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Ludzie i wydarzenia

Kształtowanie kultury 
pracy i komunikacji 
w firmach

Szybkie tempo w jakim żyjemy i pracujemy w XXI wieku 
nie ułatwia nam higienicznego trybu życia – zarówno 
w sensie fizycznym, jak i psychicznym. Preferuję holistyczne 
podejście do ludzi, pracowników i menedżerów, gdyż 
do pracy nie przychodzą tylko ręce lub mózg, ale cały 
człowiek. I ten człowiek jest wyspany lub nie, rozluźniony 
lub spięty, mający kłopoty domowe w „pamięci operacyjnej”, 
wracający do domu z trudną decyzją zawodową w głowie… 

Używam pojęcia „open space” jako metafory 
obecnego życia – przestrzeni życiowej, która 
nie ma swojego początku i końca; jeżeli nią nie 
zarządzam, to telefon i/lub laptop łączy życie 
zawodowe z prywatnym, czas pracy z czasem 
wypoczynku domowego i urlopowego, a me-
dia społecznościowe i przeróżne „apki” dodają  
ogromną ilość informacji o wszystkim, powo-
dując, że nasza życiowa przestrzeń jest bardzo 
intensywna i przeciążona wielością bodźców…

Pracownik przede wszystkim jest człowiekiem 
i jeżeli ten człowiek nie będzie wypoczęty, wy-
spany, odpowiednio nawodniony i dobrze odży-
wiony, to nie będzie efektywnym pracownikiem. 
Dlatego ważne jest zrozumienie, jak funkcjonuje 
współczesny człowiek, aby pomóc mu żyć bez-
piecznie i higienicznie. Jeżeli wesprzemy także 
aspekty osobowości zawodowej każdego z nas, 
to zyskamy szczęśliwego człowieka, a przez to 
produktywnego i efektywnego menedżera lub 
pracownika. 

Szerokie rozumienie bhp
Codzienność zawodowa zazwyczaj charaktery-
zuje się piętrzącymi deadline’ami, konkurującymi 
priorytetami, równoczesną aktywnością w kilku 
projektach, przeciążeniem informacyjnym, cią-
głą dostępnością online, pracą w środowiskach 
wielokulturowych, a także często odpowiedzial-
nością przed kilkoma szefami, nawet z różnych 
kontynentów. W efekcie spada nam umiejętność 
koncentracji, zdolność uważnego słuchania 
a co za tym idzie efektywnego komunikowania 
się ze sobą, co w następstwie nakręca spiralę 
przeciążenia… Przestaliśmy umieć odpoczywać, 
a nawracające i nękające myśli o obowiązkach 
są przyczyną dodatkowego poczucia obciążenia, 
a czasami nawet bezradności. 

Dodatkowo warto zaznaczyć, że Polska jest 
w europejskiej czołówce krajów o najwyższym 
poziomie nadgodzin, natomiast pod względem 
efektywności znajduje się pod koniec rankingu. 
W polskich firmach od lat dziewięćdziesiątych 
panuje etos ciężkiej pracy. Jest stymulowany nie 
tylko przez zarządzających, lecz również przez 
samych pracowników. Jednak – jak udowadniają 
badania – dużo nie znaczy lepiej. Warto też wska-
zać, że obszar szeroko rozumianej „higieny pracy” 
w wielu firmach jest lekceważony, co w dłuższym 
okresie jest zgubne nie tylko dla pracowników, 
ale i samej organizacji. Sprzyja to prezentyzmowi 
(ciało zostało przyprowadzone do pracy, jednak 
człowiek w nim choruje i ma niższe zdolności 
poznawcze) i odbija się na bezpieczeństwie 
fizycznym (wypadkowość), poziomie absencji 
w pracy i jej efektywności – indywidualnej oraz 
zespołowej. 

Musimy zatem odkryć, jak ważne jest holi-
styczne podejście do bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz wpływać na zmianę przekonań w kon-
tekście budowania zaangażowania i jakości pracy 
pracowników. 

TEKST:
Iwona Bobrowska-Budny
trener biznesu, manager i partner biznesowy 
w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim 
oraz certyfikowany konsultant metod analiz 
potencjału i osobowości zawodowej
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Kluczowe jest więc zbudowanie kultury pracy 
opartej na współpracy, zaangażowaniu, synergii 
oraz równowadze emocjonalnej i fizycznej za-
równo pracowników, menadżerów, jak i całych 
zespołów. Potrzebujemy nauczyć się od nowa 
regeneracji i odpoczywania – robić świadomie 
coś co nasi przodkowie po prostu mieli, żyjąc 
w zgodzie z przyrodą. Kiedyś regeneracja wy-
nikała z pory dnia i pór roku, później odbywała 
się przynajmniej od czasu wyjścia z pracy do 
powrotu do niej i na urlopach. Obecnie nie 
mamy już zewnętrznego wsparcia ułatwiającego 
odpoczynek, więc powinniśmy świadomie dbać 
o czas na regenerację.

Światowa Organizacja Zdrowia, monitoru-
jąc stan zdrowia populacji, od 1 stycznia 2022 r. 
wprowadzi nową klasyfikację chorób, pozwala-
jącą lekarzom diagnozować wypalenie zawodowe, 
czyli m.in. poczucie obniżenia energii lub wy-
czerpania, zmniejszenie skuteczności zawodowej 
czy odczuwanie negatywnych emocji związanych 
z pracą. Będzie można osobom z tymi objawami 
wystawiać zwolnienia lekarskie. 

I tu widzę istotną rolę dla pracowników służby 
bhp jako sygnalizatorów pewnych tematów oraz 
autorów podpowiedzi najlepszych praktyk dla 
osób kształtujących rozwiązania organizacyjne 
w firmach. Tak, aby w najbliższych latach większe 
znaczenie zyskiwały tematy związane z zarządza-
niem rozumiejącym człowieka jako połączenie 
ciała, umysłu, emocji i ducha (wartości, potrzeby, 
motywatory, misja życiowa, sens pracy/życia), dla 
którego trzeba tworzyć środowisko pracy zrówno-
ważone, wspierające zarządzanie energią własną 
i relacjami z innymi. Jest to o tyle ważne, że wielu 
z nas nie ma w sobie lampki kontrolnej, wskaź-
nika nadchodzącego wypalenia i możemy sami 
doprowadzić się do utraty zdrowia psychicznego 
i fizycznego. Jak wiadomo z badań OECD, w Pol-
sce spędza się w biurze 1928 godzin rocznie, gdzie 
średnia międzynarodowa to 1763 godziny, i dla 

3/4 naszych rodaków pozostawanie w pracy po 
godzinach to standard. Ma to negatywne skutki 
dla zdrowia fizycznego i psychicznego oraz źle 
wpływa na efektywność pracy. W 2018 r. zareje-
strowano ponad 300 tysięcy zwolnień lekarskich 
związanych z zaburzeniami adaptacyjnymi (stany 
napięcia, niepokój oraz przygnębienie). Badania 
pokazują, że 11 mln Polaków cierpi na perma-
nentne zmęczenie, a ukrytą depresję może mieć 
blisko 8 mln. Rośnie sprzedaż antydepresantów. 

Z analiz organizacji pozarządowej Mind Share 
Partners odnoszących się do pokolenia Z (18-22 
lata) w USA wynika, że aż 75 % pracujących z tego 
pokolenia porzuciło pracę z powodu zaburzeń 
emocjonalno-umysłowych. Pod tym względem 
polski rynek pracy wygląda podobnie. Dla po-
równania, w pokoleniu 55-73 lat problem jest 
niemal nieznany. Musimy zatem przygotować 
się na duże wyzwanie, jakim jest zarządzanie 
kapitałem ludzkim w nowej rzeczywistości.  

Jak rozmawiać z menadżerami, aby przekonać 
ich do szerokiego rozumienia bezpieczeństwa 
i higieny pracy? Oczywiście nie mam na to go-
towej recepty i zawsze kluczowy będzie zwrot 

„to zależy”, jednak chciałam się podzielić swoim 
doświadczeniem z badania osobowości zawo-
dowych i budowania mostów komunikacyjnych 
pomiędzy członkami organizacji. Poniżej kilka 
podpowiedzi.

Zrozumienie partnera w dyskusji
Moim zdaniem kluczem do komunikacji jest 
zrozumienie swojej grupy docelowej, czyli do 
kogo mówię oraz jak powinienem mówić, aby 
uzyskać efekt? W tym wypadku polegający na 
przekonaniu do współtworzenia bezpiecznej, 
higienicznej i efektywnej kultury pracy. 

Ważne tu będzie zrozumienie preferencji 
dotyczących komunikacji:
–  swoich – gdyż może będę potrzebować mo-

dyfikacji swojego stylu komunikacyjnego, aby 
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wywierać wpływ, być przekonującym, dostar-
czać potrzebnych, adekwatnych informacji;

–  statystycznej większości w Polsce – gdyż przy-
gotowując programy i polityki potrzebujemy 
dotrzeć do jak najliczniejszej grupy odbiorców;

–  kadry menadżerskiej – gdyż jej preferencje 
w wielu badaniach odbiegają od normy pol-
skiej i prawdopodobnie w poszczególnych 
aspektach mogą się też różnić od preferencji 
pracowników służby bhp, a to menadżerowie 
podejmują strategiczne decyzje.

Model FRIS®
Pierwszym narzędziem, które daje podpowiedzi jak 
mówić, żeby być słuchanym i wysłuchanym, jest FRIS® 

– Style Myślenia i Działania. Model ten oparty jest na 
psychologii poznawczej i pozwala zrozumieć, jakim 
czynnikom nasz umysł nadaje priorytet w sytuacjach 
stresowych i nowych poznawczo, co go interesuje 
i jakich danych potrzebuje, aby podejmować decyzje 
i działania. Model FRIS® pozwala na zrozumienie 
kluczowych różnic w sposobach myślenia, komuni-
kowania się i działania, podpowiadając, jaki rodzaj 
informacji dla danej osoby będzie kluczowy, co 
wyselekcjonuje, wychwyci z rozmowy i otoczenia, 
czego szuka i potrzebuje – faktów, relacji, idei czy 
struktur? Możemy więc obserwować zachowania 
i potrzeby komunikacyjne naszych partnerów oraz 
dostarczać im adekwatny materiał potrzebny do ana-
lizy i przepracowania przez ich „system operacyjny”. 
W efekcie pozwala nam to formułować komunikaty 
tak, aby zostały odebrane przez drugą stronę zgodnie 
z naszymi intencjami. To tak jak świadome używanie 
języka angielskiego, gdy rozmawiam z Anglikiem 
i hiszpańskiego w rozmowie z Hiszpanem – przecież 
w tych sytuacjach nie upieramy się przy polskim, po-
wtarzając to samo wielokrotnie, nie widząc efektów 
naszej komunikacji. A w naszych relacjach często 
upieramy się przy swojej perspektywie poznawczej, 
nie widząc i nie słysząc potrzeb drugiej osoby o od-
miennym kanale i perspektywie przetwarzania danych.

Wyróżniamy cztery style myślenia w modelu 
FRIS®:

 · Fakty – osoby o tej perspektywie poznawczej 
nazywamy zawodnikami. Wyróżniają się szybko-
ścią działania i umiejętnością kategoryzowania 
oraz upraszczania rzeczywistości. Mają silne na-
stawienie na cel. Jednoznaczność, obiektywność, 
a także logiczne działanie są ich najważniejszymi 
wartościami. Zawodnicy preferują precyzyjną, 
krótką i bezpośrednią komunikację.

 · Relacje – osoby posługujące się tym stylem 
myślenia to partnerzy współuczestniczący w sieci 
wzajemnych powiązań społecznych. Do decyzji 
podchodzą intuicyjne, starając się znaleźć kompro-
mis wśród jak największej grupy zaangażowanych. 
Komunikację partnera wyróżnia otwartość, empatia, 
ciekawość w stosunku do drugiej osoby. 

 · Idee – osoby o tym stylu myślenia to wizjonerzy, 
którzy patrzą na sytuację globalnie, jako na punkt 
wyjścia do tworzenia własnych, nowych rozwiązań. 
Przez otoczenie mogą być postrzegani jako mniej 
skupieni na procesie wdrażania rozwiązań, gdyż 
są zainteresowani już kolejną ideą. W komunikacji 
wizjonera poznamy po tym, że tryska pomysłami, 
często zmienia tematy i ma tendencję do genera-
lizowania, nie ma sytuacji, z której nie widziałby 
wyjścia. 

 ·  Struktury – osoby reprezentujące tę per-
spektywę to badacze docierający do podstaw 
i przyczyn sytuacji poprzez analizę jej elementów 
składowych. Potrafią wniknąć w głąb problemu, 
aby uzyskać spójny obraz i stworzyć komplek-
sowe, perfekcyjne rozwiązanie. W komunikacji 
badacze sprawiają wrażenie zdystansowanych, 
zbierają dużą ilość informacji, tak aby oszacować 
zagrożenia i zminimalizować straty, trudności. 
Są dobrymi słuchaczami i zadają wiele wnikli-
wych pytań.

Styl myślenia (jeden z czterech opisanych po-
wyżej) to wiodąca perspektywa, która jest stałą 
preferencją, najbardziej widoczną w sytuacjach 
stresowych i nowych poznawczo. Opisuje, co 
jest dla danej osoby najbardziej istotne, co uzy-
skuje najwyższy priorytet i co najintensywniej 
jest wykorzystywane m.in. przy podejmowaniu 
decyzji. Pokazuje, jakie procesy umysłowe wykona 
najsprawniej. Dlatego służba bhp, chcąc budować 
zaufanie i dobre relacje z partnerami w organizacji, 
powinna wziąć pod uwagę perspektywę komuni-
kacyjną partnera, co ułatwi mu słyszenie i wzięcie 
pod uwagę głosu z zakresu bhp.

Jednocześnie na co dzień każdy z nas zazwy-
czaj wykorzystuje dodatkowe perspektywy jako 
uzupełnienie funkcjonalne dla wiodącego stylu 
myślenia. Wówczas mówimy o indywidualnym 
stylu działania, czyli kombinacji kilku perspektyw, 
wykorzystywanych w sytuacjach funkcjonowania 
codziennego, nie pod presją.

Czego zatem potrzebują decydenci, w zależności 
od wiodących perspektyw?

 · Fakty – zawodnicy wymagają jasnego formu-
łowania celu, ambitnych i krótkoterminowych 
zobowiązań, aby móc szybko zobaczyć realne 
efekty. Ważne są dla nich słowa: cel, plan, efekt 
końcowy, nagroda, szybkość działania, wyzwania, 
sukcesy, czas, zwycięstwo, sens działania, adrena-
lina, współzawodnictwo.

 · Relacje – partnerzy dostrzegają i potrzebują 
dobrej atmosfery, głębszego sensu pracy, bycia 
pomocnym, relacji i zadowolenia otoczenia, dba-
łości o dobro innych, doceniania ludzi, wspól-
nych decyzji, rozwoju ludzi i zmniejszania ich 
dyskomfortu.

 · Idee – wizjonerów interesuje droga dojścia, wy-
zwania, eksperymentowanie, wolność i swoboda, 

Artykuł Iwony 
Bobrowskiej-Budny 
był inspiracją okładki 
tego numeru ATESTU
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ciekawość, przestrzeń, wizja, nowe pomysły, inspi-
racje, innowacyjność, dynamika zmian na świecie,  
możliwość kreowania.

 · Struktury – dla badaczy kluczowe jest dotarcie 
do wcześniej założonego celu, zgodnie z planem 
i z uwzględnieniem wszelkich dostępnych infor-
macji. Ważne są dla nich skomplikowany, nieba-
nalny problem, plan działania, stabilne otoczenie, 
możliwość pogłębienia i skupienia się na problemie, 
wystarczająca ilość informacji.

Jak przekonać, zaangażować decydentów, ma-
jących wiodące poszczególne perspektywy?

 · Fakty – do zawodników mów krótko, jedno-
znacznie, precyzyjnie i na temat, konkrety, „do 
brzegu”, „do przodu”, przyjdź z kilkoma rozwiąza-
niami, niech oni zadecydują które wybiorą, bądź 
przygotowany – przedstaw fakty i liczby.

 · Relacje – w przypadku rozmowy z partnerami 
zauważaj człowieka, a nie tylko cel, wysłuchaj, 
zapytaj o zdanie i zaproponuj wspólne szukanie 
rozwiązania, nie opieraj kontaktu tylko na biznesie, 
zwracaj uwagę na sygnały niewerbalne, zadawaj 
pytania: co będzie dobre dla ludzi, co myślisz, co 
ci podpowiada intuicja?

 · Idee – wizjonerom daj wolność wyboru, zapytaj 
o ich wizję/pomysł, zaoferuj swoje zaangażowanie 
i pokaż entuzjazm w stosunku do ich pomysłów, 
przedstaw konkrety problem i zaproś do wspólnego 
szukania rozwiązań.

 · Struktury – badacze potrzebują jasno okre-
ślonego celu, przedstawiaj sprawy w sposób 
wyczerpujący, kompleksowo podchodząc do 
faktów, podawaj konkrety, liczby, informuj czego 
oczekujesz jako wyniku tej współpracy, szanuj 
decyzje, nie naciskaj – daj czas do namysłu.

Z kim możesz mieć do czynienia?
Badania na populacji polskiej wykazały mniej 
więcej równy rozkład stylów myślenia – wśród 
Polaków zawodnicy stanowią 24%, partnerzy 26%, 
wizjonerzy 22%, badacze 27%. Jednakże wyniki te 
rozkładają się już inaczej ze względu na płeć oraz 
charakter pracy – na stanowiskach menadżerskich 
dominujący styl myślenia to fakty.

Badanie „Styl myślenia menadżera” pokazało 
nadreprezentację zawodników (40%) w kadrze 
kierowniczej. Dalej znaleźli się badacze (32%), 
wizjonerzy (22%), partnerzy (6%). Tak istotne róż-
nice między całą populacją a grupą menadżerów 
dają istotne wskazanie odnośnie do sposobów 
komunikowania się w biznesie. Chcąc efektywnie 
dotrzeć do osób kierujących warto formułować 
proste, jednoznaczne i konkretne komunikaty 
oparte na faktach.

Komunikacja a model motywacji
Dla mnie drugim kluczowym narzędziem, elemen-
tem komunikacji, jest zrozumienie, jakiego typu 

Wykres „Stylów myślenia” – badanie walidacyjne FRIS® „Style myślenia i działania”
Oznaczenia kolorystyczne: zielony – fakty/zawodnik; czerwony – relacje/partner; 
żółty – idee/wizjoner; niebieski – struktury/badacz.

Wykres „Stylów działania” FRIS®, czyli styl myślenia wraz z włączonymi perspek-
tywami poznawczymi
Przykład: Indywidualista – włączone perspektywy faktów, idei i struktur przy wy-
łączonej perspektywie relacji
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informacji potrzebuje partner w komunikacji, aby 
czuć imperatyw do zmiany, działania. Czyli co mogę 
zrobić, aby pomóc drugiej osobie podjąć decyzję, 
zadziałać. Od wielu lat zajmuję się rozróżnianiem, 
jaki typ informacji jest preferowany przez rozmów-
ców, a co za tym idzie: jakie przede wszystkim dane 
filtrują z otaczającej ich rzeczywistości i którym 
nadają wyższą rangę. W zrozumieniu tego pomocny 
jest model motywacji „DO celu” i „OD problemu” 
oraz pewien kontekst narodowy i biologiczny.

Osoby motywowane „DO” potrzebują zrozumieć 
cel i sens działania. Mówią, dokąd zmierzają, co 
chcą, czego potrzebują – widzą przyszłość. Sami 
łatwo określają cele i dokonują wyborów, potrze-
bują zatem rozszerzenia perspektywy poznawczej 
w ujęciu „po co mielibyśmy to robić”, powinni 
usłyszeć argumenty odnoszące się do korzyści 
i nagrody: co osiągniemy, co nam to da. Natomiast 
osoby o dominującej motywacji „OD” koncentrują 
się na trudnościach i problemach, których chcą 
unikać – widzą rzeczywistość wokoło. Chcąc pomóc 
podjąć im decyzje, zmotywować do działania, należy 
uwypuklić i wskazać wszelkie niebezpieczeństwa 
i zagrożenia, które są i będą większe, jeżeli teraz 
czegoś nie zrobimy (np. w zakresie work life balance).

W polskiej populacji przeważa ten drugi model 
motywacyjny. Koncentrujemy się na problemach, 
na tym, co może pójść nie po naszej myśli. Rzadziej 
wytyczamy sobie cele, które chcemy osiągnąć. In-
nymi słowy narzekamy, widzimy dziurę w całym i to 
skłania nas do działania. Czasami na szkoleniach 
śmieję się, że mamy taki narodowy sport – narzeka-
nie i jęczing (od jęczenia), jednak zamiast się śmiać 
warto zrozumieć kontekst biologiczno-narodowy 
naszej populacji. My w pewnym sensie zaprogra-
mowaliśmy się tak poprzez naszą historię, tzn. brak 
niepodległego państwa, komunizm, a także trudne 
czasy transformacji ustrojowej, które zmuszały całe 
pokolenia do koncentracji na tym co może stanowić 
zagrożenie i do kombinowania (ten wyraz w formie 
pozytywnej nie występuje w innych językach). Z ta-
kiego sposobu myślenia nie jest łatwo się uwolnić 
z dwóch powodów. Po pierwsze, biologicznie ludzki 
organizm jest zaprogramowany na dostrzeganie 
negatywnych bodźców, ponieważ dzięki temu może 
zmienić zachowanie i zapewnić sobie przetrwanie 
(podstawowa funkcja mózgu gadziego – atak lub 
ucieczka). Zmiana motywacji wymaga świadomego 
treningu mentalnego. Po drugie, badania poka-
zują, że ssaki mają zdolność do przekazywania 
sobie w genach informacji o zagrożeniach. Takie 
badania przeprowadzili m.in. naukowcy z Emory 
University School of Medicine, którzy postanowili 
skojarzyć u myszy zapach kwiatu wiśni z lękiem. 
Rozpylali mocny aromat w klatce i jednocześnie 
lekko drażnili myszy prądem, zadając im ból. Po 
kilku próbach myszy na sam zapach kwiatu wiśni 
reagowały przerażeniem. Istotnym odkryciem 

okazało się, że potomstwo myszy uczestniczących 
w eksperymencie również wykazywało podobną 
nerwowość, gdy w ich otoczeniu rozpylano ten za-
pach, pomimo że nigdy nie było drażnione prądem. 
Badacze odkryli, iż przeżyty lęk wywołał zmiany 
w genach odpowiadających za odczuwanie strachu. 
Zmiany zaszły nie tylko w komórkach ciała, lecz 
również w informacji genetycznej przekazywanej 
w nasieniu samców.

Wracając jednak do motywacji „DO celu” i „OD 
problemu” – bardzo ważna jest wiedza, że kadra 
menadżerska (z wyjątkiem działów prawno-finan-
sowo-kontrolingowych), żyjąc w środowisku celów 
i realizacji strategii, statystycznie częściej w kon-
tekście zawodowym przejawia motywację „DO 
celu”. Przyszłych menedżerów szkoli się, aby patrzyli 
w przód i tworzyli ambitne wizje przyszłości. Nic 
więc dziwnego, że często komunikacja między za-
rządem a pracownikami okazuje się nieefektywna, 
ponieważ ci pierwsi formułując komunikaty odno-
szące się do celów mogą nie zostać zrozumiani przez 
grupę skupioną na wyszukiwaniu problemów i na 
odwrót. Służba bhp, zmieniając sposób tworzenia 
regulaminów, zaleceń i innych komunikatów tak, 
żeby odwoływały się do motywacji „OD problemu”, 
powinna być lepiej zrozumiana przez pracowników. 
Natomiast do decydentów powinna nauczyć się sto-
sować adekwatnie motywację „DO celu” – oczywiście 
po wcześniejszej diagnozie, czy dane środowisko nie 
ma swojej szczególnej charakterystyki w tym aspekcie.

Holistyczne podejście do pracowników
Zrozumienie funkcjonowania człowieka współ-
czesnego może nie jest proste, jednak jest bardzo 
ciekawe, inspirujące i konieczne, abyśmy nauczyli 
się ze sobą efektywnie komunikować, a w dalszej 
perspektywie współtworzyć kulturę bezpiecznych 
i higienicznych miejsc pracy. Przed nami czasy ści-
słej współpracy pomiędzy działami personalnymi, 
służbą bhp i kadrą menadżerską w celu tworzenia 
efektywnych organizacji. W obecnym świecie za 
chwilę nie będą już działać stare metody – moty-
wacja „kija i marchewki”, przymus, nadgodziny czy 
praca zabierana do domu. Człowiek będzie musiał 
lepiej zrozumieć funkcjonowanie swojego orga-
nizmu, który de facto jest jego narzędziem pracy 

– i stąd w najbardziej świadomych organizacjach są 
już pokoje do drzemki popołudniowej, stały dostęp 
do dobrej jakości wody niegazowanej, eksperymen-
talne programy 4 dni pracy lub sześciogodzinne dni 
pracy bez dostępu do mediów społecznościowych, 
odłączanie poczty mailowej i dostępów do serwerów 
firmowych po godzinie 17.00 oraz na czas urlopów… 
Jednak dla większości organizacji holistyczne po-
dejście do zarządzania kapitałem ludzkim to jesz-
cze przyszłość. Przyszłość, która przyjdzie szybciej 
niż się tego spodziewają. I dobrze, aby pracownicy 
służby bhp byli na to gotowi. 

Artykuł nawiązuje 
do wykładu Iwony 
Bobrowskiej-Budny 
„Kształtowanie 
kultury pracy 
i komunikacji 
w firmach”, wygło-
szonego podczas 
12. ogólnopolskiej 
konferencji ATESTU, 
która odbyła się 
w dniach 20-22 
listopada 2019 r.  
w Zegrzu.


