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Zapraszam do lektury!


Adrian Witkowski, CEO Gamfi


Transformacja cyfrowa trwa w najlepsze. Nadeszła szybciej, niż się tego spodziewaliśmy i 
postawiła przed pracodawcami bezprecedensowe wyzwania. Od ponad roku organizacje 
starają się nadążyć za tempem narzuconym przez #NewNormal. Co dalej? Na jakich 
działaniach skoncentrować się teraz w pierwszej kolejności? 




Niezależnie od tego, czy zespoły będą pracować w stu procentach zdalnie, czy w modelu 

hybrydowym lub stacjonarnym, palącą kwestią jest usprawnienie i zautomatyzowanie 
procesów. Nie inaczej jest w wypadku onboardingu, który wymaga udoskonalenia w duchu 
digital i zaprojektowania tak, by był odporny na nieustające zewnętrzne zmiany. 









Adaptacja pracownika to jeden z kluczowych procesów biznesowych.  Skuteczność 
onboardingu ma przełożenie na twarde wskaźniki i jest sztandarowym elementem 
budowania wizerunku marki. Niniejsza publikacja, w której dzielimy się wieloletnimi 
doświadczeniami zespołu Gamfi, przynosi odpowiedzi na następujące pytania:











Za sprawą tego poradnika - poszerzonego o komentarze branżowych ekspertów - 
przeniesiesz onboarding na wyższy poziom i… oswoisz to, co nieprzewidywalne.

Na jakim modelu oprzeć projektowanie kompleksowego procesu wdrożenia?


Co zmienia rozszerzenie wdrożenia o pre-onboarding?


Jakie narzędzia i praktyki zwiększają motywację wdrażanego pracownika?


Jak w rozproszonych strukturach przekazywać ujednoliconą wiedzę?


Jak odciążyć dział HR, menedżerów i buddies odpowiedzialnych za onboarding 
nowo zatrudnionej osoby?

Za sprawą nieprzewidzianych scenariuszy, zmieniających z dnia na dzień możliwości 
bezpośredniego kontaktu, jedynym uzasadnionym biznesowo rozwiązaniem staje się 
onboarding toczący się całkowicie on-line. Taki, który w dowolnym momencie można 

rozszerzyć na doświadczenia face to face, ale nie uzależniony od nich.



1. Onboarding a trendy przyszłości 
Onboarding jest w swojej definicji przypisany do pierwszego etapu kontaktu pracownika 

z organizacją. Czy onboarding to zatem proces jednorazowy? Działanie służące wsparciu 
nowego pracownika we wdrożeniu do pracy rozpoczyna się raz, w ustalonym terminie, 
ale... proces ten jest ciągły i nigdy się ostatecznie nie kończy. Zmienia się jedynie jego 
kontekst. Mierzenie się z nowymi sytuacjami zawodowymi i wyzwaniami jest bowiem 
wpisane w cały cykl życia zawodowego. Na każdym etapie kariery pracownik zdobywa 
nowe kompetencje, przyjmuje nowe obowiązki, poznaje nowe środowiska i narzędzia - 
nawet jeśli cały czas jest związany z jedną organizacją.
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Dynamiczna rzeczywistość wymusza na liderach i zespołach nie tylko zdobywanie 
nowych kompetencji i podnoszenie kwalifikacji, lecz także oduczanie się, czyli nieustanne 
modyfikowanie przyzwyczajeń. Przed nami czas stałego redefiniowania celów i strategii. 
Nowa normalność wiąże się z częstą zmianą ról, stanowisk i funkcji oraz 
dostosowywaniem się do zmiennych warunków.  Wystarczy spojrzeć na ostatnie miesiące: 
z dnia na dzień oduczaliśmy się pracy z biura na rzecz pełnej wyzwań pracy w przestrzeni 
domowej. Wkrótce wielu z nas będzie oduczać się “czystego” home office na rzecz nowych 
modeli pracy hybrydowej i uczyć się na nowo przestrzeni biurowej, która znacząco zmieni 
swoją rolę.

Oduczanie się

Rezyliencja i digital fluency
 PwC “Rynek Pracy Przyszłości”

Linkedin Workplace Learning Report 2021. 

Wśród „megatrendów” wskazywanych w raporcie  
znajduje się m.in. „szybki postęp w dziedzinie innowacji technologicznych”. Otoczenie 
narzędzi i technologii, z którymi pracujemy, zmienia się z tygodnia na tydzień - i proces ten 
praktycznie nie ustaje. Ich poznawanie wymaga rezyliencji (ang. resilience), a więc swego 
rodzaju elastyczności, umiejętności adaptacji i budowania odporności psychicznej, a także 
płynności cyfrowej (ang. digital  fluency). Obie są wskazywane na liście top kompetencji na 
ten rok w raporcie 

Talent mobility
, doświadczonego analityka globalnej branży HR, jesteśmy u progu 

wojny o talenty, na co ma wpływ między innymi rosnące zapotrzebowanie na kluczowe 
kompetencje. Można się spodziewać, że na sile będzie przybierać trend talent mobility. 
Zdaniem Bersina, już wkrótce firmy będą rekrutowały kandydatów dopasowanych postawą 
i  wartościami do całej organizacji, a nie do określonego stanowiska. Rola, którą obejmie 
kandydat, będzie wtórna, a na dodatek  będzie się nieustannie zmieniać, bo taka będzie 
potrzeba organizacji. Jej zadaniem będzie nieustanne wyposażanie pracownika w nowe 
kompetencje i umiejętności, dopasowane do zmieniającej się rzeczywistości. Co to 
oznacza? Nieustający onboarding do nowych ról.

Według Josha Bersina

Akademia Onboardingu Gamfi Onboarding na nowo: praktyczny poradnik

https://www.pwc.pl/pl/publikacje/2018/rynek-pracy-przyszlosci-raport-pwc-2018.html
https://learning.linkedin.com/resources/workplace-learning-report
https://joshbersin.com/2021/01/hr-predictions-for-2021-transformation-at-scale/


Optymalnie zaprojektowany i przeprowadzony onboarding odpowiada na wszystkie 
powyższe trendy i wyzwania:

Pomaga budować przewagę konkurencyjną na rynku i przyciągać najlepszych 
kandydatów do pracy.


Wzmacnia zaangażowanie talentów i łączy je z organizacją na dłużej - pracownicy 
czują się zaopiekowani nie tylko na początku pracy w firmie, ale też w sytuacji 
wewnętrznej mobilności, zmiany stanowiska, przejścia do innego działu, 
podejmowania nowej roli. 


Umożliwia autentyczną integrację z zespołem niezależnie od formy zatrudnienia 
pracownika i trybu pracy (zdalna, stacjonarna czy hybrydowa). 


Dzięki automatyzacji i digitalizacji pozwala zachować płynność procesów i 
odciąża menedżerów i działy HR z nadmiaru operacyjnych działań 
onboardingowych.


Czy wiesz, że...

Zaprojektowanie w pełni wirtualnego onboardingu zostało wskazane przez 
specjalistów Learning & Development jako trzeci kluczowy priorytet na ten 
rok (33% wskazań). Dwa pierwsze miejsca zajęły upskilling i reskilling 
(59%) oraz przywództwo (53%). 

LinkedIn Workplace Learning Report 2021Źródło: 
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https://learning.linkedin.com/resources/workplace-learning-report


2. Wielowymiarowość procesu wdrożenia
Gamfi od wielu lat wdraża zgrywalizowane aplikacje wspierające m.in. proces 

onboardingu. Nasze doświadczenia współpracy z klientami pokazały nam, że zaskakująco 
wiele kontekstów przeprowadzania pracowników przez proces zmiany wymaga od 
pracodawców działań podobnych do onboardingu.




Na sam proces zaczęliśmy patrzeć z dużo szerszej perspektywy, obejmującej cały cykl 

życia pracownika i te jego etapy, które wiążą się z koniecznością wdrożenia pracownika w 
nowy kontekst pracy, nową rolę bądź nowe otoczenie. Takie podejście jest spójne z 
wymienionymi rozdział wcześniej trendami, m.in. z talent mobility opisywanym przez 
Josha Bersina. 
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WIELOWYMIAROWE SPOJRZENIE NA ONBOARDING
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Pre-onboarding

Wdrożenie kandydata, który przyjął 
ofertę zatrudnienia. Toczy się od chwili 
pozytywnej decyzji do pierwszego dnia 
pracy i poprzedza proces onboardingu. 
Proces ma na celu budowanie lojalności 
i minimalizację ryzyka utraty kandydata.

Re-boarding

Wdrażanie w obowiązki służbowe po 
powrocie z dłuższej przerwy zawodowej, 
np. urlopu macierzyńskiego, 
wychowawczego, sabbatical etc. W tej 
kategorii mieści się także re-boarding 
do biura - przystosowanie się do pracy 
stacjonarnej po powrocie z 
długotrwałego home office.

Onboarding

Proces wdrażania nowego pracownika, 
począwszy od pierwszego dnia pracy. Co 
istotne, onboarding jest procesem 
długofalowym - nie trwa tydzień ani 
dwa, ale obejmuje od 3 do 6 pierwszych 
miesięcy zatrudnienia. 

Change-boarding

Proces wdrożenia związany ze zmianą 
stanowiska w organizacji (zmianą roli na 
menedżerską - first-time manager, 
awansem, transferem między 
oddziałami itp.). Skupia się na 
przekazaniu wiedzy nt. roli i 
obowiązków, wzmocnieniu niezbędnych 
umiejętności oraz poznaniu nowego 
zespołu i jego stylu pracy. 

...
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New Office Boarding

Wdrożenie do nowej przestrzeni na 
skutek przeprowadzki do nowego biura. 
Często bywa powiązane ze zmianą 
elementów kultury organizacyjnej (np. z 
przejściem na model Activity Based 
Working i hot deski ograniczające liczbę 
dostępnych biurek).

Off-boarding

Działania zogniskowane wokół wyjścia 
pracownika z organizacji. Proces skupia 
się na przekazaniu wiedzy i obowiązków 
odchodzącego pracownika oraz na 
oswojeniu z nową sytuacją zespołu, 
który pozostaje w organizacji.

Choć opisane wyżej typy wdrożeń dotyczą różnych etapów cyklu życia pracownika, łączy 
je podobieństwo zachodzących w nich procesów, m.in. osadzenia w wartościach 
organizacji, retencji wiedzy, budowania nowych nawyków.



3. Adaptacja i efekt domina
Każdy pracodawca - świadomie bądź nie - realizuje działania onboardingowe i 

wprowadza nowego pracownika na firmowy pokład. Problemem okazuje się jednak jakość 
i efektywność całego procesu. Brak dobrze zaprojektowanych działań, za mało czasu 
poświęconego na wdrożenie i zbyt szybkie „prześlizgnięcie się” po temacie, chaos 
informacyjny czy słaba integracja z zespołem - to tylko niektóre najpopularniejsze 
bolączki.

Kiepsko zorganizowany i wybiórczo potraktowany onboarding nie tylko kładzie się 
cieniem na wizerunku marki, lecz także istotnie obniża skuteczność biznesową organizacji. 
Zaniedbania na tym etapie ciągną za sobą kolejne konsekwencje. Pozyskanie najlepiej 
dopasowanego kandydata, a następnie utracenie go po kilku tygodniach czy miesiącach z 
powodu błędów popełnionych na etapie onboardingu, oznacza realne straty ekonomiczne. 
Rodzi także nowe trudności i wyzwania, z którymi musi się szybko zmierzyć nie tylko dział 
HR, ale także zespół i menedżer. 
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Ile czasu trwa onboarding? 
W obiegowej opinii proces onboardingu trwa… tydzień lub dwa i jest utożsamiany z tą 

częścią procesu, którą koordynuje dział odpowiedzialny za twardy HR. Tymczasem 
onboarding jest procesem długofalowym i powinien zawierać kluczowe kroki milowe aż do 
osiągnięcia pełnej efektywności pracownika (co następuje zwykle ok. 6 miesięcy od chwili 
zatrudnienia).

Onboarding a efekty biznesowe
Liczne i prowadzone na całym świecie badania potwierdzają, że onboarding działa 

niczym pierwsza kostka domina w szeregu kolejnych zdarzeń. Dobrze przeprowadzony - 
zwiększa lojalność, efektywność i zaangażowanie pracownika. Źle przeprowadzony niszczy 
morale i generuje straty dla biznesu.

dane Aberdeen Group

dane SHRM

Brandon Hall Group

91% pracowników postanawia zostać w organizacji dłużej, gdy otrzymuje 
onboardingowe wsparcie ( )


Efektywność pracowników, którzy wzięli udział w dobrze zorganizowanym 
onboardingu, jest o 50% wyższa ( )


Dobrze przeprowadzony proces onboardingowy może poprawić współczynnik 
retencji w zespole aż o 82% ( ).


69% pracowników chętniej zostaje w firmie przez 3 lata, jeśli doświadczyli 
świetnego onboardingu - i 58% po 3 latach (SHRM).

http://deliberatepractice.com.au/wp-content/uploads/2013/04/Onboarding-2013.pdf
https://www.shrm.org/resourcesandtools/hr-topics/talent-acquisition/pages/don’t underestimate-the-importance-of-effective-onboarding.aspx
https://go.brandonhall.com/the_true_cost_of_a_bad_hire
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The True Cost of a Bad Hire

Utrata pracownika na skutek złego onboardingu po prostu się nie opłaca! Koszt 
utraty nowo pozyskanego kandydata to nawet trzykrotność kosztów 
zatrudnienia.


Według Departamentu Pracy USA cena złego zatrudnienia wynosi co najmniej 
30% zarobków pracownika w pierwszym roku ( ).


Amerykańska firma Zappos szacuje swoje dotychczasowe koszty nieudanych 
zatrudnień na 100 milionów dolarów. Kilka lat temu firma wprowadziła “bonus za 
odejście” w wysokości 3000$ dla osób, które po okresie wdrożenia nie są 
zadowolone z nowego miejsca pracy. Ma to pozwolić uniknąć długofalowych 
kosztów zatrudniania osób niedopasowanych do organizacji.

Maja Gojtowska
Gojtowska.com

1/3 kandydatów zaczyna rozglądać się za innym miejscem pracy w ciągu pierwszych 6 
miesięcy zatrudnienia. Oznacza to, że robią to albo jeszcze w trakcie trwania procesu wdrożenia, 
albo zaraz po jego zakończeniu. W kontekście tych danych proces onboardingu wydaje się nie 
tylko kluczowym procesem biznesowym, ale też szansą na budowę przewagi konkurencyjnej.  
Właściwe, wielopoziomowe wdrożenie pracowników nie powinno być rzadkością, ale rynkowym 
standardem realizowanym przez pracodawców z czysto egoistycznych pobudek. Mądrze 
przeprowadzony program onboardingowy pozwala zmniejszyć retencję pracowników, zwiększyć 
ich zaangażowanie, satysfakcję z wykonywanej pracy i produktywność.

Ekspert o onboardingu: Maja Gojtowska, Gojtowska.com

Gdy zabraknie wsparcia…
Employee Experience w Polsce 2017Jak wynika z raportu „ ” przygotowanego przez 

Great Digital i Hudson, co trzeci pracownik twierdził, że w ciągu pierwszych miesięcy pracy 
mógł liczyć na wsparcie przełożonego i współpracowników. Zaledwie co trzeci! 24% 
badanych czuło się pozostawionych samym sobie, a co piąty oceniał, że proces wdrożenia 
w ogóle nie przygotował go do pracy i nie zintegrował z firmą. Osoby zajmujące stanowiska 
kierownicze w najmniejszym stopniu mogły liczyć na wsparcie ze strony 
współpracowników w trakcie wdrożenia.




Jak sytuacja zmieniła się na przestrzeni kilku ostatnich lat? Czy pracodawcy z większą 

świadomością dbają o employee experience? Aby zdiagnozować stan procesu 
onboardingu we własnej firmie, warto odpowiedzieć sobie na poniższe pytania:

Ile trwa wewnętrzny proces onboardingu: tydzień czy 3 miesiące?


Jaki jest poziom rotacji pracowników w organizacji?


Ile osób rezygnuje z pracy już po pierwszych miesiącach?


https://www.forbes.com/sites/falonfatemi/2016/09/28/the-true-cost-of-a-bad-hire-its-more-than-you-think/?sh=526bac814aa4
https://www.slideshare.net/martadobrzanska/raport-employee-experience-w-polsce-2017-84615922
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Czy firma prowadzi badania potrzeb nowo zatrudnionych pracowników?


Jakie ulepszenia i usprawnienia zostały wprowadzone w ciągu ostatniego roku?


Jak wygląda onboarding menedżerów? Czy poświęca się mu tyle samo uwagi co 
działaniom skierowanym do pracowników niższego szczebla?


Czy osoby odpowiedzialne za wdrożenie nowych pracowników (buddies, liderzy 
zespołów, menedżerowie) otrzymują wsparcie i są przygotowywani do swojej roli?


Co stanowi “wąskie gardło” całego procesu i jest największym wyzwaniem? Jakie 
obszary wymagają jeszcze usprawnienia?


Które działania HR-owe i  onboardingowe zostały już zautomatyzowane?

Pułapki onboardingowe
Rozpoczęcie procesu dopiero pierwszego dnia pracy nowego pracownika


Zaadresowanie wdrożeniem kilku pierwszych dni, a nie długofalowego procesu


Wizja zdalnego onboardingu jako „wysyłki” maili i jednostronnej komunikacji


Wyłącznie bierne przyswajanie wiedzy przez nowo zatrudnioną osobę


Przeciążenie informacyjne - strumień maili, telefonów i spotkań


Nadmiar narzędzi i procedur, ich rozproszenie i brak spójności



E-book to dopiero początek! 

Akademia

Poszerz swoją wiedzę na cyklu 3 bezpłatnych webinarów eksperckich,

które organizujemy w ramach Akademii.

Adrian Witkowski
Gamfi 

Maja Gojtowska
Gojtowska.com

25 maja 2021 (wtorek), godz. 11:00

Dlaczego Twój dotychczasowy onboarding to za mało? 

Projektowanie kompleksowego onboardingu wg modelu 4C

Adrian Witkowski
Gamfi 

Andrzej Adamiec

T-Mobile 


8 czerwca (wtorek), godz. 11:00

Jak automatyzować proces onboardingu, by oszczędzać

czas menedżerów i zespołu HR?

Iwona Michalczyk
InPost

Jacek Krajewski 

Gamfi 


22 czerwca (wtorek), godz. 11:00

Onboarding z efektem WOW: jak zarażać kulturą organizacyjną

i zapewnić doskonałe doświadczenia pracownika w procesie

wdrożenia

Zapisz się na cykl webinarów Dowiedz się więcej o Akademii

Partnerem technologicznym serii wydarzeń jest

https://gamfi.gridaly.com/info
https://www.gamfi.com/akademia-onboardingu
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4. Onboarding w wersji digital first 
Transformacja cyfrowa i zmieniająca się rzeczywistość sprawiają, że onboarding należy 

przygotowywać i realizować przede wszystkim w modelu digital - niezależnie od fizycznej 
obecności ludzi w biurze i stacjonarnych spotkań. Doświadczenie face to face zmienia się z 
dnia na dzień, dlatego proces wdrożenia powinien być odporny na okoliczności 
zewnętrzne. Działania offline mogą stanowić jego uzupełnienie, ale nie dominantę. 

Wariant cyfrowy sprawdza się również w wypadku innych form boardingu, np. gdy 
pracownik wraca po dłuższej przerwie do pracy, zmienia stanowisko albo przenosi się do 
innego oddziału firmy. Automatyzacja upraszcza wdrożenie, ułatwia aklimatyzację i 
zwiększa wydajność wszystkich, którzy są zaangażowani w proces. 

Technologia w świecie VUCA
W pełnych zmienności, niepewności, złożoności oraz niejednoznaczności czasach VUCA 

(skrót od Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity) technologia staje się 
narzędziem uodpornienia organizacji na chaos świata zewnętrznego. Procesy wewnętrzne, 
realizowane w modelu digital first - w całości zaadresowane rozwiązaniami on-line, z 
możliwością rozszerzenia w dowolnej chwili na bezpośredni kontakt między 
współpracownikami - stają się remedium na nieprzewidywalność.

Gracjana Wąsik
HR Manager, CCC

Stałe ulepszanie i optymalizowanie procesu onboardingu to jeden z newralgicznych 
aspektów, który przekłada się na jego efektywność. Kluczową rolę odgrywa na pewno badanie 
satysfakcji z procesu wdrożenia do organizacji zarówno na poziomie pre-onboardingu, jak i 
samego onboardingu. Dzięki temu na bieżąco możemy weryfikować czy odpowiadamy na 
oczekiwania naszych nowych Pracowników oraz czy dostarczamy wszelkie niezbędne 
informacje. Do tego nie możemy pominąć aspektu digitalizacji procesu, która ułatwia dostęp do 
informacji, ale również daje możliwość sprawnego zarządzania procesem z poziomu działu HR 
oraz dostarcza rzetelne dane o procesie.

Ekspert o onboardingu: Gracjana Wąsik, CCC

To the rescue! Wpływ technologii na proces wdrożenia
Odpowiednio zaprojektowany zdalny, zautomatyzowany proces onboardingowy pozwala 

zminimalizować ryzyka i wyeliminować trudności, z którymi borykają się menedżerowie i 
działy HR.
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ROZWIĄZANIE TECHNOLOGICZNEWYZWANIE ONBOARDINGU

Podczas rekrutacji brakuje czasu, by wyczerpująco 
opowiedzieć kandydatowi o zakresie obowiązków, co 
rodzi rozdźwięk między wyobrażeniami nowego 
pracownika a realnym obrazem stanowiska w danej 
firmie.

Jeśli w firmie brakuje narzędzi gromadzących wiedzę w 
jednym miejscu, proces wdrożenia się wydłuża, 
przepływ informacji może być zakłócany na linii 
HR-menedżer-opiekun-zespół, co zwiększa ryzyko 
niezrozumienia. 

Kluczowe osoby w procesie (menedżer, buddy) mierzą 
się z wyzwaniem pogodzenia procesu wdrożenia z 
własnymi, codziennymi obowiązkami. 

Dział HR jest niepotrzebnie obarczony mnóstwem 
działań operacyjnych związanych z koordynowaniem 
onboardingu (dostarczanie materiałów, pilnowanie 
terminów). 

Brak informacji zwrotnej od pracownika 
przechodzącego proces wdrożenia i brak narzędzi do 
jej badania.

Milczenie po stronie organizacji od momentu decyzji o 
zatrudnieniu aż do pierwszego dnia pracy potęguje 
dyskomfort i dysonans poznawczy.

Ręczne procesowanie formalności i przenoszenie ich 
do systemu HRM generuje trudności i opóźnia cały 
proces.

Udostępnienie platformy uwzględniającej wdrożenie 
stanowiskowe i treści opisujące rolę, np. “Jak będzie 
wyglądał Twój dzień pracy”; optymalnie w formie 
ścieżki przekazującej wiedzę etapami.

Stworzenie jednolitej, stale dostępnej bazy wiedzy na 
temat firmy i jej wewnętrznych procesów; optymalnie z 
zaszytymi mechanizmami e-learning, blended learning 
oraz microlearning dla zwiększenia efektywności 
procesu.

Gotowe plany wdrożenia, zautomatyzowane 
powiadomienia o kolejnych krokach (np. spotkaniach); 
spersonalizowane szablony procesu; gratyfikacja za 
przeprowadzenie procesu wdrożenia.

Odciążenie działu HR z umawiania spotkań, pilnowania 
terminów i nadzorowania każdego etapu wdrożenia.

Zautomatyzowane cykliczne ankiety badające 
doświadczenia kandydata na poszczególnych etapach 
procesu (po tygodniu, miesiącu, kwartale).

Udostępnienie zatrudnionemu kandydatowi 
dedykowanej części narzędzia wdrożeniowego już na 
etapie pre-onboardingu.

Automatyzacja procesu przekazywania danych o 
kandydacie do innych systemów na podstawie jednego 
formularza z podpisem elektronicznym.

To the rescue! Wpływ technologii na proces wdrożenia
Odpowiednio zaprojektowany zdalny, zautomatyzowany proces onboardingowy pozwala 

zminimalizować ryzyka i wyeliminować trudności, z którymi borykają się menedżerowie i 
działy HR.
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5. Grywalizacja w procesie onboardingu
Wśród tworzonych od lat produktów Gamfi znajduje się wykorzystywana przez 

największe firmy aplikacja do onboardingu pracowników wspierana grywalizacją. Co to 
właściwie oznacza? Nasze narzędzie przeprowadza pracownika przez cały proces 
wdrożenia, począwszy od decyzji o zatrudnieniu, aż po moment uzyskania przez niego 
pełnej efektywności w pracy. Grywalizacja - czyli dopasowany zestaw mechanizmów 
zachowań znanych m.in. z gier - sprawia, że proces angażuje, wciąga i wprowadza 
pracowników w stan skoncentrowanej motywacji.

Przykładowe mechanizmy grywalizacji
Po co w ogóle włączać grywalizację do procesów biznesowych? Za jej sprawą cel firmy 

można łatwo przełożyć na cel pracownika i sprawić, by jego realizacja stała się dla niego 
źródłem przyjemności. Przykładowo, jeśli celem firmy jest skrócenie procesu 
ogólnofirmowego wdrożenia, jesteśmy w stanie tak zaprojektować zgrywalizowany proces, 
żeby pracownik zdobywał niezbędną wiedzę szybciej i sprawniej niż wcześniej. Co więcej - 
nie w wyniku nakazu czy polecenia, a z własnej woli i z wewnętrznym poczuciem 
satysfakcji. 




Taki stan rzeczy osiągamy dzięki wykorzystaniu m.in.:

atrakcyjnych narracji fabularnych, które wciągają użytkownika w historię i 
motywują do realizacji kolejnych misji i zadań,


krótkoterminowych, szybkich do realizacji celów dających poczucie ciągłego 
postępu,


natychmiastowej informacji zwrotnej (zadanie A źle, zadanie B dobrze) 
sprzyjającej nauce,


punktacji degresywnej za źle wykonane zadania motywującej do szybkiej korekty 
działania, 


odznak potwierdzających nabycie wiedzy z danego obszaru, równoważnych 
wewnętrznej certyfikacji,


możliwości popełnienia błędu w bezpiecznych warunkach poprzez zadania 
makietowe, w których użytkownik może nauczyć się nowego narzędzia pracy na 
interaktywnej makiecie,


transparentności wyników i możliwości odniesienia własnych wyników do 
efektów współpracowników dzięki jawnej punktacji i rankingom. 
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Zgrywalizowana platforma dla pracowników InPost, obejmująca m.in. proces onboardingu

To zaledwie ułamek gotowych do użycia mechanizmów, które wspierają organizacje w 
procesie wdrażania pracowników. W dobrze zaprojektowanej platformie znajdują się 
narzędzia dopasowanie do różnych typów użytkowników i ich motywatorów: odnajdą się w 
niej i rekordziści (łasi na odznaczenia i rankingi), i odkrywcy (lubiący wyzwania), i 
społecznicy nastawieni na budowanie relacji (mogący współdziałać z innymi w realizacji 
zadań). 

Czy grywalizacja jest dla wszystkich?
Wbrew pierwszemu skojarzeniu, grywalizacja to nie rozrywka wyłącznie dla młodych. W 

badaniu Talent LMS przeprowadzonym w 2019 roku spytano pracowników o to, czy byliby 
bardziej produktywni, gdyby w ich środowisku pracy wykorzystano grywalizację. Średnia 
pozytywnych odpowiedzi wyniosła 83% i... była tym wyższa, im starsza była grupa 
wiekowa. Pracownicy w wieku 18-24 wypowiedzieli się pozytywnie o zgrywalizowanym 
środowisku pracy w 73%. W grupie 45+ wskaźnik ten wyniósł aż 90%!



Nasze doświadczenia pokazują, że wiek pracowników korzystających ze 
zgrywalizowanych narzędzi nie ma żadnego znaczenia. Odpowiednio dobrane mechanizmy 
wciągną i Baby Boomersa, i przedstawiciela generacji Z.

Grywalizacja w biznesie - czy to działa?
Cytowane wcześniej badanie Talent LMS daje garść danych potwierdzających sens 

wdrażania grywalizacji w pracy. 89% pracowników zatrudnionych w firmach 
wykorzystujących grywalizację stwierdza, że są dzięki niej bardziej produktywni (w 
porównaniu z danymi z 2014 roku wskaźnik ten wzrósł aż o 10%).
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Grywalizacja wpływa też na efektywność procesów nauczania: 83% osób biorących 
udział w zgrywalizowanym procesie szkoleniowym czuje się zmotywowanych; z drugiej 
strony - aż 61% osób uczestniczących w klasycznym, niezgrywalizowanym szkoleniu czuje 
się znudzonych i bezproduktywnych.

Z czego to dokładnie wynika? Dzięki grywalizacji udaje się rozwiązać krótkofalowo 
typowe dla onboardingu przeszkody i trudności, i jednocześnie zbudować długofalowe 
zaangażowanie.




W pierwszych dniach pracy pracownikowi towarzyszy niepokój i napięcie związane z 

nową sytuacją. Grywalizacja pomaga rozładować stres, a co więcej – sprawia, że 
uczestnicy dobrze się bawią! Bierne przyswajanie informacji i dopełnianie licznych 
formalności samo w sobie nie działa motywująco na pracownika – grywalizacja angażuje w 
zadania i mobilizuje do tego, by ukończyć je na czas i otrzymać nagrodę. W tradycyjnym 
onboardingu poznawanie wielu treści jest żmudne i męczące. Scenariusz grywalizacyjny 
wciąga i pozwala czerpać przyjemność z pokonywania kolejnych szkoleń. „Tabelkowa” 
forma onboardingu zostaje zastąpiona formą microlearningu, która wyzwala w pracowniku 
proaktywność.

Jak grywalizacja zmienia proces wdrożenia
Grywalizacja poprawia jakość onboardingu i zwiększa jego efektywność. I to skutecznie - 

wpływając nie tylko na wydajność samego procesu, ale i na długofalowe efekty dla 
organizacji.

Czy wiesz, że...

Włączenie grywalizacji do procesu onboardingu pracowników zwiększa poziom 
zaangażowania nawet o 48%. Firmy stosujące grywalizację jako część procesu 
wdrożenia zmniejszają rotację kadr nawet o 36%.

A New Look At New Hires, Aberdeen GroupŹródło: 

http://deliberatepractice.com.au/wp-content/uploads/2013/04/Onboarding-2013.pdf
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ONBOARDING Z GRYWALIZACJĄONBOARDING BEZ GRYWALIZACJI

brak mechanizmów rozładowania stresu


ryzyko niskiej motywacji do uzupełnienia 
formalności na czas


brak czynnika motywacyjnego dla buddiego, który 
ma wdrażać nowo zatrudnionego


nadmiar trudnych do przyswojenia treści


najczęściej “tabelkowa” forma onboardingu

motywacja do ukończenia procesów formalnych 
na czas


wizja nagrody dla menedżera za jakościowe 
wdrożenie nowego pracownika


przyjemność z pokonywania kolejnych 
obowiązkowych szkoleń


angażująca forma microlearningu


całość procesu skupiona wokół doświadczenia 
pracownika, menedżera i buddy’ego

Onboarding oparty o mechanizmy grywalizacji staje się dla pracownika wyjątkowym 
doświadczeniem z efektem WOW, z którym wchodzi on do dalszych etapów rozwoju w 
firmie.

Iwona Michalczyk
HR Business Partner, InPost

Już od blisko 2 lat nowe osoby, dołączające do InPost, rozpoczynają swoją przygodę z 
naszą organizacją od zgrywalizowanego procesu onboardingowego. Platforma Speedcity, oparta 
o aplikację Gamfi, przenosi nowych pracowników do ultra nowoczesnego miasta, w którym - 
wykonując kolejne zadania - zbierają elementy do zbudowania ekologicznego samochodu. 
Narracja fabularna, którą wykorzystujemy w tym procesie, jest nieprzypadkowa - tempo, 
innowacyjność i ekologia to jedne z wartości naszej organizacji.




W narracji miasta osadziliśmy rozbudowany proces onboardingu obejmujący ponad 80 

zadań m.in. z obszarów historii Grupy Integer i aktualnej sytuacji rynkowej, struktury i lokalizacji 
oddziałów, sposobu działania sieci logistycznej InPost, historii  i działania paczkomatów oraz 
usług kurierskich czy niezbędnych narzędzi codziennej pracy.




Onboarding oparty o grywalizację zapewnia pracownikom efekt WOW, jest OUT OF THE BOX 

i jednocześnie niesie konkretne efekty dla naszej organizacji. Dysponujemy ujednoliconym 
procesem wdrożenia ogólnofirmowego, które odciąża pracowników HR i menedżerów. Jest to 
szczególnie istotne przy naszej skali działania - w ciągu roku zamykamy około 1000 procesów 
rekrutacyjnych.


Ekspert o onboardingu: Iwona Michalczyk, InPost



Onboarding z Gamfi
Gotowa do użycia aplikacja do wdrażania 

pracowników wspierana grywalizacją

workflowy
personalny

dashboard

bot Buddy grywalizacja

personalizacja

pod klienta

pulse check
podpis


elektroniczny
integracje

gotowe szablony 
formularzy

rozdzielanie zadań

po rolach

wielokanałowa 
automatyczna 
komunikacja

storytelling

Przykład wdrożenia: aplikacja onboardingowa

dla pracowników BGK

Dowiedz się więcej o naszym rozwiązaniu

https://www.gamfi.com/onboarding
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6. Model 4C: projektowanie 
kompleksowego onboardingu

Ile firm, tyle definicji i zakresów onboardingu. Zdaniem jednych onboarding trwa tydzień, 
zdaniem innych - kilka miesięcy. W jednych organizacjach ogranicza się tylko do wdrożenia 
ogólnofirmowego, koordynowanego przez dział HR; w innych - jest podzielony na etapy 
obejmujące także wsparcie menedżera i zespołu, i trwa od 3 do 6 miesięcy. Najczęściej 
jest zogniskowany wokół kultury organizacji i firmowych procesów; innym razem skupia się 
na kwestiach formalno-prawnych uzupełnionych o jedno ogólne spotkanie wdrażające.



Jak zatem zaprojektować onboarding, aby mieć pewność, że kompleksowo pokrywa on 
wszystkie obszary kluczowe dla kandydata na pierwszym etapie jego relacji z naszą 
organizacją?

Model ten jest nam szczególnie bliski, bowiem pokrywa on zakres produktu 
onboardinowego, który tworzymy w zespole Gamfi. 

Z odpowiedzią przychodzi model  4C, który opracowała profesorka zarządzania Talya N. 
Bauer z Uniwersytetu Stanowego Portland w Oregonie, członkini stowarzyszenia SHRM 
Foundation. Zdaniem Bauer, skuteczny onboarding powinien obejmować swoim zasięgiem 
4 obszary: Culture, Connection, Clarification i Compliance (a więc: kulturę organizacji, 
relacje, wyjaśnienie roli i kwestie formalno-prawne).

Od blisko 3 lat rozwijamy produkt wspierający organizacje w skutecznym onboardingu 
nowych pracowników. Skupiamy się na pierwszym etapie współpracy pracownika z firmą, bo 
chcemy sprawić, by pracownicy przechodzili przez trudny i stresujący proces wdrożenia szybciej 
i przyjemniej. I w efekcie - motywować ich do osiągania ponadprzeciętnych rezultatów w pracy 
od razu po wdrożeniu.



Nasze doświadczenia współpracy z dużymi firmami (InPost, T-Mobile, Wojas) doprowadziły 
nas do szerszego spojrzenia na proces wdrożenia, wykraczającego poza wątek kultury 
organizacyjnej i pierwszych tygodni w pracy.




Model 4C idealnie porządkuje kluczowe aspekty procesu wdrożenia - znamy już nawet 

organizacje, który całkowicie od zera zaprojektowały wdrożenie pracowników bazujące na tym 
właśnie modelu. Model 4C odzwierciedlamy też w rozwoju naszego produktu, który ma za 
zadanie kompleksowo wspierać pracownika, odciążając jednocześnie menedżera, buddy’ego i 
zespół HR.


Ekspert o onboardingu: Adrian Witkowski, Gamfi 

...
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Adrian Witkowski
CEO, Gamfi 


Wdrażając proces onboardingu spójny z modelem 4C warto trzymać się zasady “nie 
wszystko na raz”. Poszczególne elementy procesu należy uwzględnić już na etapie 
pre-onboardingu pracownika; inne dopiero po kilku dniach, a nawet tygodniach od pierwszego 
dnia pracy. Za sprawą technologii proces ten jest logiczny, uporządkowany i daje realną wartość 
biznesowi.

W tym rozdziale omawiamy kolejne każdy z elementów modelu 4C, wskazując jego 
zakres oraz check-listę niezbędnych treści w każdym z nich.

1 Culture
Wdrożenie do kultury 
organizacji

2 Connections
Budowanie relacji przy wsparciu 
menedżera i buddiego

3 Clarification
Co będę robił? Moje codzienne 
obowiązki

4 Compliance 
Kwestie 
formalno-prawne

CULTURE: wdrożenie do kultury organizacji
Ta część onboardingu wprowadza pracownika w ogólnofirmowe procesy, zasady i 

wartości - zarówno te formalne, jak i nieformalne. O ten aspekt należy zadbać już na etapie 
pre-onboardingu. Ten dziwny czas między już-nie-jestem-kandydatem i 
jeszcze-nie-jestem-pracownikiem to doskonały moment na wprowadzenie do kultury 
organizacji. To ważne, by przyciągać uwagę i zaspokajać ciekawość kandydata oraz 
rozwijać jego poczucie przynależności do firmy w okresie „oczekiwania”. Możesz 
stopniowo wprowadzać pracownika w specyfikę organizacji, zapoznawać z wewnętrznymi 
procesami i budować jego lojalność oraz zaangażowanie.




Na tym etapie istotne jest, żeby nowo zatrudniony pracownik dowiedział się więcej na 

temat tego, co wyróżnia pracodawcę i jak buduje on relacje z otoczeniem biznesowym. 
Taka osoba powinna mieć możliwość bliższego poznania historii, misji, wizji i wartości 
organizacji. Podczas wdrożenia do pracy należy wyposażyć pracownika w wiedzę na temat 
produktów/usług, aktualnej oferty, klientów i partnerów biznesowych oraz tych aspektów 
funkcjonowania firmy, które odróżniają ją od reszty rynku.
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Historia firmy: kiedyś i dziś


Misja i wizja


Wartości 


Nasz produkt


Nasza oferta


Nasz klient


Struktura i lokalizacje


Formalne i nieformalne procesy wewnętrzne


Co nas wyróżnia na rynku 

Check-lista: jakie działania i treści powinny znaleźć 
się obszarze CULTURE:

Karolina Kuźmicz
Group Head of Learning & Development, 4finance

Skuteczny onboarding przygotowuje pracownika do samodzielnego wykonywania zadań. 
Prowadzimy więc nową osobę krok po kroku po najpotrzebniejszych zagadnieniach, przy okazji 
zanurzając się coraz głębiej w kulturę organizacyjną. Znając naszą organizację, jesteśmy w 
stanie dość dokładnie zaplanować, kiedy ten proces się skończy. To, czy będzie liczony w 
tygodniach, czy miesiącach, zależeć będzie oczywiście od wielkości organizacji, stopnia 
skomplikowania zadań czy procedur, ale też samego pracownika i jego zdolności uczenia się. 
Czy jednak faktycznie potrzebujemy dokładnie planować ten czas? Ja lubię myśleć o 
onboardingu jako o ciągłym wsparciu, dlatego nie ma on dla mnie sztywnej daty końcowej. Mam 
świadomość, że nie jestem w stanie przygotować nowego pracownika na każdą sytuację, która 
spotka go w nowej roli. Dlatego nawet po formalnym zakończeniu procesu onboardingu, staram 
się czuwać i służyć pomocą.


Ekspert o onboardingu: Karolina Kuźmicz, 4finance

CONNECTIONS: budowanie relacji
To misja angażująca wiele stron: rekrutera, dział HR, menedżera, buddiego i samego 

pracownika. Ten często niesłusznie bagatelizowany element procesu potrafi mieć 
niesamowity wpływ na samopoczucie, a co za tym idzie – na motywację nowo zatrudnionej 
osoby. Każdy, kto jest zaangażowany w proces, powinien wiedzieć, na czym będą polegać 
zadania nowego członka zespołu. Nowy pracownik powinien mieć z kolei jasność, do kogo 
i z czym może się zwrócić, kto się do niego odezwie i co mu zapewni na poszczególnych 
etapach. 
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W kontekście budowania relacji warto pamiętać, że zdalne wdrożenie minimalizuje 
spontaniczne kontakty ze współpracownikami spoza własnego zespołu. Ten aspekt 
powinien być również zaadresowany w planie działań wdrożeniowych - tak, żeby stworzyć 
pracownikowi okazję do nawiązywania i takich relacji.




Kto powinien odpowiadać za ten aspekt wdrożenia? Nasze doświadczenia pokazują, że 

najlepiej w tej roli sprawdzi się buddy. To rzadka praktyka, a szkoda! Oddanie w ręce 
buddiego planu wdrożenia w obszarze Connections pozwala nadać ramy procesowi, a 
samemu buddiemu jasno wskazuje zakres jego odpowiedzialności w onboardingu. Aby 
ułatwić pracę, buddy powinien dysponować gotowymi elementami i szablonami, które 
dobiera i dopasowuje do konkretnego procesu. To etap, na którym szczególnie przydatna 
będzie technologia automatyzująca konstruowanie szczegółowego planu.

Czy wiesz, że...

Na etapie Connections najważniejsza jest egzekucja planu i niedopilnowanie tego 
elementu dramatycznie zmniejsza skuteczność całego procesu wdrożenia. Osoby 
wspierające onboarding nowego pracownika są zajęte i mają swoje obowiązki 
dnia codziennego, dlatego tak kluczowe jest wsparcie technologią na tym etapie. 
W Gamfi opracowaliśmy unikalnego bota (asystent AI), którego jednym z zadań 
jest zadbanie o egzekucję przygotowanego planu i wsparcie realizacji spotkań 
wdrożeniowych.

Przygotowanie planu wdrożenia


Określenie ról w procesie i workflow


Wsparcie buddiego


Wprowadzenie do zespołu i jego stylu pracy


Wewnętrzna sieć współpracowników


Ogólnofirmowe who is who 


First-choice coworkers: kluczowe osoby do pomocy


Nieformalne spotkania z przełożonym


Nieformalne spotkania z pracownikami spoza zespołu

Check-lista: jakie działania i treści powinny znaleźć 
się obszarze CONNECTIONS:



20

Akademia Onboardingu Gamfi Onboarding na nowo: praktyczny poradnik

Anna Mikulska
Partner w agencji MJCC

Kluczem do sukcesu w procesie wdrożenia jest precyzyjne zmapowanie punktów styku z 
firmą i zaprojektowanie dla każdego z nich doświadczeń, które wzmocnią pożądane zachowania, 
dadzą wiedzę o organizacji i będą nawiązywać do przekazów EB. Warto zacząć wcześnie: czas 
od przyjęcia oferty do pierwszego dnia pracy to doskonała okazja, żeby upewnić kandydata w 
decyzji i przekazać pierwsze informacje, np. te o kulturze firmy. Kolejne etapy powinny stopniowo 
i w przejrzysty sposób prowadzić do osiągnięcia pełnej biegłości zawodowej. W czasach hybrydy 
szczególnie ważne jest zapewnienie, że pracownik zdobywa także tę wiedzę, która wcześniej 
przepływała w sposób nieformalny – w czasie rozmów w kuchni czy wspólnych posiłków, a 
także że nie jest pozbawiony dotychczasowych rytuałów, np. wspólnego lunchu z zespołem w 
pierwszym dniu pracy. Warto też sięgnąć po technologie, które automatyzują powtarzalne 
elementy onboardingu i wstrzykują do niego elementy grywalizacji – dzięki temu wdrożenie 
może pójść gładko i być bardziej angażujące dla uczestników.

Ekspert o onboardingu: Anna Mikulska, MJCC

CLARIFICATION: jasny przekaz na temat roli 
pracownika w firmie

Pogłębienie wiedzy na temat stanowiska i roli pracownika w strukturach organizacji 
powinno być kluczowym elementem procesu pre-onboardingu. Jeszcze przed 
rozpoczęciem pracy pracownik powinien zrozumieć specyfikę własnego stanowiska i 
możliwe ścieżki rozwoju. Przekazywane informacje powinny stanowić spójne rozszerzenie 
obrazu zarysowanego podczas rekrutacji. Zaprzeczanie wcześniejszym deklaracjom i 
obietnicom oznaczałoby naruszenie zaufania i osłabienie wiarygodności marki w oczach 
nowo zatrudnionego. 




W pierwszych dniach pracy komunikacja z zespołem pozwoli pracownikowi lepiej się 

zorientować w tym, kto za co odpowiada i na jakich zasadach opiera się współpraca 
zespołowa. Kluczowy krok tego etapu stanowi także wdrożenie w codzienne obowiązki.




Dobrze wdrożony obszar Clarification wyposaża przyszłego pracownika w pakiet 

argumentów: takich, które jeszcze przed “day one” wiążą go z przyszłym pracodawcą na 
tyle, by odmawiać konkurencji, która może próbować naszego kandydata “odbić” (próbę 
zatrzymania może podjąć także obecny pracodawca).



Ten etap wdrożenia jest kluczowy z jeszcze jednego powodu. Minimalizuje on dysonans 
między wyobrażeniami kandydata na temat jego roli a rzeczywistością, który może 
skutkować rezygnacją z pracy po pierwszych dniach lub - co gorsza - po pierwszych 
miesiącach, gdy organizacja poniosła już istotne koszty zatrudnienia i wdrożenia.
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 Dobrze poinformowany o swojej roli i zakresie obowiązków pracownik stawi się 
przygotowany pierwszego dnia pracy bądź… zrezygnuje z pracy jeszcze przed day one. 
Paradoksalnie, takie rozwiązanie jest dla organizacji korzystne, bowiem ustrzega ją przed 
dziesiątkami tysięcy kosztów, z którymi wiązałoby się późniejsze odejście pracownika.

Sprawdzam!

Onboarding to czas, w którym pracownik mówi: „sprawdzam” – weryfikuje m.in. 
deklaracje z ogłoszenia o pracy na temat oferowanych możliwości rozwoju. Już na 
etapie wdrożenia w obowiązki pracodawca może się „wykazać”, a więc 
udowodnić, że od początku przywiązuje wagę do spersonalizowanego wsparcia 
rozwoju pracownika i transparentnej komunikacji. Wypracowane w tym zakresie 
praktyki zaprocentują również w przyszłości, gdy pracownik będzie się 
przekwalifikowywać i obejmować inne stanowisko, a jego rola w strukturach 
organizacji będzie się zmieniać. 

Na czym polega specyfika mojego stanowiska


Jakie projekty już trwają, a jakie są planowane


Z jakich narzędzi pracy będę korzystać


Na co będę mieć wpływ i co jest ode mnie zależne


Jaki jest cel i sens realizowanych obowiązków


Jak i kiedy będą oceniane efekty mojej pracy


Jak będzie wyglądać moja ścieżka kariery


Jak będę rozwijać się finansowo w organizacji


Do jakich benefitów będę mieć dostęp


Gdzie pracujemy, jak dojechać


Gdzie zjeść dobry lunch

Check-lista: jakie działania i treści powinny znaleźć 
się obszarze CLARIFICATION:
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COMPLIANCE: formalności i kwestie prawne
Czwarty obszar wdrożenia pokrywa kwestie formalno-prawne związane z 

przygotowaniem umowy, podpisaniem niezbędnych oświadczeń, przejściem wymaganych 
szkoleń oraz odbiorem sprzętu i dostępów. Co istotne, ta część jest zwykle najbardziej 
analogowym elementem całego procesu. Dane od pracowników są zbierane w różny 
sposób - przez papierowe formularze, skany itp., a konieczność ręcznego przenoszenia 
danych do systemów HRM wydłuża proces. Warto zadbać o doświadczenie kandydata na 
tym etapie procesu i automatyzować tak dużo, jak to możliwe. 

Proces rekrutacji to koszty i czas, jaki musimy poświęcić aby znaleźć kandydata, który 
będzie odpowiadał naszym oczekiwaniom. Jednak nasze zaangażowanie nie powinno się 
zakończyć na etapie jego zatrudnienia. Proces adaptacji, tzw. onboarding jest kluczowy i często 
decyduje o tym, czy nowy pracownik zostanie z nami na dłużej.



Niestety, wielu menedżerów nie zdaje sobie sprawy z jego ważności. Zakładamy, że 
zatrudniliśmy doświadczonego pracownika, odpowiadającego naszym wymaganiom i 
oczekujemy od niego samodzielności. Zapominamy jednak, że każda firma ma swoje procesy, 
kulturę organizacyjną, regulaminy, a przede wszystkim pracowników, z którymi nowy pracownik 
będzie współpracował i których powinien poznać. Dlatego ważne jest, aby wdrożenie każdego 
nowego pracownika miało szczegółowy plan, cele do zrealizowania oraz osoby odpowiedzialnie 
za poszczególne etapy.


 

Buddy ułatwi nowemu pracownikowi szybsze odnalezienie się w nowej firmie, jednak 

merytorycznie może nie być odpowiednią osobą, która pomoże nowemu pracownikowi poznać 
zadania i projekty, za które będzie odpowiedzialny. Spotkanie z Zespołem i przedstawienie 
nowego kolegi uważam za obowiązek menedżera, tak samo jak cykliczną informację zwrotną na 
temat postępów i efektów. Efektywny proces adaptacji to oszczędność czasu i pieniędzy. 
Skutecznie wdrożony pracownik szybciej będzie realizował cele i stanie się samodzielnym 
członkiem zespołu.


Ekspert o onboardingu: Aneta Szczesna-Kowalska, Grupa UNIMOT

Aneta Szczesna-Kowalska
Dyrektor HR w Grupie UNIMOT
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Obowiązek informacyjny RODO


Kwestionariusz osobowy kandydata


Kwestionariusz osobowy pracownika


Obowiązkowe oświadczenia


Regulacje, regulaminy pracy i korzystania ze sprzętu


Dane uzupełniające jak dzień wolny z okazji urodzin, konto bankowe,

rozmiar koszuli czy buta


PIT-2


Umowa o zatrudnieniu


Szkolenie RODO


Szkolenie BHP


Dostęp do narzędzi i instrukcja używania

Check-lista: jakie działania i treści powinny znaleźć 
się obszarze COMPLIANCE:

Wdrożenie pracownika, zarówno po stronie nowo zatrudnionego, jak i przełożonego oraz 
organizacji to proces wzajemnego poznawania i uczenia się. Po czym poznać, że pracownik jest 
przygotowany do pracy na stanowisku? Pewnie najprościej byłoby odpowiedzieć: po tym, że 
potrafi określić, co jest jego zadaniem, a co nim nie jest (bo granice jego odpowiedzialności się 
skończyły); jakie są oczekiwania wobec niego i poziomu realizowanych zadań; wie kogo i o co 
zapytać w organizacji; zna kulturę organizacyjną firmy, a jego sieć relacji w organizacji jest na 
tyle duża, że sprawnie się po niej porusza. 




Pracownik wdrożony to także taki, który co najmniej akceptuje misję i wartości firmy. Myślę, 

że z punktu widzenia przełożonego pracownik wdrożony to ten, który jest po prostu samodzielny, 
tzn. kiedy przełożony dochodzi do wniosku: o, pracuje mi się z nim/nią tak, jakby był w naszym 
zespole od lat. Ze strony pracownika to chyba moment, gdy (humorystycznie) przedstawiając się 
odruchowo podaje nazwę aktualnego, a nie poprzedniego pracodawcy.


Ekspert o onboardingu: Magdalena Lewczuk, BGK

Magdalena Lewczuk
Dyrektor Biura Rozwoju i Szkoleń, Bank Gospodarstwa Krajowego
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Talya N. Bauer wskazuje jeszcze jedną ciekawą perspektywę. Onboarding ograniczony do 
bazowych, niezbędnych elementów formalno-prawnych jest procesem biernym, nie 
angażującym pracownika. Dopiero proces obejmujący wszystkie cztery obszary staje się 
modelem proaktywnym, w którym organizacja wychodzi naprzeciw potrzebom pracownika 
i realnie wspiera go w szybkim osiągnięciu pełnej efektywności w pracy w ciągu 3-6 
miesięcy. 

Czy wiesz, że...

Zaledwie 20% organizacji realizuje kompleksowy, proaktywny onboarding 
pracowników, odpowiadający na ich wszystkie potrzeby w procesie wdrożenia. 

Onboarding New Employees: Maximizing Success, Talya N. BauerŹródło: 

https://www.shrm.org/foundation/ourwork/initiatives/resources-from-past-initiatives/Documents/Onboarding%20New%20Employees.pdf
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7. Rola lidera i zespołu
Na każdej z czterech płaszczyzn onboardingu (4C) należy zadbać o zaspokojenie potrzeb 

pracownika - nie tylko poznawczych, informacyjnych, ale też społeczno-emocjonalnych. To 
właśnie menedżer, buddy i zespół mogą niwelować stres oraz sprawić, że pracownik 
odnajdzie się w nowym środowisku pracy i przyjmie pozytywne nastawienie do 
obowiązków. Mając przejrzystą i kompleksową wiedzę na temat swojej roli w firmie, będzie 
mógł rozwijać sprawczość i pewność siebie w trakcie wdrożenia na stanowisko. A im 
większe poczucie przynależności do organizacji i zrozumienie jej misji, tym wyższa 
motywacja i produktywność.

Spojrzenie z różnych perspektyw
Projektując onboarding, spójrz na proces oczami wszystkich jego uczestników - nie tylko 

nowo zatrudnionej osoby:

Wdrażanie pracowników na stanowiska C-Level 
Szczególnym typem onboardingu jest wdrażanie dyrektorów i członków zarządu. 

Paradoksalnie - choć mają oni pełnić kluczowe role w organizacji - proces wdrożenia do ról 
C-Level jest często najmniej ustrukturyzowany i najmniej koordynowany przez HR. Opiera 
się głównie na nieformalnej wymianie wiedzy z innymi osobami na podobnym poziomie 
hierarchii w organizacji.

Jakie wsparcie możesz zapewnić menedżerowi i buddiemu, żeby jeszcze 
efektywniej wywiązywali się ze swoich zadań w  procesie onboardingu?

Przykład: Przygotowanie opiekuna i rozwijanie w nim proaktywnego podejścia do swojej 
roli poprzez konsultacje z doradcą HR czy materiały stanowiące tutorial do roli.

Co jest dla nich utrudnieniem i wyzwaniem?

Wskazówka: Badanie potrzeb menedżerów i opiekunów; prośba o feedback po 
zakończeniu onboardingu; zebranie pomysłów od zespołu na usprawnienie i 
uatrakcyjnienie procesu integracji z nowymi pracownikami, wypracowanie systemu 
ewaluacji skuteczności procesu.

W jaki sposób odciążyć lidera i zespół - tak, by wsparcie wdrożeniowe nie 
wchodziło w konflikt z ich codziennymi obowiązkami? Które czynności 
operacyjne zautomatyzować i zdigitalizować? 

Przykład: Automatyzacja procesu wymiany wiedzy; gotowe check-listy opisujące zakres 
wsparcia; automatyzacja procesu umawiania spotkań zgodnych z harmonogramem 
wdrożenia. Udostępnienie informacji i danych kontaktowych w jednym miejscu, żeby 
nowo zatrudniony nie musiał stale pytać i odrywać współpracowników od ich zadań.
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Tymczasem - nawiązując do modelu 4C - proces wdrożenia decydentów powinien 
obejmować każdy z czterech obszarów (Culture, Connection, Clarification i Compliance) 
oraz uwzględniać dodatkowo perspektywę strategiczną, związaną z sytuacją biznesu, rolą 
lidera i głównymi wyzwaniami organizacji. Ten drugi element procesu nie może się odbyć 
bez zaangażowania innych liderów z organizacji, ale sam proces powinien być nadal 
koordynowany przez HR.
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8. What’s next? Przyszłość onboardingu
Wykorzystanie technologii w procesie onboardingu oraz zautomatyzowanie części zadań 

menedżera i opiekuna stwarza dodatkową przestrzeń na rozwijanie kompetencji 
społecznych, które odgrywają szczególną rolę w relacjach z nowo zatrudnionymi 
pracownikami. Jak pokazują badania naukowe, inteligencja emocjonalna będzie mieć 
coraz większe znaczenie w kontekście pracy zespołowej.




Dzięki automatyzacji niektórych zadań można zyskać więcej czasu i zaangażować się w 

inne obszary, np. zapewnić większe wsparcie społeczno-emocjonalne osobie, która stawia 
w firmie pierwsze kroki. Więcej uwagi można też poświęcić działaniom strategicznym i 
jakościowym, wzajemnej nauce, towarzyszeniu w poznawaniu poszczególnych procesów 
oraz odkrywaniu i rozwijaniu potencjału.




Uwolnienie czasu na miękkie aspekty współpracy i budowania relacji będzie tym 

istotniejsze, że coraz częściej będziemy zatrudniać pracowników w modelu work on 
demand, “kupując” ich kompetencje do poszczególnych projektów.




Od ułożenia procesu oraz kompetencji lidera i zespołu w dużym stopniu zależy efekt 

onboardingu, ale też upskillingu i reskillingu. Coraz częściej będą one naturalnie wpisane 
w kolejne etapy rozwoju pracownika w organizacji.

Mamy nadzieję, że będziemy towarzyszyć Waszym 
organizacjom w wyzwaniach kolejnych lat.


All hands on board!

Jak Twoje wrażenia po lekturze e-booka?

Podziel się nimi na Linkedin korzystając


z hashtaga #AkademiaOnboardingu.



Last, but not the least:

kto stworzył tego e-booka?

A konkretnie: 
Tego ebooka stworzył dla Ciebie zespół Gamfi!


Umów się na bezpłatną konsultację

Anita Diana Gosia Grzesiek Jacek

Nasze rozwiązanie onboardingowe sprawia, że pracownicy chętnie 
przechodzą przez trudny i stresujący proces wdrożenia oraz szybciej 
osiągają ponadprzeciętne rezultaty w pracy już po jego zakończeniu.



Jeśli stoisz przed wyzwaniem usprawnienia onboardingu w Twojej firmie, 
skontaktuj się z nami

Kim jesteśmy? Współtworzymy Gamfi - firmę, która rozwija wybierane 
przez największe firmy narzędzia do onboardingu i motywacji pracowników 
wspierane grywalizacją.

11 lat
mamy

doświadczenia

w grywalizacji

200
zrealizowaliśmy

wdrożeń

aplikacji

500 tys.
skorzystało z nich 

pracowników

i klientów

42 mln
wykonali

aktywności

w aplikacjach

Poznaliśmy dobrze potrzeby wielu organizacji, co pozwoliło nam 
wypracować najlepsze rynkowe praktyki.

https://www.gamfi.com/umow-konsultacje/
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