
CZY SZEFOM POTRZEBNE JEST WSPARCIE 
„To nie będzie miła rozmowa. W związku ze zmieniającymi się warunkami biznesowymi zdecydowaliśmy, że nowe 
wyzwania wymagają zmian na stanowiskach menedżerskich. Z żalem chcemy dziś porozmawiać o zakończeniu naszej 
współpracy…” – podobny komunikat otrzymuje każdego tygodnia w Polsce kilkudziesięciu menedżerów. 

Paweł Gniazdowski 
Ekspert zarządzania karierą, Country Head Lee Hecht Harrison DBM 

 
  

„Tym samym rozpoczyna się okres zmiany karierowej, bardzo często pierwszej w życiu 
czterdziestolatka lub pięćdziesięciolatka na kierowniczym stanowisku, zazwyczaj przychodzącej po 
wielu latach niczym niezakłócanej, pełnej sukcesów kariery. W ramach pakietów „rozstaniowych” 
oferowanych przez firmy coraz częściej wymienia się outplacement. Choć w Polsce nadal kojarzy 
się on głównie z pracownikami operacyjnymi. Nasze krajowe nieporozumienia z outplacementem 
biorą  się  z  faktu,  że  debiut tej usługi  w  Polsce  w późnych latach 90-tych zbiegł się z dużą liczbą 
„postsocjalistycznych” redukcji zatrudnienia i zaczęto go wiązać głównie z masowymi programami osłony zwolnień grupowych 
i kojarzyć raczej jako lepszą alternatywę dla działań urzędów pracy. W dużym stopniu wyparło to outplacement z pola widzenia 
menedżerów jako wsparcia dla nich. Natomiast prawda o tych serwisach jest taka, że w krajach o rozwiniętej gospodarce 
outplacement jest usługą o charakterze zindywidualizowanym. DBM i Lee Hecht Harrison uważane za pionierów nowoczesnego 
komercyjnego outplacementu w końcu lat 60. wywodziły się z renomowanych butików executive search czy assessment. Przez 
wiele lat, a w licznych krajach do dzisiaj, outplacement to przede wszystkim serwis dla menedżerów i specjalistów, a są i takie 
(np. Austria), w których istnieje wyłącznie outplacement indywidualny oferowany najczęściej menedżerom różnych szczebli.” 

KWIECIEŃ 2012 



NIE BRAK WIEDZY, A UMIEJĘTNOŚCI 
 
Krystyna Sawczuk, Pełnomocnik Zarządu ds. Zasobów Ludzkich w Grupie INEA,  
największym alternatywnym operatorze telekomunikacyjnym w Wielkopolsce: 
„Po okresie dynamicznego rozwoju stanęliśmy przed realnym problemem, jak budować trwałe zaangażowanie wśród 
Zarządu i dyrektorów spółek. Struktura INEA nie wspiera bowiem współodpowiedzialności za wynik całej Grupy. 
Pojawiło się pytanie: jakim rodzajem programu wesprzeć cele związane z budowaniem współodpowiedzialności? 
Mieliśmy już wiele doświadczeń z realizacją szkoleń. Tym razem nie chodziło jednak o brak wiedzy, ale raczej  
o doskonalenie umiejętności i zmianę nastawień. Wiele słyszeliśmy o programach team coachingowych. Uznaliśmy,  
że w tym przypadku będzie to najbardziej skuteczna metoda. Choć były też i obawy, bo coaching zespołowy jest nadal 
mało popularny i budzi niepokój zarówno wśród samych działów HR, jak również u uczestników. Rozpoczęliśmy pracę 
z zespołem Zarządu, a następnie, po roku, zdecydowaliśmy uruchomić podobny program dla dyrektorów spółek. 
Efekty przerosły oczekiwania - po pierwszych sesjach udało się uzgodnić cele strategiczne, wypracować wartości 
Grupy INEA, zaplanować działania pozwalające na ich wdrożenie oraz zbudować zespół, który potrafi otwarcie mówić 
o trudnych sytuacjach i dawać sobie wsparcie. Ponieważ projekt ten był jednym z przełomowych dla naszego biznesu, 
chciałabym podzielić się doświadczeniami z jego realizacji – zapraszam na wiosenny Kongres KADRY.” 

„Od odpowiedzialności za swój dział do odpowiedzialności za wyniki całej firmy.  
Jak INEA rozwijała i przygotowała swoich menedżerów do realizacji strategii.”  

24 kwietnia, wtorek 
Sala 3, godz.15:45-16:45 

Szczegółowy program i warunki uczestnictwa na www.kongreskadry.pl 

http://www.kongreskadry.pl/


TEGOROCZNE WYZWANIE HR TO OPTYMALIZACJA KOSZTÓW PRACY 
 
Najpierw w Warszawie, potem w Katowicach, Krakowie, Wrocławiu i Poznaniu – trwa cykl konferencji Bezpieczna 
Optymalizacja Kosztów Pracy. Organizujemy je wspólnie z Keystone Consulting oraz kancelarią Górnicki Durowicz 
Badowska-Domagała. Skład organizatorów nie jest przypadkowy, chodzi bowiem o spojrzenie na restrukturyzację  
z jak najbardziej kompleksowej perspektywy obejmującej aspekty prawne, organizacyjne, społeczne i komunikacyjne. 
Na inauguracyjną konferencję do Centrum Sztuki Współczesnej przy Łazienkach Królewskich w Warszawie przyszło 
ponad 140 menedżerów zarządzających firmami, przedstawicieli działów prawnych, finansowych i HR - sala pękała  
w szwach, a obsługa dwoiła się i troiła przy dostawianiu krzeseł. Z przeprowadzonych w trakcie przerw rozmów 
jednoznacznie wynika, że szukanie oszczędności w kosztach pracy będzie jednym z najtrudniejszych wyzwań, przed 
jakimi staną w tym roku działy personalne firm i korporacji. Stąd tak duże zainteresowanie konferencją  
i poszczególnymi elementami zarządzania procesem restrukturyzacji (wiele dyskusji toczyło się zwłaszcza wokół filmu 
prezentującego różne reakcje pracowników na wiadomość o utracie pracy i sposoby radzenia sobie z towarzyszącymi 
temu emocjami).  



MEDIA FLASH 
 
PULS BIZNESU • Wyjaśnialiśmy, co wynika z orzecznictwa o zasadach ujawniania zarobków 
 
GAZETA WYBORCZA • Zastanawialiśmy się, czy pracodawcy wybierają najlepszych, czy odrzucają najgorszych 
 
RZECZPOSPOLITA • Dzieliliśmy się informacją o globalnym połączeniu DBM i Lee Hecht Harrison 

SZEFIE, DLACZEGO JA…? 
 
„Ostatnio, na warsztacie z komunikowania wypowiedzeń miałam okazję dwukrotnie gościć uczestników, którzy  
przez podobne szkolenie przechodzili kilka lat wcześniej.  Uczestnicy ci przyszli z oczekiwaniem i głęboką nadzieją,  
że w międzyczasie wymyśliliśmy jakiś nowy, bezbolesny sposób rozwiązywania umowy o pracę. Niestety. Ani natura 
ludzka, ani reguły rynku pracy nie zmieniły się w ciągu tych kilku lat. Wciąż najlepsza strategia odpowiedzi  
na najtrudniejsze pytanie „Dlaczego ja?", wiąże się ze zrozumieniem, że przez to pytanie odchodzący pracownik  
nie tyle wyraża zainteresowanie kryteriami doboru, co żal i protest wobec tego, co go spotkało. A odwołanie się  
do przyczyn leżących po stronie pracodawcy wciąż pozostaje najlepszą z możliwych odpowiedzi.” 
Dorota Soida, konsultant kariery i executive coach  

http://www.rp.pl/artykul/9,548443-Nie-pros-znajomych-o-protekcje.html
http://www.dbm.pl/UserFiles/File/Newsletter/link/20120319_PULS_BIZNESU_JAWNE_ZARO_65100004.pdf
http://www.dbm.pl/UserFiles/File/Newsletter/link/20120319_GAZETA_WYBORCZA_REKRUTACJA_65122746.pdf
http://www.dbm.pl/UserFiles/File/Newsletter/link/20120314_RZECZPOSPOLITA_FUZJA_W_OU_64583227.pdf

