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75%
światowej siły roboczej

będzie opierać się
na generacji Y i Z

w 2030 roku!

źródło : Demographic shifts 2030, Cushman & Wakefield
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Zwycięskie przejście przez zmianę – 
komu się to udaje?

9 września 1890 roku w Mogilnie w dzisiejszym województwie kujaw-
sko-pomorskim w rodzinie żydowskiego sklepikarza urodził się Kurt Le-
vin. Po latach studiów i badań w Niemczech i w Stanach Zjednoczo-
nych został uznany za pioniera psychologii społecznej, a opisany przez 
niego mechanizm “Rozmrażanie – Zmiana – Zamrażanie” uznawany jest 
za początek nowej dziedziny – zarządzania zmianą. W roku 1958 model 
Levina twórczo rozwinęli Ron Lippitt, Jeanne Watson oraz Bruce Westley 
w książce “The Dynamics of Planned Change”, a w 1996 w książce “Le-
ading Change” swój model przedstawił John Kotter.  
„Świetnie - powie ktoś – tylko to wszystko są modele teoretyczne”. Ale co 
naprawdę działa? Co sprawia, że jedne zmiany w organizacjach udaje 
się wdrożyć szybko i sprawnie, a inne ciągną się niemiłosiernie powodu-
jąc frustrację wszystkich zainteresowanych stron? Dlaczego jedne firmy zyskują przewagę konku-
rencyjną wdrażając nowe systemy, a inne grzęzną w procesie, którego końca nie widać? Gdzie jest 
klucz do sukcesu i zwycięskiego przejścia przez zmianę?

„

„„Świetnie - powie ktoś – tylko to wszystko są modele teoretyczne”. 
Ale co naprawdę działa? 

Paweł Dudek

Paweł Dudek
Change Management Advanced 

PROSCI Instruktor

Podobne pytania stawiał sobie w 1995 Jeff Hiat, 
były inżynier z Bell Laboratiories, który założył firmę 
Professional Science (PROSCI) i zaczął prowadzić 
badania największych firm z listy Fortune 500 zbie-
rając „do’s and dont’s” wdrażania zmian w organi-
zacjach. Na podstawie wieloletnich rozmów i zre-
alizowanych projektów opracował model ADKAR 
– akronim 5 kroków: Awareness, Desire, Knowled-
ge, Ability, Reinforcement. Świadomość zmiany, jej 
pragnienie i chęć, wiedza i umiejętności, na końcu 
utrzymanie. Jeśli zadbasz o wszystkie elementy za-
równo na poziomie indywidualnym jak i całej orga-
nizacji, masz szansę na sukces. 

„Znakomicie - powie ktoś inny - gdyby to było takie 
proste – bierzesz model sprawdzony w praktyce, po-
stępujesz według wskazanych kroków i... nadal nic 
lub niewiele się zmienia”. 

To prawda. Przekonałem się na własnej skórze 
wdrażając zmiany w małych, średnich i dużych 
organizacjach w Polsce i za granicą, w start-up’ie 
technologicznym i w spółce Skarbu Państwa, w glo-
balnych korporacjach i rodzinnych firmach. Możesz 
mieć znakomity produkt, najnowszą technologię, 
świetną strategię, ale jeśli nie masz ludzi, którzy cię 
wspierają, to na niewiele Ci się to przyda. 
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To ludzie decydują o powodzeniu zmiany. Jak szyb-
ko Twoi pracownicy będą w stanie wykonywać 
nowe zadania lub używać nowego systemu? Jak 
wielu z twoich pracowników „kupi” pomysł i będzie 
korzystało z nowego rozwiązania? I jak dobrze będą 
sobie radzili z nowym procesem lub systemem? 
Jednak na zwrot z inwestycji we wdrażaną zmianę 
nie wpływają tylko postawy i działania ludzi na sa-
mym dole struktur twojej organizacji. 
Jest przecież jeszcze średni szczebel zarządzania. 
Twoi menedżerowie, ściśnięci jak kanapka między 
oczekiwaniami zarządu „z góry”, a tysiącem pytań 
i oczekiwań „z dołu”. Wiesz jaką mają rolę do ode-
grania w procesie zmiany? Czy są do tego właściwie 
przygotowani? A może podobnie, jak uczestnicy 
globalnych badań największych firm zauważasz, że 
to właśnie na tym poziomie jest największy opór i 
niechęć do zmian? Wiesz, jak sobie z tym poradzić i 
co w takiej sytuacji zrobić? 

Tu dochodzimy do klucza – lider, sponsor, osoba, 
która inicjuje zmianę i zapewnia budżet na jej prze-
prowadzenie. To główny czynnik powodzenia zmia-
ny. Niestety, zła wiadomość jest taka, że ponad po-
łowa sponsorów nie rozumie swojej roli i ma kłopot 
z jej wypełnieniem. Nie stosuje ABC sponsora: Acti-
ve - Building coallition – Communicate / Aktywny 
- Budujący koalicje - Komunikujący. 
Pokaż mi sponsora, który uczestniczy aktywnie w 
procesie, to pokażę ci zmianę, która ma szanse na 
skuteczne i szybkie wdrożenie. Owszem, zdarza 
się, że sponsor zakomunikuje rozpoczęcie, hucznie 
ogłosi „kick-off”, ale później znika, zajęty tysiącem 
innych, nie mniej ważnych i pilnych projektów. Nie 
ma szans na spotkanie, nie ma szans na weryfika-
cję, gdzie jesteśmy i czy wszystko idzie zgodnie z 
planem. Jest project manager?  - niech się martwi. 
Brzmi znajomo?

Co gorsza – mało który sponsor chce i umie bu-
dować koalicję na rzecz zmiany. Identyfikowanie 
„wspierających” i „oponentów” jeszcze jak w starym 
dowcipie – po japońsku - „jako-tako”, ale żeby umieć 
zadbać o „neutralnych” i przekonać ich do nowej 
wizji i pomysłu, żeby dołączyli do „wspierających”, 

a nie zasilali szeregów „oponentów”? Nie, co to, to 
już nie.

Wreszcie rola, której co trzeci sponsor nie chce, nie 
umie lub ma trudności z wypełnieniem - komu-
nikacja. Nie chodzi o jednorazowe przedstawienie 
mglistej wizji i strategii, pełnej ogólników i okrą-
głych, ładnie brzmiących słówek, ale o powtarzane 
wielokrotnie i na różne sposoby przypominane po 
co, dlaczego się zmieniamy i co będzie na końcu 
– dokąd płyniemy, dlaczego i jak chcemy tam do-
płynąć. 

Tu na marginesie – smaczek z naszego, polskiego 
podwórka. Jedną z lekcji jaką odebrałem pełniąc 
funkcję prezesa zarządu w spółce Skarbu Państwa 
było doświadczenie siły mentalności, nawyków i 
kultury organizacji. Nieważne jak bardzo będziesz 
aktywny, zaangażowany w zmianę, jak wiele czasu 
spędzisz na komunikacji, od bezpośrednich spo-
tkań ze związkami zawodowymi i pracownikami po 
personalizowane listy do tych, którzy nie mają ad-
resu email, przez plakaty i wszelkie inne narzędzia 
komunikacji, nieważne jakie koalicje zbudujesz i jak 
wielu będziesz miał wspierających Cię ludzi, to i tak 
ulubionym sposobem komunikacji będzie anonim. 
Wysyłany do wszystkich możliwych adresatów – od 
rady nadzorczej poczynając, przez media, na mini-
sterstwach kończąc. Można? Można!

W 2017 roku Robert Schaffer opublikował w mie-
sięczniku „Harvard Business Review” artykuł pod 
znamiennym tytułem „All Management Is Change 
Management” - „Całe Zarządzanie to Zarządzanie 
Zmianą”. Trudno się z autorem nie zgodzić - gdy 
potrzeba zwiększyć sprzedaż – to zarządzamy zmia-
ną, gdy następuje fuzja dwóch spółek – zarządzamy 
zmianą, gdy wdrażamy nowy system – zarządzamy 
zmianą. Ważne, by nie patrzeć na zmianę jak na 
jednorazowe wydarzenie, ale jak na esencję pracy 
menedżera. Trzeba wiedzieć jak tę zmianę wdrożyć 
poprawnie, ograniczając ryzyka i zwiększając szanse 
na osiągniecie zamierzonego celu, a tym samym na 
sukces organizacji i pracowników.
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O robotyzacji, ubezpieczeniach
i byciu liderką 

- wywiad z Edytą Konarzewską - Skubis,
Dyrektor Departamentu Operacji

w PKO Ubezpieczenia

Violetta Malek,
Prezes Zarządu Gekko advisoryNOW:
Pani Edyto, gratuluję imponującego doświadczenia 
w branży ubezpieczeniowej, gdzie spędziła Pani 
ponad 23 lata! Co takiego jest w tej części sektora 
finansowego, że jest jej Pani wierna?

Edyta Konarzewska – Skubis: 
No cóż, nie da się ukryć, że do ubezpieczeń rze-
czywiście trafiłam ponad 20 lat temu, zresztą z zu-
pełnie innego obszaru, czyli z branży FMCG - ale 
od początku ta część rynku finansowego bardzo 
mnie zainteresowała. Pod koniec lat 90-tych dużo 
się działo w otwartych funduszach emerytalnych 
i od nich właśnie zaczęłam swoją przygodę. Wte-
dy przyciągnęła mnie możliwość bezpośredniego 
uczestnictwa w budowaniu czegoś nowego. W tym 
przypadku, była to zupełnie nowa firma, nowe roz-
wiązania, nieistniejące wcześniej na polskim rynku, 
ludzie z nowatorskimi pomysłami, od których wiele 
się nauczyłam. W kolejnych latach miałam okazję 
współpracować z ciekawymi ludźmi, organizować 
i rozwijać zespoły, konsolidować jednostki i proce-
sy łączących się towarzystw ubezpieczeniowych. 
Doświadczenie zawodowe zdobywałam w wie-
lu departamentach począwszy od sprzedaży, do 
wsparcia agentów czy obsługi klientów w zakresie 
świadczeń. To był dla mnie bardzo ważny czas, a 
zdobyte doświadczenia z jednej strony pozwalają 
mi uwzględnić wiele punktów widzenia w mojej 
obecnej roli, a z drugiej, nigdy nie pozwalały mi się 
nudzić.

Dla osób spoza branży, ubezpieczenia mogą się 
wydawać obszarem, który od lat się nie zmienia.  
Uważny obserwator, zauważy jednak, że tak nie jest.  
Zmieniły się nie tylko same produkty ubezpiecze-
niowe, czy standard obsługi. Wykorzystujemy także 
nowoczesne narzędzia. Zmienialiśmy się razem z 
dojrzewającym społeczeństwem i rynkiem. 

To co mnie inspiruje w branży ubezpieczeniowej, to 
możliwość tworzenia nowych rozwiązań, współpra-
ca z zespołami świetnych specjalistów oraz fakt, że 
ubezpieczenia są po prostu ważne dla ludzi – czyli 
tak naprawdę, dla każdego z nas.

VM: 
Zaangażowanie w tematy ubezpieczeń zostały za-

uważone przez Polską 
Izbę Ubezpieczeń i w 
2020 roku nagrodzono 
Panią statuetką „za za-
sługi dla ubezpieczeń”. 
Wspaniałe osiągnięcie, 
ale i motywator do bi-
cia kolejnych rekordów. 
Czy podzieli się Pani 
z czytelnikami swoim 
następnym celem, któ-
ry jest lub będzie reali-
zowany?

EK–S: 
Wyróżnienie, które otrzymałam od Polskiej Izby 
Ubezpieczeń, dodaje mi skrzydeł i na pewno moty-
wuje do dalszych działań. Statuetka Za zasługi dla 
ubezpieczeń, jest piękna i symboliczna zarazem. To 
przezroczysta bryła, która oddaje w pewnym sensie 
to, jak przejrzyste powinny być działania i produk-
ty dla klientów w branży ubezpieczeniowej.  Dzięki 
tej przejrzystości nie przysłania także osobie wyróż-
nionej tego, co jest jeszcze przed nią – czyli dalszej 
drogi w rozwoju. 

W ubiegłym roku, miałam także zaszczyt odebrać 
nagrodę dla naszej firmy, którą przyznała Gazeta 
Bankowa w konkursie Przyjazna Firma Ubezpiecze-
niowa. To był dla mnie jasny sygnał, że firma, którą 
reprezentuję, osiąga świetne wyniki dzięki wyjątko-
wemu zespołowi pracowników, a ja wraz z nim, roz-
wijam się zawodowo.

Nie zatrzymuję się - angażuję się w kolejne ciekawe 
obszary, którymi są nowe technologie, czyli np. au-
tomatyzacja procesów biznesowych. Moją ambicją 
jest skuteczne wdrażanie nowoczesnych rozwiązań, 
które będą korzystne zarówno dla pracowników, 
jak i klientów.  Z jednej strony usprawnią procesy 
obsługowe w naszej firmie, a z drugiej, zapewnią 
klientom  jeszcze lepszą jakość naszego wsparcia.  
 
VM: 
Nie tak dawno pojawiła się w Pani życiu nowa mi-
łość – do robotów! Studia podyplomowe w tym kie-
runku okazały się strzałem w dziesiątkę! Jak zaczęła 
się przygoda z RPA (Robotic Process Automation)?

Edyta Konarzewska – 
Skubis

Dyrektor Departamentu Operacji 
w PKO Ubezpieczenia
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EK–S:  
Tak, to trafne określenie – rozwiązania robotyczne 
zafascynowały mnie odkąd o nich usłyszałam. Przy-
padkiem trafiłam na ogłoszenie o kończącym się 
naborze do pierwszej edycji studiów  podyplomo-
wych „Automatyzacja procesów biznesowych” na 
Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Rze-
czywiście to był strzał w dziesiątkę. Była to pierwsza 
edycja kierunku, wszyscy się uczyliśmy - studenci i 
wykładowcy. Dzięki temu mieliśmy niepowtarzalną 
okazję zadawać pytania, eksperymentować z różny-
mi rozwiązaniami.

Szczęśliwie dla mnie, od razu mogłam wykorzystać 
wiedzę teoretyczną w praktyce, rozpoczynając pro-
jekt robotyzacji w PKO Ubezpieczenia. Na początku 
tego projektu, wspólnie z Digital Teammates oraz 
Gekko advisoryNOW, przeprowadziliśmy analizę po-
tencjału robotycznego dla całej firmy. W kolejnym 
kroku, wspólnie z PKO Bankiem Polskim  ruszyliśmy 
z budową i wdrożeniem robotów programowych. 
Aktualnie, uruchomiliśmy już pierwsze roboty, na-
stępne są w trakcie budowy i implementacji.

No i zyskałam jeszcze jedno – mój synek, najpierw w 
przedszkolu, a teraz już w szkole, chwali się mamą, 
która buduje roboty. Bezcenne.

VM: 
Czy Pani zdaniem robotyzacja w polskich organiza-
cjach to już imperatyw, czy wciąż nowy trend?

EK–S: 
W życiu kieruję się słowami Goethego: „Kto nie idzie 
do przodu, ten się cofa”.

Oczywiście są takie firmy, które szybciej chłoną 
nowe rozwiązania i są skłonne zaakceptować więk-
sze ryzyko, także ryzyko porażki. Są także firmy, któ-
re muszą się oswoić z nowymi pomysłami, przyjrzeć 
się, co robi konkurencja. Uważam jednak, że jeśli fir-
ma chce się rozwijać, musi działać - dlatego trak-
tuję automatyzację, w tym także robotyzację, jako 
jeden z nieodzownych elementów nowoczesnej or-
ganizacji. Oczywiście wdrażanej tam, gdzie ma to 
uzasadnienie. 

PKO Ubezpieczenia rozwija się obecnie bardzo dy-
namicznie. Jedno z naszych nowych ubezpieczeń 

„PKO Dom”, które wprowadziliśmy ostatnio do ofer-
ty, otrzymało w październiku wyróżnienie Produktu 
miesiąca od Gazety Ubezpieczeniowej. W uzasad-
nieniu wskazano, że nagroda została przyznana 
m.in. „za połączenie szerokiego zakresu ochrony 
ubezpieczeniowej z zastosowaniem technologią 
smart home”. Myślę, że to właśnie pokazuje kieru-
nek rozwoju, w którym powinniśmy iść. 

Choć chciałabym jednocześnie zaznaczyć, że w ro-
botyzacji, szeroko rozumianej automatyzacji, cyfry-
zacji czy nowych technologiach, widzę rozwój nie 
tylko firmy, ale przede wszystkim ludzi. 

VM: 
PKO Ubezpieczenia, pod Pani dowództwem, zde-
finiowało potencjał robotyczny z sukcesem anga-
żując wszystkich interesariuszy! Jakie obawy towa-
rzyszyły pracownikom, które należało zaadresować, 
aby odnieść sukces?

EK–S:
Mam tę ogromną przyjemność, że mogłam od po-
czątku pokierować projektem robotyzacji w PKO 
Ubezpieczenia i miałam okazję obserwować, a tak-
że trochę wpływać na odbiór tematu robotyzacji 
wśród pracowników. Nasz zespół to wspaniali ludzie, 
zainteresowani wszelkimi nowymi rozwiązaniami 
i żywo reagujący na otwierające się możliwości - 
szczególnie, jeśli mogą ich wesprzeć w codziennej 
pracy. Jednocześnie, jak już wspomniałam, PKO 
Ubezpieczenia prężnie się rozwija, dlatego mamy 
coraz więcej nowych obowiązków. Abyśmy mogli 
poświęcać na nie czas, roboty muszą realizować 
część dotychczasowych zadań. część z nich.

Muszę przyznać, że nie zetknęliśmy się z większy-
mi obawami wśród pracowników, a wszelkie wąt-
pliwości czy pytania jakie się pojawiały w związku 
z projektem robotyzacji, były adresowane na bie-
żąco w projekcie. Aby jeszcze bardziej oswoić te-
mat, na początku opowiedzieliśmy, czym w ogóle 
jest robotyzacja i jaki jest jej cel w naszej firmie. O 
kolejnych zrealizowanych krokach staraliśmy się na 
bieżąco informować wszystkich, nie tylko pracow-
ników  jednostek, w których, w pierwszej kolejności 
miały być wdrożone roboty. Uruchomiliśmy także 
konkursy tematyczne i informacje w naszym firmo-
wym newsletterze, a dla osób szczególnie zainte-„

„Edyta Konarzewska – Skubis

W życiu kieruję się słowami Goethego:
„Kto nie idzie do przodu, ten się cofa”.
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resowanych robotyką, zorganizowaliśmy Akademię 
RoPKO, gdzie można podzielić się wiedzą, zadać 
pytanie czy wrócić do materiałów z wcześniejszych 
spotkań.

Pracownicy, którzy już teraz pracują z robotami, 
czekają na kolejne wdrożenia, bo wiedzą, że to jest 
rozwiązanie, które „uwolni” ich od najbardziej nużą-
cych zadań i jednocześnie przyniesie większą war-
tość obsłudze klienta. 

VM: 
Jestem bardzo ciekawa kto to jest RoPKO i jak się 
dziś czuje?

EK–S: 
To jest nasz sympatyczny kolega – robot PKO Ubez-
pieczenia. Zależało mi, aby projekt robotyzacji koja-
rzył się naszym pracownikom z czymś przyjaznym, 
żeby budził pozytywne emocje i wtedy został stwo-
rzony RoPKO. 

Interesująca jest historia jego imienia. Wyłoniliśmy je 
w konkursie z propozycji przesłanych przez ponad 
połowę pracowników naszej firmy. Zaangażowanie 
było więc naprawdę duże. Co ciekawe, wygrały dwie 
osoby, które przesłały to samo imię, niezależnie od 
siebie. Odtąd RoPKO jest z nami, towarzyszy nam 
w procesie robotyzacji, pojawia się we wszystkich 
informacjach i materiałach. Potrafi wysłać maila z 
informacją do pracowników i zaprosić wszystkich 
do wspólnego działania.

VM: 
Mówi Pani o sobie, że jest doświadczonym mana-
gerem zespołów „back-office”. Jakim jest Pani lide-
rem?

EK–S: 
Na pewno stale uczącym się, jak być lepszym lide-
rem - szczególnie w tak zmiennym i wymagającym 
otoczeniu jak obecnie, gdy pracujemy zdalnie. Do-
datkowo, w PKO Ubezpieczenia przechodzimy na 
metodyki zwinne, co wiąże się z działaniem mię-
dzy-zespołowym w poprzek całej organizacji i jej 
struktury zamiast tradycyjnych silosów. Nie jest to 
łatwa transformacja i wymaga od lidera wsparcia, 
aby pracownicy mogli odnaleźć się w nowej rzeczy-
wistości. Dodatkowo, wymaga także elastyczności  
i nowego podejścia. 
Staram się także być liderem, który wspiera, po-
maga znaleźć kierunek lub właściwe rozwiązanie, 
jestem otwarta na opinie współpracowników. Nie-
zwykle ważne dla mnie jest zaufanie, ponieważ do-
świadczenie pokazało mi już niejednokrotnie, że im 
większe zaufanie pokładam w ludziach, tym więk-
szą odpowiedzialnością odpowiadają.

Wychodzę z założenia, że warto dać ludziom prze-
strzeń do samodzielnego działania, do podejmo-
wania decyzji, aby mogli się rozwijać i budować 
kompetencje. 
Praca z ludźmi i dla ludzi, zawsze motywowała 
mnie do działania. 

VM: 
Co Panią motywuje, nakręca i pcha do działania? 
Czy ma Pani ulubionych „guru”, których Pani obser-
wuje i od których czerpie inspiracje? 

EK–S: 
Tak jak wspomniałam wcześniej, do pracy moty-
wują  mnie ludzie i współpraca z nimi. Lubię także 
robić coś nowego, uczyć się nowych rzeczy. Stąd 
pewnie wynika moje zainteresowanie robotyzacją, 
czy szerzej sztuczną inteligencją i wykorzystaniem 
tych technologii w praktycznych rozwiązaniach, w 
codziennej pracy.

Jest też kilka osób i organizacji, które obserwuję na 
stronach internetowych lub za pośrednictwem LI, 
słucham podcastów. Natomiast na pewno, chcia-
łabym wymienić dwie z nich i nie bez przyczyny 
mówię „dwie”, bo obie to kobiety. Pierwsza z nich 
to prof. ALK dr hab. Aleksandra Przegalińska – fu-
turolog, filozof i publicystka, ekspertka w temacie 
sztucznej inteligencji, a jednocześnie doktor nauk 
humanistycznych i doktor habilitowana nauk spo-
łecznych, profesor Akademii Leona Koźmińskiego 
oraz prorektor ds. współpracy z zagranicą tej uczel-
ni. Kolejna osoba, to Natalia Hatalska – założycielka 
instytutu badań nad przyszłością INFUTURE.INSTI-
TUTE, autorka książek, w tym bardzo interesującej 
pozycji „Wiek Paradoksów. Czy technologia nas oca-
li?” - i jak sama o sobie mówi, analityczka trendów. 
Z Natalią Hatalską miałam okazję współpracować 
kilka razy w trakcie różnych wydarzeń i warsztatów, 
jak np. Future Thinkers – Connected CXO Dinner, 
gdzie m.in. prezentowała raport: „Przyszłość w erze 
cyfrowej zmiany. Transformacja cyfrowa w Polsce”. 
Wielokrotnie słuchałam Jej wykładów i czytałam 
przygotowywane w Jej Instytucie raporty, np. „Mapy 
trendów” publikowane w kolejnych latach – zawsze 
z ogromną uwagą śledzę przygotowywane przez 
Nią wystąpienia i materiały, ponieważ dają znako-
mity pogląd na możliwe scenariusze w przyszłości i 
dzięki temu są bardzo inspirujące.

Pani Aleksandra Przegalińska jest z kolei dla 
mnie przykładem osoby, która przekazuje ogrom-
ną wiedzę w sposób przystępny dla każdego, 
jak np. w trakcie swojego wystąpienia w ramach 
cyklu spotkań biznesowych organizowanych  
w PKO Banku Polskim, którego miałam okazję wy-
słuchać w marcu br. Szczególnie interesujące są 
Jej wykłady, gdzie w zajmujący sposób opowiada  
o technologiach przyszłości.
Cenne jest dla mnie także to, że obie panie wiele 
miejsca w swoich wystąpieniach i pracach, poświę-
cają etycznej stronie innowacji i wpływie technolo-
gii na człowieka.

VM: 
Jaka jest przyszłość ubezpieczeń? Jak technologia, 
podejście do własności (coraz częściej ludzie wolą 
np. wynająć mieszkanie czy samochód niż posia-
dać) czy GIGekonomia wpływać będą na produkty 
ubezpieczeniowe i tym samym model biznesowy 
ubezpieczycieli – według Pani?
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EK–S: 
Cieszę się, że wspomina Pani o podejściu do wła-
sności,  ekonomii dzielenia czy GIG Ekonomii, po-
nieważ ich podstawą jest właśnie zaufanie oraz 
ogromna odpowiedzialność. O takim trendzie mo-
żemy mówić zarówno w relacji klient – firma/usłu-
godawca, ale także pracownik – pracodawca. Ważne 
jest więc budowanie wzajemnego zaufania i odpo-
wiedzialności po każdej stronie, aby móc z powo-
dzeniem wykorzystywać tego typu rozwiązania.

Mam wrażenie, że historycznie ubezpieczyciele nie 
byli postrzegani jako branża, w której podejmuje 
się najnowsze tematy i wdraża nowe technologie. 
Myślę, że ta sytuacja dynamicznie się zmienia. Dla 

przykładu w ubezpieczeniach mieszkań zawsze sta-
raliśmy się jak najszybciej i najpełniej zrekompenso-
wać klientowi poniesioną szkodę. Teraz dodatkowo 
wdrożyliśmy rozwiązania w nowym ubezpieczeniu 
PKO Dom, które mają nie dopuścić do pojawienia 
się szkody lub maksymalnie ją ograniczyć, np. dzię-
ki wykorzystaniu technologii smart home. Ubezpie-
czenia i nowe technologie mogą ze sobą świetnie 
współdziałać. Myślę, że to jest trend, który będzie 
się rozwijał. Stale obserwujemy nowe trendy i szu-
kamy rozwiązań, które je jak najlepiej zaadresują.

VM:
Dziękuję za rozmowę.



advisoryNOW.pl12



advisoryNOW.pl 13

Jesteśmy świadkami niespotykanej rewolucji w 
sposobach wykonywania pracy. Pandemia zna-
cząco przyspieszyła najważniejsze megatrendy 
wpływające na transformację rynku pracy: 

 � technologia - zmienia dotychczasowe mo- 
dele biznesowe, ale co ważniejsze, kreuje 
nowe sektory gospodarki. Dlatego obserwu-
jemy niesłabnący trend platformizacji, dzięki 
któremu z poziomu aplikacji w każdym miej-
scu i o każdej porze jesteśmy w stanie zaspo-
koić nasze potrzeby jako konsumenci. Taki, 
naturalny dla konsumenta sposób działania, 
przeniesie się do świata biznesu, wprowadza-
jąc nowe modele biznesowe oparte na działa-
niu z poziomu aplikacji oraz rozwiązania naj-
częściej oparte na modelach subskrypcyjnych. 
 

 �demografia - 75% światowej siły roboczej będzie opierać się na gene-
racji Y i Z w 2030 roku, czyli już za 8 lat! Pokolenia Y i Z to przedstawiciele 
roczników 1980‐2000. Wielu z nich dopiero niedawno weszło na rynek pra-
cy. To osoby, które nie pamiętają czasów bez Internetu. Są nastawione na 
ciągły rozwój i innowacje. Nie boją się zmian, traktują je bardziej jako wy-
zwanie niż przeszkody. Podejmują pracę w wielu miejscach, by zdobywać 
doświadczenie i wykorzystać je w kolejnej firmie. Bardzo szybko adaptują 
się do nowych warunków pracy. W komunikacji są bezpośredni, nie są zwo-
lennikami formalizmu. Trudno zainteresować ich czymś dłużej, szczególnie 
dotyczy to pokolenia Z (osoby urodzone po 1995 roku), które nazywane jest 
także pokoleniem C, od angielskich słów “connect, communicate, change”. 
 

 � elastyczność - opiera się przede wszystkim na ekonomii współdziele-
nia (ang. sharing economy) i rozwiązaniach abonamentowych (ang. sub-
scription based economy) zmieniając modele konsumpcyjne i biznesowe 
–  zamiast kupować, korzystać. Elastyczność forsuje upraszczanie modeli 
biznesowych. Dlatego też widać znaczny wzrost ofert opartych na abo-
namencie (subskrypcji) i już nie dziwi, że za jedną opłatą miesięczną bez 
ograniczeń słuchamy muzyki (Spotify) lub oglądamy filmy (Netflix). Ten 
model będzie się rozprzestrzeniał, bo rynek abonamentów w e‐commerce 
wzrasta o 100% rocznie przez ostatnie 5 lat. Co więcej, obejmie on branże 
oraz usługi i produkty, które do tej pory oparte były na tradycyjnym mode-
lu biznesowym, np. usługi dla firm czy też rozwiązania dla HR.

GIG ekonomia – chwilowa 
moda czy solidny i trwały 

trend w biznesie?

Tomasz Miłosz
ekspert gig ekonomii

CEO & Fouder GIGLIKE 
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Nowy ład na rynku pracy? 
W niedalekiej już przyszłości firmy i rynek pracy 
będą coraz bardziej zorientowane na projektowy 
styl pracy. GIGekonomia jest odpowiedzią na te 
potrzeby. 

Słowo GIG funkcjonuje w języku już od jakiegoś 
czasu i ma wiele różnych znaczeń.

Wcześniejsze konotacje związane były z muzyką. 
Najnowsze znaczenie odzwierciedla nowy model 
rynku pracy, w którym elastyczni współpracownicy 
i praca przy wielu projektach w dużej mierze zastę-
pują dotychczasowe stałe zatrudnienie na umowę 
o pracę u jednego pracodawcy. 
GIGerzy czyli niezależne talenty, zawsze istnieli, a 
niektóre branże i funkcje w firmach wykorzystywały 
tę grupę bardziej niż inne, korzystając z ich specja-
listycznych umiejętności czy też do zaspokajania 
krótkoterminowych lub projektowych niedoborów 
kapitału ludzkiego. GIGerzy to nie tylko pracownicy 
blue- i grey-collar, którzy kojarzą się z pracą w ga-
stronomii czy transporcie. GIGerzy coraz częściej są 
kojarzeni jako współpracownicy white-collar, czyli 
freelancerzy, kontraktorzy, B2B, profesjonaliści (np. 
prawnicy), niezależni konsultanci i doradcy w ta-
kich obszarach jak IT, project management, media 
i reklama, ale także w sprzedaży, finansach i ubez-
pieczeniach. 
Zwiększone wykorzystanie niezależnych talen-
tów to zatem więcej niż tylko przelotna moda. 
Dodatkowo, wydaje się, że zostanie z nami na 
dłużej, tworząc okazję do transformacji tradycyj-
nego zarządzania i modelu zatrudniania (work-
force of the future).

Obecnie już około 36% pracowników w Stanach 
Zjednoczonych to GIGerzy, a do 2027 r. może ich 
być połowa. W Polsce, według danych OECD, sa-
mozatudnienie to już dziś ponad 20% polskiej siły 
roboczej! 
Mimo, że prawie 80% respondentów nie spotkało 
się z pojęciem GIGekonomii, a ponad 60% z takimi 
elastycznymi formami zatrudnienia, to aż 70% ba-
danych twierdzi, że Polska będzie się otwierać na 
GIGekonomię. 
Żródło: Nowe spojrzenie na rynek pracy – OLX Praca. Know How 2022

Co ceni sobie GIGer? 
Postępujący wzrost popularności GIGekonomii to 
też odpowiedź na potrzeby GIGerów, czyli nieza-
leżności, rozwoju zawodowego i zdobywania zróż-
nicowanych doświadczeń, różnorodności oraz sa-
tysfakcjonujących dochodów. 

W Polsce najczęściej GIGekonomia jest realizowa-
na w ramach działalności gospodarczej. Oczywi-
ście działanie w takim modelu może wiązać się 
z pewnymi wyzwaniami czy ryzykami, takimi jak 
np. wypełnianie dodatkowych obowiązków zwią-
zanych np. z zakładaniem działalności gospodar-
czej czy prowadzeniem księgowości. Coraz więcej 
GIGerów widzi wyzwania związane z prowadze-
niem własnej firmy jak administracja, formalności, 
rozliczenia podatkowe i brak dostępu do porówny-
walnych z pracowniczymi benefitów. Te świadcze-
nia są już dostępne poprzez platformy biznesowe 
wspierające prowadzenie działalności gospodar-
czej, jak na przykład www.giglike.com.

GIGekonomia - odpowiedź na dzisiejsze potrzeby 
rynku?
Dzięki GIGerom firmy mają możliwość szybkiego 
uzupełniania luki kompetencyjnej na konkurencyj-
nym rynku pracy, a współpraca z GIGerami (osoba-
mi spoza organizacji) stwarza okazję do wymiany 
wiedzy i praktyk ponad organizacyjnymi silosami 
oraz oczywiście generuje oszczędności ekono-
miczne. 

Coraz częściej firmy poszukują osób z konkretnymi 
kompetencjami do realizacji krótkoterminowych 
zadań czy dłuższych projektów. Z wielu powodów 
to dla nich dużo korzystniejsze rozwiązanie niż za-
wieranie umowy o pracę. Przede wszystkim, mają 
możliwość szybkiego uzupełniania luki kompe-
tencyjnej tak, by niezwłocznie odpowiedzieć na 
potrzeby rynku i klientów. Na nowego pracownika 
często trzeba czekać wiele miesięcy, a dodatko-
wo, włączenie osób spoza organizacji stwarza oka-
zję do wymiany wiedzy i praktyk. I nie sposób nie 
wspomnieć o oszczędnościach finansowych, dzię-
ki takiemu modelowi współpracy firmy nie blokują 
swoich budżetów na koszty związane zazwyczaj z 
długoterminową umową o pracę.

Jak każda nowa koncepcja, wymaga dopracowa-
nia szczegółów - sklasyfikowania kto jest GIGerem 
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i stworzenia dla nich reguł, zabezpieczenia i opieki 
socjalno - zdrowotnej, niezależnie od statusu pra-
cownika. Istnieją już dziś nowoczesne platformy 
biznesowe, które są skoncentrowane wyłącznie 
na GIGekonomii i wspierające firmy w efektywnej 
współpracy z GIGerami. 

Nowy ład = Polski Ład?
Czy GIGekonomia zastąpi w przyszłości tradycyjną 
formę współpracy w postaci dobrze znanej umo-
wy o pracę? Niekoniecznie, choć GIGekonomia to 
najszybciej rozwijąca się dziś forma współpracy i 
jestem przekonany, że trend wzrostowy będzie 
zachowany. GIGekonomia nie jest dla wszystkich. 
I choć trend wykorzystywania tego modelu współ-
pracy jest zauważalny, to nie spodziewam się, że 
wyprze on wciąż powszechnie stosowaną trady-
cyjną umowę o pracę, która będzie istniała rów-
nolegle do elastycznych form współpracy. Tak jak 
podkreślaliśmy to w raporcie EY i GIGLIKE, „GIG on. 
Nowy ład na rynku pracy”, GIGekonomia to dodat-
kowa możliwość dla firm i osób. 

Zmiany podatkowe wynikające z wprowadzenia w 
2022 roku Polskiego Ładu spowodują, że elastycz-
ne formy współpracy mogą się stać dominującymi 
w tych grupach zawodowych, dla których przewi-
dziano rozwiązania podatkowe oparte na ryczałcie, 
czyli informatyków, inżynierów, R&D, prawników, 

zawodów medycznych i innych. To może mocno 
wspierać tezę z raportu GIGLIKE i EY, że już w 2025 
roku co piąty pracownik będzie GIGerem. 

Już dziś, coraz częściej, słychać komentarze przed-
stawicieli HR, że zatrudnieni na umowę o pra-
cę informatycy oczekują od firm umożliwienia 
współpracy na zasadach B2B. Dla firm to wielkie 
wyzwanie, bo brak możliwości spełnienia tego 
oczekiwania jest równoznaczny z podwyższoną ro-
tacją i bardzo utrudnionym dostępem do nowych 
talentów, gdyż przewiduję, że umowa B2B stanie 
się (trochę chyba niezamierzenie przez Polski Ład) 
standardem w niektórych sektorach i grupach 
zawodowych. Trzeba jednak podkreślić, że nie w 
każdym przypadku umowa B2B będzie obarczo-
na ryzykiem nadużywania prawa. Zaproponowa-
nie kandydatowi podczas rekrutacji elastycznego 
modelu współpracy jako jednej z alternatyw jest 
jak najbardziej dozwolone i zgodne z przepisami. 
Trzeba jednak pamiętać o konieczności zapewnie-
nia właściwej dokumentacji i zasad współpracy z 
współpracownikami. Zmiany te będą wymagać 
nowych rozwiązań (technologicznych) wspierają-
cych te elastyczne formy współpracy, ułatwiając 
efektywną współpracę firmom i GIGerom. 

Zatem...GIG on!
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Różnorodność podejść do rozrachunku kosztów 
stosowanych przez centra usług wspólnych jest 
bardzo duża. Część organizacji nie stosuje charge- 
backu w ogóle, inne wykorzystują nieskompli-
kowane metody obciążania kosztami swoich 
klientów wewnętrznych, jeszcze inne wdrażają 
skomplikowane modele alokacji kosztów, tak 
aby możliwie jak dokładniej przypisać koszty do 
usług i jednostek, które z nich korzystają. Wybór 
właściwego podejścia nie jest jednak jedynie 
ćwiczeniem finansowym – podejście do charge-
backu ma strategiczne znaczenie dla funkcjono-
wania centrum usług wspólnych, jego rozwoju i 
podejścia całej organizacji do korzystania z usług 
świadczonych przez CUW.

Co decyduje o wyborze me-
tody rozrachunku kosztów?

Biorąc pod uwagę strategiczne zna-
czenie decyzji o metodzie charge- 
backu, jednym z kluczowych ele-
mentów warunkujących wybór 
są założenia dotyczące celu funk-
cjonowania CUW – inne zasady 
rozliczeń stosowane są gdy głów-
nym celem CUW jest oszczędność 
kosztów, a inne gdy priorytetem są 
kwestie jakościowe i terminowość 
realizacji usług. Ważne jest również 
umiejscowienie i pozycja CUW w 
organizacji – w przypadku wydzie-
lonych spółek świadczących usługi 
dla grupy kapitałowej znaczenie 
maja nie tylko elementy zarządcze, 
ale również podatkowe, np. kwestia 
cen transferowych.
Innym istotnym czynnikiem wpły-
wającym na decyzję jest faza roz-
woju, w której znajduje się CUW 
- często zdarza się tak, że CUW w 
początkowym okresie funkcjono-
wania stosują możliwie najprostsze 
sposoby rozliczeń i dopiero w mia-
rę stabilizowania działalności prze-
chodzą na bardziej miarodajne, ale 
też bardziej złożone metody.
Prostsze metody rozliczeń stosuje 
się często w mniejszych organiza-
cjach, o mniej złożonej strukturze 
– z jednej strony mają one mniej-
sze potrzeby, z drugiej, mniejszą 
dostępność zasobów. Duże, czę-
sto międzynarodowe grupy kapi-

tałowe, mogą sobie pozwolić na 
wdrożenie bardziej kapitało- i cza-
sochłonnych metod wyceny usług, 
tak aby w sprawiedliwszy sposób 
obciążyć kosztami poszczególne 
jednostki, spółki czy kraje.

Po co organizacjom charge-
back kosztów CUW?

Chargeback kosztów może pełnić 
w organizacji szereg bardzo istot-
nych funkcji i służyć jako:

Narzędzie kontroli kosztów

- z jednej wycena kosztów po-
szczególnych usług zwiększa moż-
liwość kontrolowania i planowania 
kosztów, z drugiej strony dyscypli-
nuje jednostki, które z usług CUW 
korzystają (i za nie płacą) 

Źródło informacji dla jedno-
stek biznesowych

- szczególnie w bardziej zaawan-
sowanych modelach chargebacku 
jednostki otrzymują wartościową 
informację o generowanych przez 
nią kosztach i zużywanych usłu-
gach i zasobach

Modele rozliczania kosztów 
w centrach usług wspólnych

Paweł Młyński
Partner Gekko advisoryNOW
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Narzędzie do bardziej efektywnego wyko-
rzystania zasobów

- chargeback zwiększa motywację do bardziej 
efektywnego korzystania z usług CUW i racjonal-
nego wykorzystywania zasobów

Mechanizm poprawy produktywności

- chargeback zwiększa presję na CUW dotyczącą 
optymalizacji kosztów i ciągłą pracy nad produk-
tywnością zasobów 

Element ustalania wyniku jednostek i 
spółek

- Informacje o rozrachunku kosztów usług CUW 
pozwalają ustalić wyniki zarządcze poszczegól-
nych jednostek biznesowych, a w przypadku 
świadczenia usług dla oddzielnych spółek, rów-
nież wynik finansowy

Cechy dobrego systemu chargebacku

Dobry system chargebacku powinien posiadać 
szereg cech:

 � sprawiedliwość – równe zasady rozliczeń dla 
wszystkich odbiorców, żadna jednostka nie 
powinna subsydiować (przejmować) kosztów 
innej jednostki, jednostki powinny płacić za 
zasoby, które zużywają. W przypadku zapla-
nowania przez jednostki biznesowe wyższego 
zapotrzebowania na usługi, a potem niewy-
korzystania go, koszt niewykorzystanych zaso-
bów powinien być przypisywany do jednostek 

 � stabilność – zasady rozliczeń powinny być 
możliwie stałe w czasie (oczywiście dopusz-
czalny jest rozwój i modyfikacje, ważna jest 
jednak przewidywalność i możliwość plano-
wania wysokości obciążań przez jednostki 
biznesowe). Zużycie zasobów na realizację 
określonego wolumenu usług, a w rezultacie 
koszt jednostki danej usługi powinien być w 
miarę stały w czasie.

 � przejrzystość – jednostki biznesowe korzy-
stające z usług CUW powinny rozumieć me-
todykę przyporządkowywania im kosztów, 
podobnie CUW, jeśli nie jest autorem zasad 
rozliczania kosztów, powinien mieć świado-
mość, które koszty na jakich zasadach podle-
gają rozliczeniu 

 � przewidywalność i kontrolowalność – jed-
nostki biznesowe powinny być w stanie sa-
modzielnie przewidywać koszt, którym zo-
staną obciążone, a także mieć wpływ na 
wysokość tego kosztu poprzez zmianę wo-
lumenu usługi, z której korzystają (chyba, 
że wcześniejsze zaplanowanie określonego 
wolumenu przełożyło się już na liczbę zaso-
bów i ich koszt). Przewidywalność przekłada 
się również na to, że CUW jest w stanie pla-
nować zasoby jako funkcję zapotrzebowania 
zgłaszanego przez jednostki biznesowe

 � dokładność – jeżeli to możliwe (i uzasad-
nione kosztowe) system rozliczeń powinien 
w miarę dokładny sposób odzwierciedlać 
związki przyczynowo-skutkowe między kosz-
tami, które generowane są przez zasoby 
CUW, a liczbą usług, do których świadczenia 
zużywane są te zasoby

 � uzasadnienie ekonomiczne – model charge-
backu powinien być uzasadniony pod kątem 
pracochłonności i kosztochłonności zbiera-
nia danych, przetwarzania ich oraz raporto-
wania informacji
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Wybrane modele rozliczeń kosztów CUW

Model Zalety Wady

Brak chargebacku (jednostki biz-
nesowe nie są obciążane kosztami 
CUW)

Brak konieczności negocjowa-
nia stawek oraz brak czasu / 
kosztu rozliczania

Jednostki biznesowe wywierają 
presję na wyższą jakość, lepszą 
terminowość, szerszy zakres 
usług, nie zwracając uwagi na 
czynniki kosztowe

Nie daje zrozumienia kosz-
tów, nie zachęca do poprawy 
efektywności i optymalizacji 
zużycia usług

Stały koszt roczny (na bazie histo-
rycznego zużycia usług CUW)

Niewiele czasu wymagane na 
negocjacje

Łatwe do administrowania

Pozwala wysłać jednostkom 
biznesowym sygnał, że płacą 
za usługi

Nie daje jednostkom bizneso-
wym zachęty do optymalizacji 
zużycia usług I redukcji kosz-
tów

Nie odzwierciedla komplekso-
wości niektórych usług, zbytnio 
obciążając jedne, a faworyzując 
inne jednostki biznesowe

Koszt jednostkowy usługi na pod-
stawie historycznych wolumenów 
i kosztów

Stosunkowo łatwy do admini-
strowania

Umożliwia różnicowanie kosz-
tów różnych usług

Zachęca do optymalizacji zuży-
cia usług

Nie odzwierciedla zmian w 
kosztach zasobów

Koszt jednostkowy usługi na pod-
stawie zewnętrznego benchmar-
ku (np. ceny rynkowej)

Może być łatwy do 
administrowania

Motywuje CUW do wspólnej 
pracy z jednostkami bizneso-
wymi w celu osiągnięcia zakła-
danego targetu

Jednostki biznesowe czują, że 
są obciążane zgodnie ze staw-
kami rynkowymi

Informacja o stawkach porów-
nywalnych usług może być 
trudna do pozyskania

Istnieje ryzyko niesprawiedliwe-
go porównywania CUW, koszty 
niepokryte stawka rynkową 
zostają niepokryte

Bieżący koszt usługi ustalany na 
podstawie rachunku kosztów 
działań (Activity Based Costing)

Może odzwierciedlać pra-
cochłonność i koszty każdej 
transakcji i zapewniać sprawie-
dliwy podział kosztów

Zapewnia szczegółowe infor-
macje, zachęca do optymaliza-
cji i ograniczania komplekso-
wości usług

Może być czasochłonne i kosz-
tochłonne w administrowaniu

Wywołuje często wiele dyskusji 
i problemów negocjacyjnych
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Nasz zespół to kompetentni, utalentowani konsultanci wywodzący się 

z globalnych firm doradczych oraz doświadczeni analitycy finansowi 

i eksperci biznesowi z wielu branż w Polsce i na świecie.

optymalizujemy 

procesy biznesowe

i operacyjne 

www. advisorynow.pl   

zarządzamy kosztami 

i wartością 

przedsiębiorstw

budujemy modele 

operacyjne organizacji 

z sektora BSS

szukamy potencjału 

RPA

przeprowadzamy

zmiany organizacyjne

restrukturyzujemy

operacyjnie

i strategicznie

opracowujemy

raporty rynkowe
zarządzamy projektami

wspieramy ekspercko

na żądanie
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advisory

W następnym numerze m. in.:

 � Czy systemy motywacyjne mogą być 
gwarantem realizacji strategii w nowej 
rzeczywistości? 

 � Sektor nowoczesnych usług biznesowych ma 
się bardzo dobrze w dobie pandemii, ale jaką 
ma przyszłość? 

 � Nowoczesny audyt finansowy – trendy 
w sposobach badania przy wykorzystaniu 
nowych technologii
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