
ności i rentowności.

POLECA MATEUSZ KURLETO
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Opinie autorów wyrażane w tym piśmie są niezależne i nie muszą 
odzwierciedlać stanowiska ich organizacji. 

Autorzy mogą utrzymywać relacje biznesowe, na przykład świad-
czyć usługi consultingowe dla firm, o których piszą. 

Redakcja odpowiada za treść reklam 
i materiałów promocyjnych, pojawiających się w magazynie. 

 Magazyn jest publikowany nieregularnie, jako prezentacja firmy. 
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