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Szanowni Państwo! 

Wszyscy jesteśmy świadkami zmiany pokoleniowej na 

rynku pracy. W firmach coraz częściej funkcje na 

wysokich szczeblach zarządzania są stopniowo 

przejmowane przez młodsze pokolenie menedżerów 

 z generacji X, a ich dotychczasowe role zajmują nowi, 

milenijni menedżerowie. Jednocześnie w najbliższym 

czasie można oczekiwać coraz większego napływu 

najmłodszych pracowników z pokolenia 

postmilenijnego, nazywanego pokoleniem Z lub 

iPokoleniem.  

Ta przemiana pokoleniowa będzie wpływać na zmiany 

w kulturze firmy, które będą dotyczyć takich kwestii, 

jak: rewizja tradycyjnego sposobu organizacji pracy, 

przeorientowanie metod motywacyjnych oraz korekta 

stylu zarządzania zespołem. 

Myślą przewodnią tego raportu jest zaprezentowanie 

Państwu ważnych i ciekawych zjawisk, nowych 

trendów, metod i narzędzi, które będą dla Państwa 

pomocą i inspiracją w tworzeniu motywującego 

środowiska pracy adekwatnego do oczekiwań i potrzeb 

młodych pracowników i menedżerów.    

 

Zespół Gamma 
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1 
Rebelia młodych 
pracowników 
W kulturze organizacyjnej wielu firm świadomie promowane są takie 

wartości, jak: proaktywność, inicjatywa, kreatywność pracowników,  

a jednocześnie nieświadomie nakłania się pracowników do 

podporządkowania i posłuszeństwa wobec status quo. Takie środowisko 

rodzi wewnętrzny bunt wśród młodych talentów, których system wartości 

ukształtowany został przez wolny rynek i kulturę liberalną. 
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Im więcej posłuszeństwa, tym mniej zaangażowania 

 

W wielu organizacjach młodzi pracownicy doświadczają swoistej 

schizofrenii poznawczej: z jednej strony formalnie zachęca się ich do 

otwartości, szczerości, kreatywności, wykazywania inicjatywy, a z drugiej 

strony mają poczucie, że w firmie dobrze widziane jest 

podporządkowanie wobec istniejącego stanu rzeczy. Źle widziane są 

natomiast takie zachowania jak wypowiadanie własnych opinii 

niezgodnych z obowiązującą narracją lub krytycznych czy wykonywanie 

pracy po swojemu. 

Z niedawnych badań przeprowadzonych przez Francescę Gino, profesora 

zarządzania biznesem w Harvard Business School, wynika,  

że posłuszeństwo i podporządkowanie jest ukrytym, ale bardzo 

znaczącym aspektem kultury wielu firm.  

  

  

 

 

 

 

 

 

Źródło: Francesca Gino, Harvard Business School 

 

Dane te sugerują, że organizacje świadomie lub nieświadomie nakłaniają 

pracowników do ukrywania lub zostawiania za drzwiami swoich 

prawdziwych opinii i poglądów. 

Ceną, jaką płaci firma, jest zmniejszenie szczerego zaangażowania, 

wydajności i innowacji, które są zastępowane przez przyjmowanie przez 

49% 

Pracowników 

regularnie odczuwa 

konieczność 

podporządkowania 

się.  

57% 

Pracowników 

twierdzi, że w ich 

firmie promowane 

jest posłuszeństwo 

wobec status quo.  
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młodych pracowników postawy złośliwego podporządkowania  

i przybierania maski politycznej poprawności. Młodym talentom trudno 

zaakceptować środowisko pracy, w którym bycie autentycznym oznacza 

zagrożenie dla ich kariery i pozycji w firmie.  

Czego młode talenty szukają w pracy? 

 

Firma Gamma dokonała przeglądu i analiz badań dotyczących 

motywującego środowiska pracy (źródła danych: Gallup, Work Service, 

Millward Brown, Deloitte, badania własne). Na podstawie tych badań 

stworzyliśmy syntetyczną mapę preferencji i oczekiwań młodych 

profesjonalistów wobec swojego miejsca pracy. 
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2 
Przyszłość zarządzania 
firmą będzie turkusowa 
Wielu badaczy i liderów biznesu ma poczucie, że obecny sposób zarządzania 

firmą osiągnął granicę swoich możliwości. Niezliczone wyniki badań jasno 

pokazują, że firmy częściej są miejscem znoju i strachu niż pasji  

i prawdziwego zaangażowania. W firmach zarówno ci na górze, jak i ci na 

dole hierarchii organizacyjnej są rozczarowani. Zwykli pracownicy ogarnięci 

są poczuciem swojej bezsilności, a menedżerowie są przemęczeni konfliktami. 

Wszyscy oni tęsknią do miejsca pracy, w którym panuje duch prawdziwej 

współpracy, honorowane są indywidualne aspiracje i pielęgnowane osobiste 

talenty.    
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Ewolucja modelów zarządzania 

 

Sposób funkcjonowania każdej organizacji podlega stałej ewolucji  

w czasie. Jeszcze 100 lat temu w firmach nie mówiono prawie nic  

o kwestii motywacji pracowników, nie było działów HR, a liderzy firm 

ignorowali czynnik ludzki w procesie produkcji. To wówczas Henry Ford 

zwykł mówić: „Jak to jest, że gdy potrzebuję dwóch rąk do pracy, to zjawia 

się cały człowiek?”. Trudno w to uwierzyć, ale w nieodległej przeszłości to, 

co dzisiejszych firmach jest oczywistością, kiedyś było nowością. 60 lat 

temu w firmach nie znano pojęcia zarządzania przez cele ani nie 

stosowano formuły SMART, 40 lat temu nie istniała metodyka 

zarządzania projektami, 20 lat temu większość menedżerów nie słyszała 

o coachingu, a 15 lat temu idea work life balance wydawała się fanaberią. 

Według modelu Frederica Laloux1 zmiany w sposobie funkcjonowania 

firm są naturalnym procesem kształtowanym przez zmiany w poziomie 

świadomości i potrzeb ludzi. Laloux definiuje i opisuje 5 głównych etapów 

w dotychczasowej ewolucji organizacji: etap czerwieni, bursztynu, oranżu 

(pomarańczowy), zieleni i turkusu2.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

1
 Frederic Laloux, „Reinventing Organizations” (wydanie polskie „Pracować inaczej” w tłumaczeniu 

Marka Konieczniaka). 
2 W oryginale Laloux używa nazwy koloru „teal” (zielono-niebieski, czasem określany jako „morski”), 

który nie ma odpowiednika w języku polskim.  
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CHARAKTERYSTYKA ETAPÓW 

Każdy etap jest bardziej dojrzały i bardziej efektywny niż poprzedni. 

Kolejny etap pojawia się w sytuacji, gdy etap poprzedni traci swoją 

zdolność i potencjał do lepszej efektywności.  

 

 

 

TYP 

ORGANIZACJI 

GŁÓWNE CECHY METAFORA PRZYKŁADY 

Czerwona 

organizacja 

 Silna władza jednostki 

(lider, wódz). 

 Nastawienie na szybkie  

i krótkoterminowe 

rezultaty. 

 Brak planowania – 

działania reaktywne. 

 Umiejętność radzenia 

sobie  

w sytuacji chaosu. 

Wataha 

wilków 

Większość 

start-upów 

Bursztynowa 

organizacja 

 Wysoce sformalizowana 

struktura hierarchiczna. 

 Pełna kontrola 

sprawowana przez „górę”. 

 Stabilność jest największą 

wartością. 

 Przyszłość to powtarzanie 

przeszłości. 

Armia Kościół 

Wojsko 

Agendy 

rządowe 

Pomarańczowa 

organizacja 

 Struktura piramidy 

(hierarchia). 

 Celem jest pokonanie 

konkurencji. 

 Największą wartością jest 

zysk. 

 Innowacja jest kluczem do 

bycia liderem rynkowym. 

 Merytokracja. 

 Odpowiedzialność 

represyjna. 

 Zarządzanie przez cele. 

Maszyna Większość 

międzynarodo

wych korporacji 

Zielona 

organizacja 

 Struktura piramidy, lecz 

oddelegowane są duże 

uprawnienia na dół. 

Rodzina Organizacje 

pozarządowe 

Firmy 
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 Kultura i wartości są 

ważniejsze niż formalna 

strategia. 

 Świadomość społecznej 

odpowiedzialności. 

 Koncentracja na motywacji  

i zaangażowaniu 

pracowników. 

napędzane 

kulturą  

i wartościami  

Turkusowa 

organizacja 

 Samozarządzanie – władza 

jest rozproszona. 

 Dążenie do pełni – 

wykorzystywanie 

indywidualnego 

potencjału ludzi. 

 Zamierzenia i cele 

organizacji są wartościowe 

i sensowne dla wszystkich 

jej członków. 

Drużyna Pionierskie 

firmy 

 i organizacje,  

w których 

hierarchia 

organizacyjna 

jest 

zastępowana 

przez 

samorządność 

zespołów  

Źródło: Frederic Laloux, „Pracować inaczej” 

 

Wszystkie typy organizacji współistnieją dzisiaj na rynku. Organizacje 

czerwone można znaleźć wśród wielu start-upów, w których cała władza 

jest w rękach jednego lidera, bursztyn widoczny jest w firmach o bardzo 

wysokim stopniu hierarchii władzy, a kultura pracy przypomina urząd, 

oranż – tam, gdzie wszystko podporządkowane jest zyskowi, zieleń – 

gdzie dużo mówi się o wartościach firmy i pielęgnowane są relacje 

międzyludzkie. Sposób wynagradzania pracowników mówi bardzo wiele 

o modelu firmy. W czerwieni łupy rozdaje lider według własnego uznania, 

w bursztynie pensja jest ściśle związana z pozycją w hierarchii (ta sama 

pozycja – ta sama pensja), oranż wynagradza za indywidualne wyniki 

osiągane przez pracowników, a w zieleni stosowany jest system premii 

zespołowych, aby zachęcać do współpracy. 

W tej różnorodności łatwo dostrzec, że obecnie mainstream stanowią 

firmy pracujące w modelu oranżu, w których funkcjonują takie praktyki 

zarządzania, jak: budżetowanie, KPI, oceny roczne, systemy premiowe. 

Firma oranżu jest świetnie zaprojektowaną maszyną nastawioną na 

maksymalizację przychodów i minimalizację kosztów. Jednak 

pomarańczowy paradygmat zachęca także do myślenia krótkotrwałego  

w kategoriach wyników kwartalnych. Jednocześnie pracownicy niechętnie 
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angażują się w pracę w tego typu środowisku, w którym ludzie czują się 

trybikami, a skuteczność jest wyżej ceniona niż moralność. Tęsknią za 

czymś innym niż bezduszny wyścig szczurów. 

Niektóre firmy uświadomiły sobie ograniczenia oranżu i ewoluowały  

w kierunku zieleni, gdzie inwestuje się w tworzenie kultury organizacyjnej 

opartej na wartościach takich, jak: szacunek, równość, solidarność, 

społeczna odpowiedzialność. Poza twardymi aspektami zarządzania, jak 

strategia i budżet, przykłada się dużą wagę do miękkich aspektów, jak: 

coaching, mentoring, współpraca, misja firmy. Zachęca się liderów do 

przenoszenia uprawnień w dół organizacji, aby pracownicy poczuli się 

ważni. Zielone firmy starają się, aby rezultaty biznesowe nie były 

osiągane kosztem ludzi. Niestety, praktyka pokazuje, że upodmiotowienie 

pracowników i egalitarne zarządzanie są trudne do utrzymania. Wysiłki, 

aby wszyscy byli równi, często prowadzą do ukrytych walk o władzę, 

a egalitaryzm posunięty zbyt daleko prowadzić może do ugrzęźnięcia  

w przeciągających się dyskusjach. 

Dlatego coraz większa liczba świadomych liderów jest gotowa, aby 

wykraczać poza zieleń, oswajając swoje firmy z nowym modelem 

zarządzania, który ma kolor turkusu.    

 

Cechy turkusowej firmy 

 

Model turkusowej organizacji oparty jest na trzech głównych 

komponentach: 

 

Samozarządzanie 

 Nikt nie jest formalnym szefem,  

a lider zespołu jest wybierany 

spośród jego członków. 

 Autonomiczne decyzje zespołu 

dotyczące własnej pracy. 

 Większość czynności zarządczych 

przejmuje zespół. 
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Pełnia 

 Każdy pracownik ma okazję do wykorzystywania w pracy pełni swoich 

uzdolnień i talentów. 

 Środowisko pracy umożliwia każdemu pracownikowi wyrażenie siebie 

i swojej opinii w bezpieczny sposób. 

 

Ewolucyjny cel 

 Cele są dostosowywane do aktualnych potrzeb i sytuacji. 

 Cele odpowiadają na pytanie „dlaczego” i nie są SMART. 

 

W oranżu i zieleni władza w firmie jest rozłożona zgodnie z hierarchią (im 

wyżej, tym więcej władzy – i na odwrót). W turkusie władza jest 

rozproszona pomiędzy wszystkich pracowników. Większość funkcji 

zarządczych przechodzi na zespół, który sam sobą zarządza. Turkusowe 

zespoły pracują w systemie opartym na relacjach peer to peer. 

W firmach oranżu i zieleni pracownicy ujawniają tylko wąski 

„profesjonalny” wycinek siebie. Ten wycinek często jest maską 

przywdziewaną w pracy, maską, która będzie tworzyła wizerunek 

profesjonalisty. Dlatego w wielu sytuacjach pracownicy ukrywają swoje 

prawdziwe opinie i poglądy, starają się być poprawni i nie uruchamiają 

pełni swojej kreatywności w obawie przed oceną innych lub 

ośmieszeniem. Na pytanie „Czy w swojej pracy masz szansę w pełni być 

sobą i wykorzystywać w pełni swoje największe talenty?”  

71% pracowników odpowiada, że nie. (źródło: Gallup). 

Turkus tworzy środowisko, w którym ludzie mogą w bezpieczny sposób 

wyrazić siebie, wnosząc do swojej pracy niespotykany dotąd wzrost 

poziomu energii, pasji i kreatywności. 

W przeciwieństwie do oranżu i zieleni w turkusie nie formułuje się 

sztywnych celów w perspektywie 5 czy 10 lat. Zmienność rynkowa 

 i nieprzewidywalna przyszłość powodują, że turkusowe firmy nie planują 

na papierze swojej strategii działania na długie lata, lecz elastycznie 

dostosowują swoje cele do zmiennej sytuacji. Jednocześnie cele 

 w firmach turkusowych nie są wyrażane w liczbach, lecz  

w zamierzeniach. 
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FUNKCJA TRADYCYJNA 

ORGANIZACJA 

(ORANŻ LUB ZIELEŃ) 

TURKUS 

Sposób 

zorganizowania 

Piramida hierarchii Samoorganizujące się zespoły 

Liderzy pełnią funkcję coachów 

bez formalnej władzy 

Projekty Tradycyjne metody 

projektowe 

Metody agile. Nie ma formalnych 

project managerów. Pracownicy 

decydują, w jakich projektach 

chcą uczestniczyć 

Rekrutacja Wywiady prowadzone 

przez HR na podstawie 

opisu stanowiska pracy 

Wywiady z kandydatami 

prowadzone są przez przyszłych 

kolegów z zespołu (ponieważ to 

oni, a nie HR lub szef będą 

współpracować z nową osobą) 

Onboarding Nowego członka zespołu 

wprowadza przełożony 

Nowego członka zespołu 

przyjmuje cały zespół na onboard 

session 

Zarządzanie 

wynikami 

Koncentracja na 

indywidualnej 

efektywności 

Ocena pracownicza 

dokonywana przez 

przełożonego  

Koncentracja na zespołowej 

efektywności 

Ocena prowadzona przez 

współpracowników 

Wyrażanie 

uznania 

Pochwały i uznanie z ust 

przełożonego 

Pochwały i uznanie z ust 

współpracowników 

Nagradzanie Przełożony decyduje, 

kogo  

i w jakim stopniu 

nagrodzić 

Cały zespół decyduje, kogo 

i w jakim stopniu nagrodzić 

Feedback  

i korygowanie 

Fedbacku udziela 

przełożony 

Peer feedback 

Peer feedforward 

Rozwój Przełożony jest coachem Peer coaching – uczenie się od 

siebie  

Konflikty Mediatorem jest 

przełożony 

Konflikty wewnątrz zespołu 

rozwiązuje sam zespół 

Zwolnienie 

pracownika 

O tym, że „dość tego”, 

decyduje przełożony 

O tym, „że mamy dość współpracy 

 z tobą”, decydują 

współpracownicy (bardzo rzadkie 

przypadki zwolnień jakiegoś 

członka zespołu) 
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Czy turkus można zaaplikować w każdej firmie? 

 

Według wielu ekspertów turkusowe rozwiązania będą w przyszłości 

powszechnym sposobem zarządzania w drodze naturalnej ewolucji. 

Obecnie nie każda firma jest gotowa do rewolucyjnej przemiany 

 w sposobie funkcjonowania. Jednak poszczególne rozwiązania można 

stopniowo aplikować w większości organizacji, na przykład wprowadzając 

do zespołów większą autonomię w decyzjach i sposobach działania. 

Tworzenie turkusowych zespołów wymaga spełnienia dwóch warunków:  

1. Dojrzałej świadomości menedżerów zdolnych do oddania części 

swoich uprawnień zespołowi i usamodzielniania ludzi. 

2. Rozwinięcia umiejętności pracowników, aby mogli oni 

samodzielnie zarządzać sobą.  

Umiejętności menedżerów chcących tworzyć turkusowe zespoły 

W każdym modelu organizacyjnym sprawdza się odmienny styl 

zarządzania liderów. 

MODEL STYL ZARZĄDZANIA 

Czerwień Eksploatacyjny 

Bursztyn Paternalistyczny 

Oranż Konsultacyjny 

Zieleń Partycypacyjny 

Turkus Facylitacyjny 

 

Aby stać się turkusowym przywódcą, menedżerowie powinni umieć 

zmodyfikować swój obecny styl zarządzania w kierunku wspierania, a nie 

wyręczania zespołu. Lider facylitacyjny jest raczej coachem niż 

przełożonym. Pozwala zespołowi decydować w wielu kwestiach, 

 a jednocześnie w sytuacjach patowych jest gotowy wesprzeć zespół 

w jakiejś decyzji lub konflikcie. Pozostawia dużą autonomię 

pracownikom, lecz pracownicy wiedzą, że gdy tego zechcą, zawsze mogą 

liczyć na jego wsparcie i podpowiedzi. Turkusowy lider posiada takie 

umiejętności, jak: 

 zdolność do proszenia i wysłuchania feedbacku od pracowników, 
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 zdolność do zachęcania i organizowania zespołowych dyskusji 

bez forsowania swojego zdania, 

 zdolność do podejmowania negocjacji z pracownikami, 

 umiejętność tworzenia wzajemnego zaufania w zespole.  

 

Umiejętności pracowników potrzebne do tworzenia turkusowego 

zespołu 

Firmy chcące wprowadzać idee turkusu w obecnie funkcjonujących 

zespołach powinny zadbać o rozwój nowych umiejętności, które są 

potrzebne pracownikom:  

 peer feedback – proszenie, dawanie i przyjmowanie informacji 

zwrotnych od współpracowników, 

 peer coaching – umiejętność udzielania wsparcia 

współpracownikom, dzielenia się wiedzą, umiejętność korzystania 

z sesji feedforward (sprzężenie w przód), 

 zespołowe rozwiązywanie problemów – umiejętność wyciągania 

wniosków z własnych doświadczeń i poznanie tworzenia nowych, 

lepszych rozwiązań (np. metodą Design Thinking), 

 zespołowe rozwiązywanie konfliktów wewnętrznych, 

 zespołowe podejmowanie decyzji. 

 

Na te firmy, które są w stanie wprowadzić turkus lub jego elementy, 

czekają liczne nagrody. Fakty mówią, że większość obecnie 

funkcjonujących turkusowych firm przynosi nadspodziewanie dobre 

efekty zarówno finansowe, jak i emocjonalne w postaci zaangażowania 

pracowników. 

 

Przykłady turkusowych firm 

 Semco, Brazylia, przemysł stoczniowy 

Przez 25 lat działalność nastąpił 25-krotny wzrost przychodów 

(średni roczny wzrost wynosi 28%), rotacja pracowników – 2% 
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(średnia 18%), jeden z najbardziej pożądanych pracodawców 

w Brazylii. 

 Morning Star, USA, branża spożywcza 

40% udział w amerykańskim rynku. 

 Buurtzorg, Holandia, usługi medyczne 

Największa firma w Holandii świadcząca usługi pielęgniarskie, 

zatrudnia 9000 osób, które są obsługiwane przez 50 osób  

z administracji. Wielokrotnie wybierana na najlepszego 

pracodawcę w Holandii. 

 FAVI, Francja, branża automotive 

Zatrudnia 500 osób, 50% udział w rynku części do skrzyń biegów. 

Jedyna w Europie firma z branży, która wygrywa konkurencję  

z firmami chińskimi. Konkurencja upadła lub przeniosła produkcję 

do Chin. Wynagrodzenie pracowników 20% wyższe od średniej. 

Rotacja personelu poniżej 1% (średnia w Europie to ok. 25%).  

 Patagonia, USA, producent odzieży 

Zatrudnia 1300 osób, zysk 540 mln USD. 

Wybrane przykłady polskich firm turkusowych (wykorzystujących  

w większym lub mniejszym stopniu turkusowe metody zarządzania): 

Kamsoft Podlasie, Marco, Coders Center, Leance, ZnanyLekarz.pl, 

NotJustShop, Muszynianka.  
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3 
Feedforward – 
inspirujące narzędzie w 
rozwoju pracowników 
Możemy zmienić przyszłość. Nie możemy zmienić przeszłości. Feedforward 

pomaga wyobrazić sobie i skupić się na pozytywnej przyszłości, a nie 

przeszłości, w której coś się nie udało. Inspirując ludzi pomysłami, które 

sprawią, że będą mogli być jeszcze bardziej skuteczni, możemy zwiększyć ich 

szanse na osiągnięcie tego sukcesu w przyszłości. 
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Feedforward vs feedback 

 

Feedforward to narzędzie służące doskonaleniu i rozwijaniu pożądanych 

kompetencji lub zachowań pracowników. Służy więc podobnym celom co 

powszechnie stosowany feedback, lecz ma wiele cech, które neutralizują 

negatywne aspekty feedbacku. 

 

Feedback jest reaktywny, czyli zawsze odnosi się do tego, co miało 

miejsce w przeszłości, a przeszłości nie możemy już zmienić. 

Współczesna rzeczywistość biznesowa charakteryzuje się ogromną 

dynamiką i zmiennością i wnioski płynące z feedbacku nie zawsze są 

adekwatne do przyszłych wyzwań. Dla przykładu: jeśli pracownicy 

wyciągają wnioski z właśnie zakończonego projektu „A”, nie oznacza to, 

że będą one przydatne w nowym projekcie „B”, ponieważ ten nowy 

projekt ma inne cele, inne wymagania, innego sponsora i inne trudności. 

Kreowanie przyszłych działań wyłącznie na podstawie wniosków  

z przeszłości przypomina patrzenie się w tylną szybę podczas szybkiej 

jazdy samochodem. Feedforward zachęca do patrzenia przez przednią 

szybę.    
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Reguły stosowania feedforward 

 

Autorem narzędzia jest prof. Marshall Goldsmith, jeden z wiodących 

autorytetów współczesnego przywództwa (w 2015 roku został 

umieszczony na 5. miejscu w światowym rankingu „Thinkers 50”  

w dziedzinie zarządzania). Zgodnie z założeniami Goldsmitha 

feedforward skupia się na wskazówkach dotyczących pozytywnego 

wyobrażenia przyszłości i prowadzony jest z inicjatywny osoby 

przyjmującej feedforward.  

Sesja feedforward może odbywać się w formule jeden na jeden, a także 

w formule zespołowej. Procedura feedforward składa się z 5 kroków: 

1. Cel 

Osoba chcąca otrzymać feedforward definiuje jasno swój cel, np. 

„Chciałbym, aby moja praca wnosiła jeszcze więcej wartości do 

pracy zespołu”. 

 

2. Prośba o sugestie 

Osoba otrzymująca feedforward prosi o dowolne pomysły, 

sugestie, wskazówki np. kolegów z zespołu. 

 

3. Słuchanie i notowanie 

Osoba zainteresowana słucha i notuje otrzymywane wskazówki 

lub pomysły kolegów. 

 

4. Podziękowanie 

Osoba zainteresowana nie komentuje i nie ocenia pomysłów. 

Jedyne, co robi, to dziękuje za nie. 

 

5. Powtórzenie 

Przeprowadzenie sesji feedforward z innymi osobami, od których 

zainteresowany chciałby usłyszeć pomysły lub wskazówki. 

 

Istotą feedforward jest koncentrowanie się na rozwiązaniach, a nie na 

problemach. Zatem stosowanie feedforward może mieć miejsce także  
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w sytuacjach, gdy w zasadzie wszystko wygląda dobrze i nie ma 

szczególnych powodów do naprawiania błędów lub niedociągnięć. Jest  

w tym ukryte założenie, że nawet najlepsi mogą być jeszcze lepsi. 

 

 

Korzyści ze stosowania feedforward 

 

Pomaganie ludziom w koncentracji na tym, jak mogą być jeszcze 

lepsi, zamiast koncentrować ich na udowadnianiu, że nie są źli. 

Negatywny feedback często przybiera formę rozmowy „pozwól mi 

udowodnić, że zrobiłeś to źle”. Prowadzi to do wytworzenia postawy 

obronnych ze strony odbiorcy i zakłopotania ze strony dającego 

feedback. Zdarza się, że nawet konstruktywnie przekazana informacja 

zwrotna jest często postrzegana jako negatywna, ponieważ wymaga 

dyskusji o błędach, niedociągnięciach i problemach. Feedforward jest 

prawie zawsze odbierany pozytywnie, ponieważ skupia się na 

rozwiązaniach, a nie problemach. 

Feedforward jest szczególnie przydatny wobec osób nastawionych 

na sukces. 

Ludzie nastawieni na sukces zwykle mają bardzo pozytywny obraz 

samego siebie. Osoby takie chętnie słuchają pomysłów, które mają za 

zadanie pomóc im w osiągnięciu ich celów. Jednocześnie wiele takich 

osób jest odpornych na negatywny przekaz, co może prowadzić do 

odrzucenia lub zaprzeczenia informacji zwrotnej, która jest niezgodna  

z obrazem siebie samego.  
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Ludzie nie odbierają feedforward tak osobiście jak feedbacku. 

W teorii konstruktywny feedback ma skupić się na wykonaniu, a nie na 

człowieku. W praktyce prawie wszystkie informacje zwrotne są brane 

osobiście (bez względu na to, jak są przekazane). Feedforward nie może 

wiązać się z osobistą krytyką, ponieważ omawia coś, co jeszcze się nie 

zdarzyło. Pozytywne sugestie wydają się postrzegane jako obiektywna 

porada – feedback, zwłaszcza negatywny, jest często postrzegany jako 

atak personalny. 

 

Feedforward może obejmować te same obszary rozwojowe, które 

dotyczą feedbacku. 

Wyobraźmy sobie sytuację, że pracownik przeprowadził fatalną 

prezentację przed klientem, świadkiem tego był menedżer. Zamiast 

sprawić, żeby pracownik ponownie przeżywał to upokarzające 

doświadczenie, menedżer może pomóc mu przygotować się do 

przyszłych prezentacji, dając mu propozycje na przyszłość. Mogą one być 

bardzo konkretne i przekazane w sposób pozytywny. W ten sposób 

menedżer może dotknąć tych samych punktów co w feedbacku, ale bez 

poczucia własnego zakłopotania i sprawienia, aby pracownik czuł się 

jeszcze bardziej upokorzony. 

Feedforward nie oznacza oceny ani osądzania. 

Słusznie czy niesłusznie feedback jest nieraz odbierany jako ocena i osąd. 

Może to prowadzić do negatywnych, choć niezamierzonych 

konsekwencji, gdy stosuje się go wobec kolegów. Feedforward nie wiąże 

się w żadnym momencie z oceną lub osądem.  
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Ludzie mają tendencję, aby słuchać bardziej uważnie feedforward 

niż feedbacku.  

Gdy ludzie otrzymują feedback, ich myśli często krążą wokół szukania 

usprawiedliwień, wymówek itp. Natomiast przy sesji feedforward jedyną 

rzeczą, jaką mają zrobić, to wysłuchać i na koniec powiedzieć „dziękuję”. 

To, że feedforward ma wiele zalet, nie oznacza, że liderzy  

i współpracownicy powinni zrezygnować z dzielenia się feedbackiem. 

Natomiast warto sobie uświadomić, że w wielu sytuacjach zastosowanie 

feedforward zamiast feedbacku może przynieść wiele korzyści. 

Niezależnie od skuteczności feedforward może uczynić współpracę  

o wiele przyjemniejszą. 
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4 
Design Thinking –
nowoczesna metoda 
rozwiązywania 
problemów   
Podejście Design Thinking pomaga w rozwiązywaniu takich problemów, 

 w których nie ma oczywistych i łatwych rozwiązań. Jest uniwersalną metodą, 

która ma zastosowanie w dowolnym obszarze działalności firmy: od HR przez 

sprzedaż, po marketing czy produkcję.   
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Istota Design Thinking 

 

Metoda Design Thinking może być zastosowana w dowolnym problemie 

biznesowym, który nie ma jednego oczywistego rozwiązania. Przykłady: 

 Obszar HR: „Jak stworzyć miejsce pracy, które będzie przyciągało 

największe talenty z generacji Y?”, 

 Sprzedaż: „Jak współtworzyć z klientem rozwiązania jego 

problemów, zamiast sprzedawać mu rozwiązania problemów, 

które nie są jego problemami?”, 

 Zarządzanie: „Jak zbudować środowisko pracy, które będzie 

wyzwalało wśród wszystkich pracowników poczucie 

współodpowiedzialności za rezultaty osiągane przez firmę?”. 

Przy rozwiązywaniu problemów i tworzeniu nowych rozwiązań 

w praktyce biznesowej najczęściej można napotkać dwa rodzaje 

myślenia: myślenie biznesowe, które oparte jest na chłodnej analizie, 

kalkulacji ryzyka i racjonalnym podejściu oraz myślenie kreatywne, które 

cechują emocjonalność, bujanie w obłokach, nieskrępowana wyobraźnia.  
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Design Thinking łączy walory obu typów myślenia poprzez: 

 płynne przechodzenie z podejścia racjonalnego w emocjonalne 

(i na odwrót), 

 przełączanie myślenia analitycznego w syntetyczne, 

 nadawanie porządku i logicznej struktury pomysłom opartym na 

intuicji.  

 

Przebieg procesu Design Thinking 

 

Tworzenie rozwiązań w oparciu o metodę Design Thinking przebiega 

przez sześć następujących po sobie etapów: 
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Jak wygląda proces, pokażemy na przykładzie problemu z obszaru HR 

„Jak stworzyć miejsce pracy, które będzie przyciągało największe talenty 

z generacji Y?”. 

1. Empatia, czyli rozpoznanie i głębokie zrozumienie potrzeb lub 

problemów grupy docelowej, na przykład młodych pracowników. 

2. Problem, czyli zdefiniowanie prawdziwego problemu na 

podstawie informacji z etapu 1. Na przykład „Jak wprowadzić do 

codziennej pracy i szkoleń dla młodych pracowników elementy 

zabawy i rozrywki?”, ponieważ odkryliśmy, że to, co najbardziej 

zniechęca młodych do pracy w naszej firmie, to nuda i rutyna. 

3. Idee, czyli stworzenie nieograniczonej listy wszystkich możliwych 

działań uatrakcyjniających pracę i szkolenia dla młodych 

pracowników. 

4. Prototyp, czyli wstępne zaprojektowanie zmian uatrakcyjniających 

pracę i naukę młodych pracowników.  

5. Test, czyli sprawdzanie w formie pilotażu zaprojektowanych 

rozwiązań i badanie ich skuteczności oraz wprowadzanie 

niezbędnych korekt (proces iteracji). 

6. Wdrożenie, czyli wykorzystanie doświadczeń z testowanych 

rozwiązań i wybranie najlepszego wariantu, który wprowadzamy 

w życie.  

Na każdym etapie korzysta się z określonych narzędzi i sprawdzonych 

metod pozwalających na owocną realizację procesu, np. obserwacje, 

mapy empatii, „5 x dlaczego”, metody heurystyczne itd., dostosowanych 

do specyfiki problemu. 

Design Thinking idealnie wpisuje się w kulturę pracy zespołowej  

i samozarządzających się zespołów w turkusowych organizacjach, 

angażując pracowników z różnych specjalności, o zróżnicowanych 

doświadczeniach, osobowościach i punktach widzenia.   
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5 
Niedocenione talenty 
odpływają z polskich 
firm 
Z opublikowanego w październiku 2016 r. raportu Banku Światowego „Global 

Talent Flows” wynika, że Polska jest na drugim miejscu w świecie pod 

względem wzrostu tempa wypływania talentów. Jakie pomysły mają polskie 

firmy na odwrócenie tego trendu?   
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Przyczyny wypływania talentów 

 

Głównym powodem odpływu uzdolnionych i kompetentnych 

pracowników jest poszukiwanie lepszych warunków pracy. 

Z badań przeprowadzonych przez Millward Brown wynika, że względy 

ekonomiczne są na pierwszym miejscu, lecz aż 34% respondentów 

wymieniło brak możliwości realizowania siebie jako jedną  

z najważniejszych przyczyn migracji zawodowej.  

 

O ile znaczenie wynagrodzenia nie dziwi, o tyle brak możliwości 

samorealizacji i wykorzystania pełni swojego potencjału wskazuje na to, 

że firmy nie potrafią efektywnie zagospodarować talentów i mocnych 

stron pracowników. Jest to o tyle niepokojące, że w wielu firmach narzeka 

się na deficyt talentów.  

W badaniu „Niedobór talentów” przeprowadzonym przez Manpower 

Group wzięło udział 750 polskich firm. Wyniki wskazują, że ponad 35% 

badanych firm ma trudności z obsadzaniem stanowisk z powodu 

niedoboru talentów. 
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źródło: Millward Brown dla Work Service 
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Sytuacja, w której z jednej strony firmy odczuwają deficyt talentów, 

a z drugiej nie potrafią dobrze zagospodarować już posiadanych 

talentów,  prowadzi do wniosku zgodnego z poglądem prof. Jerzego 

Hausnera, że w większości firm stosuje się wobec talentów politykę 

rabunkową zamiast polityki rozwojowej.   

Rozwojowa polityka firm wobec talentów 

 

Podstawowym założeniem polityki rabunkowej jest to, że w wojnie firm 

o talenty każdy przyciągnięty talent jest traktowany jak łup, który po 

przyjściu do firmy jest eksploatowany najczęściej niezgodnie ze swoim 

talentem. Z badań Instytutu Gallupa wynika, że tylko 20% pracowników 

ma możliwość wykorzystywania w pracy swoich mocnych stron. 

Pozostałe 80% pracowników wykonuje pracę nieadekwatną do swoich 

talentów, a przez to nie mają oni szansy na rozwijanie swoich uzdolnień  

i samorealizację. Taki stan rzeczy przypomina prawdę zawartą w biblijnej 

przypowieści, że zakopany talent nie przynosi korzyści ani temu, kto go 

posiada, ani jego otoczeniu.  

Kluczową ideą polityki rozwojowej jest traktowanie talentów 

pracowników jako zasobów odnawialnych, zgodnie z założeniem, że 

wykorzystywanie talentu we właściwy sposób automatycznie wzbogaca 

i rozwija ten talent. 

Polityka rozwojowa wobec talentów nie jest efektem nagłych olśnień 

menedżerów HR. Firmy świadomie podchodzące do rozwoju talentów 

korzystają z metod i narzędzi zapewniających skuteczność działań  

i pozwalających na powtarzalność procesu. Najczęściej wykorzystywane 

są model i metodologia stworzoną przez Instytut Gallupa, które zakładają 

spełnienie następujących warunków: 

1. Wszyscy pracownicy znają swoje mocne strony i talenty. 

2. Wszyscy menedżerowie znają mocne strony i talenty swoje  

i swoich pracowników. 

3. Praca odbywa się w oparciu o model Name-Claim-Aim. 

4. Menedżerowie wspólnie z pracownikami określają role adekwatne 

do talentów i mocnych stron pracowników.   
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Pracownicy wykorzystujący swoje talenty są bardziej 

zaangażowani 

 

Podstawową korzyścią, która płynie ze stosowania polityki rozwojowej 

wobec talentów, jest wzrost zaangażowania pracowników objętych tą 

polityką.  

W kulturze opartej na mocnych stronach pracownicy szybciej uczą się  

i wchodzą w swoje role, są bardziej wydajni i wykonują lepiej swoje 

zadania, zostają w swoich firmach dłużej i są bardziej zaangażowani. 

Ponad dwie trzecie (67%) pracowników, którzy twierdzą, że ich 

przełożony koncentruje się na ich mocnych stronach, jest 

zaangażowanych w swoją pracę. Jeśli pracownicy twierdzą, że ich 

przełożony zupełnie nie koncentruje się na ich mocnych stronach, tylko 

2% z nich jest zaangażowanych, podczas gdy aż 71% jest zniechęconych.  
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6 
Wolontariat 
pracowniczy – więcej niż 
zysk 
Aby być atrakcyjnym miejscem pracy dla przedstawicieli młodego pokolenia, 

firma powinna zresetować swoje cele, które powinny w większym stopniu niż 

do tej pory wspierać wartości społeczne. Taki wniosek płynie z corocznego 

badania firmy Deloitte „Millennian Survey 2016”.  
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Ambicje firmy powinny być większe niż tylko zysk  

 

Badania „Millennian Survey” firmy Deloitte charakteryzują cele firm, które 

są atrakcyjne dla młodego pokolenia pracowników. Mileniansi dużo lepiej 

postrzegają firmy promujące wartości podobne do tych, które sami 

wyznają. Młode pokolenie uważa, że biznes powinien odgrywać bardziej 

pozytywną rolę w społeczeństwie, niż było to w przeszłości. Wśród 

mileniansów powszechnie panuje negatywny wizerunek biznesu, który 

napędzany jest jedynie chciwością i chęcią zysku. Młode pokolenie nie 

jest przeciwko zyskom, ale uznaje, że sukces finansowy jest tylko jednym 

z elementów „wiodącej organizacji”, a koncentracja wyłącznie na zysku 

jest niewystarczająca. Fundamentem długoterminowego sukcesu firmy 

jest według mileniansów połączenie zysku z trzema innymi celami firm: 

1. Dobro ludzi (działania na rzecz dobra zarówno pracowników 

firmy, jak i inicjatywny mające na celu pożytek społeczny). 

2. Dobre produkty (dostarczanie klientom wartościowych  

i innowacyjnych produktów i usług). 

3. Dobre intencje i zamierzenia (etyka w działaniu, dbałość  

o środowisko naturalne itp.). 

W podobnym duchu brzmią sugestie polskich ekspertów i praktyków 

zarządzania skupionych wokół projektu Open Eyes Economy, którego 

celem jest promowanie idei ekonomii wartości w polskich firmach 

zakładającej, że przyszłość należy do firm, które udowodnią swoją 

wiarygodność i społeczną przydatność i będą w stanie wznieść się ponad 

wizję „nie jest ważne, co robię, ale czy zarobię”.   

Przykładem podejścia, że jednak „ważne jest to, co robię”, jest 

wprowadzanie do firm projektów związanych z wolontariatem 

pracowniczym. 
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To, co jest dobre dla innych, jest dobre także dla 

ciebie 

 

Firma badawcza Harris Interactive przeprowadziła badania na temat 

wpływu wolontariatu na uczestniczących w nim pracowników. Wniosek  

z tych badań skłania do stwierdzenia, że praca dla dobra innych wpływa 

pozytywnie zarówno na osobistą satysfakcję, jak i na wzmacnianie 

dobrych relacji w zespole i umiejętności współpracy. 
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7 
Edutainment – zabawa  
z poważnym celem 
Najlepsze doświadczenia uczestników szkoleń wynikają zarówno z treści 

szkolenia,  jak i ze sposobu dostarczenia tej treści. Forma szkolenia, która 

wprawia uczestników w radosny nastrój, sprawia, że uczestnicy chętniej  

i szybciej się uczą. Z tego powodu moc zabawy jest coraz bardziej ceniona  

w świecie edukacji biznesowej. 
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Czym jest edutainment? 

 

Edutainment to termin powstały z połączenia dwóch pojęć – edukacji (education)  

i rozrywki (entertainment). Wydarzenia projektowane w duchu 

edutainmentowym są zwykle odpowiedzią na poniższe oczekiwania: 

 

 zmęczenie tradycyjnymi szkoleniami przy jednoczesnej potrzebie rozwoju 

pracowników, 

 oddziaływanie na przekonania i motywację – gdy pracownicy mają wysokie 

umiejętności, ale nie stosują ich w praktyce, 

 wykorzystanie spotkania integracyjnego dla celów rozwojowych bez 

obniżania funkcji rozrywkowej, 

 wzmacnianie wizerunku firmy jako pożądanego pracodawcy (employer 

branding), 

 zbudowanie przekonania wśród pracowników, że działania rozwojowe są 

formą nagrody. 

 

Zabawa? Tak, ale inteligentna 

 

Zgodnie z modelem motywacji 3.0 Daniela Pinka opisującym współczesne 

motywatory to właśnie rozwój jest jednym z kluczowych napędów do działania. 

Uczestnicy wydarzeń coraz częściej oczekują, że spotkanie poza dobrymi 

emocjami będzie niosło ze sobą ładunek rozwojowy. Wydarzenie 

edutainmentowe jest profilowane w taki sposób, aby odpowiednio rozłożyć 

akcenty – na część zabawową i część rozwojową. 

Rozrywka przynosi pozytywne rezultaty w procesie rozwoju pod warunkiem, że 

prowadzi do poważnych wniosków i jest pomocą w realizacji celów 

szkoleniowych. Zabawa, która nie ma związku z celem szkoleniowym i w żaden 

sposób nie wspiera uczestników w procesie uczenia się, staje się bezużyteczna, 

choć może być ciekawym i przyjemnym doświadczeniem.  

Realizowane przez Gamma Discover projekty z zakresu inteligentnego team 

buildingu wykorzystują hybrydowe metody szkoleniowe, które integrują 

edukację z rozrywką. Treścią jest edukacja, a formą jest rozrywka, nie odwrotnie. 

W klasycznym team buildingu często edukacja jest produktem ubocznym.  
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Dlaczego rozrywka zwiększa efektywność uczenia? 

 

Ważnym powodem zainteresowania rozrywką w szkoleniach jest to, że nauka 

poprzez zabawę przebiega w sposób nieświadomy. Ten nieświadomy proces 

uczenia się poprzez zabawę zapobiega przybieraniu przez uczestników 

krytycznego lub sceptycznego nastawienia, tak jak to ma nieraz miejsce  

w klasycznych szkoleniach, podczas których cel edukacyjny jest uświadamiany. 

Zabawa otwiera umysły ludzi na nowe idee, na potrzebę zmiany lub korekty 

dotychczasowego sposobu działania. Ludzie, bawiąc się, zostawiają swój 

sceptycyzm za drzwiami, bo wiedzą, że nikt nie będzie próbował ich do niczego 

przekonywać. W wyniku odpowiednio przeprowadzonej zabawy sami nabierają 

określonych przekonań. 

 

 


