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Psychologia i biznes - wiemy jak je łączyć. 
 
Rozmowa z Anną Piasecką, Dyrektorem Zarządzającym w Grupie Talents, coachem ACC 
 
L.C: Czym zajmuje się Grupa Talents? 
A.P: Grupa Talents to 3 spółki, z których każda zajmuje się innym obszarem konsultingu HR. Głównym 
zakresem działalności Talents Target jest rekrutacja metodą search & selection na stanowiska 
specjalistyczne oraz niższego szczebla. Talents Exact specjalizuje się w  rekrutacji  na stanowiska 
executive i menedżerskie. Talents Focus zajmuje się konsultingiem w zakresie HR, jest także 
autoryzowanym dystrybutorem narzędzi Hogana - systemu diagnozy, który pozwala na określenie 
mocnych i słabych stron, predyspozycji i ograniczeń danej osoby w osiąganiu sukcesu, a także jej 
postaw i wartości. 
 
L.C: Wiele firm potrafi stawiać diagnozy, ale co potem z nimi zrobić?  
A.P: Pracując wiele lat w korporacji jako menedżer, sama wielokrotnie przechodziłam przez różnego 
rodzaju badania psychometryczne, również procesy assessmentowe i wiem, jak wiele zależy od 
sposobu komunikacji w fazie wprowadzania nowego narzędzia lub systemu ocen. Wiem też, jak 
ważne jest, co się zadzieje później, jakie wsparcie otrzymają pracownicy po zakończeniu tych 
procesów. Powyższe doświadczenia i płynącą z nich naukę postanowiłam wykorzystać kiedy 
zaproszono mnie do współpracy jako dyrektora zarządzającego.  Wzmacniamy stosowanie testów 
Hogana planami rozwojowymi i pracą z zespołem lub indywidualną, pod kątem konkretnych wyników 
uzyskanych przez danego pracownika. Jest tu ogromne pole do pracy coachingowej poprzez rozwój 
kompetencji, aby pracownik miał poczucie wsparcia i świadomość, że narzędzia psychometryczne 
służą naprawdę jego rozwojowi.  
 
L.C: Jak te powyższe elementy wpisują się w najnowsze trendy światowego zarządzania 
personelem, wspierania talentów w przedsiębiorstwach i zmiany, jakie wymusza kryzys? 
A.P: Kryzys pokazuje w pierwszej kolejności zmiany na rynku pracy. Coraz mniej wysokiej jakości 
specjalistów chce w tym czasie zmieniać miejsce pracy. Zatrudnienie nowych osób musi być dobrze 
przemyślane, a rekrutacja niezwykle efektywna i nastawiona na dostarczanie pracodawcy osoby 
o bardzo konkretnie określonych kompetencjach.  
Proces wprowadzania nowej osoby do organizacji musi również przebiegać sprawnie i efektywnie, 
dlatego warto w początkowym okresie wesprzeć ją szkoleniem lub coachingiem. Jest to dużo 
łatwiejsze, jeśli dokładnie wiemy, jakie obszary wymagają rozwoju i na nich się skupiamy.  
Organizacje potrzebują liderów z darem prawdziwego przywództwa, co pozwoli im realizować trudne 
strategie. Jedną z kluczowych umiejętności, oprócz kierowania i zarządzania zmianą, będzie 
identyfikowanie i rozwijanie przyszłych talentów.   
 
L.C: Coaching to teraz takie modne słowo, czy polscy menedżerowie są na niego gotowi? 
A.P: Coaching właściwie rozumiany jest efektywnym narzędziem o wysokim stopniu zaawansowania 
w doskonaleniu kompetencji przywódczych. Polscy menedżerowie bardzo często kojarzą coaching 
jako narzędzie dla osób, które nie dają sobie rady. Nic bardziej błędnego! Coaching jest przede 
wszystkim dla ambitnych i odważnych osób, które chcą osiągać więcej w krótszym czasie, chcą 
pracować lepiej, a nie ciężej i szukają niestandardowych rozwiązań. Coaching zakłada, iż klient ma 
wszelkie zasoby, aby znaleźć rozwiązanie nawet w najtrudniejszej sytuacji. Jest to jednak proces 
wymagający czasu, ponieważ zmiana postrzegania, myślenia i podejmowania decyzji kształtuje się 
w trakcie procesu coachingowego. 
 
L.C: Kiedy szczególnie warto rozważać zastosowanie Coachingu w organizacji? 
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A.P: Coaching wpisuje się w organizacje podlegające dużej zmianie, tam gdzie potrzeba kreatywności 
w myśleniu, rozszerzenia perspektyw i elastyczności. Jest świetną metodą w przypadku awansu na 
wyższe stanowisko np. menedżerskie. Coaching może być stosowany w grupie, szczególnie 
w przypadku problemów komunikacyjnych i relacyjnych. Będzie miał również zastosowanie 
w przypadku, kiedy organizacja przechodzi proces ocen np. metodą 360 stopni lub innego rodzaju 
narzędziami, takimi jak development center lub testy psychometryczne. Za oceną powinien pójść 
plan rozwoju przy pomocy coachingu.  
W każdym przypadku coaching wzmacnia poczucie siły i zaufania do samego siebie, uczy elastycznego 
reagowania na wszelkie sytuacje, wspiera nasze miękkie kompetencje i pozwala znajdować 
rozwiązania, o jakich wcześniej nawet nam się nie śniło. Takie umiejętności są na wagę złota nie tylko 
w czasach kryzysu. 
 
L.C: Oferujecie szkolenia, m.in. z profilaktyki wypalenia zawodowego, czy ta potrzeba rośnie?  
A.P: Wypalenie zawodowe było, jest i będzie obecne w rzeczywistości biznesowej. Każdy menedżer, 
zarządzając nawet niewielkim zespołem ludzi, powinien znać to zagadnienie, aby na jak 
najwcześniejszym etapie móc zdiagnozować i wesprzeć pracownika. Poszczególne etapy mogą 
następować nagle. Jest to tym bardziej niebezpieczne, że np. w pierwszym etapie pracownik zgłasza 
chęć wzięcia jeszcze większej ilości obowiązków na siebie, co może odwrócić naszą uwagę od 
prawdziwej przyczyny problemu. Umiejętność rozpoznania i podjęcia właściwych kroków we 
właściwym momencie może okazać się bardzo cenne, zwłaszcza jeśli chodzi o kluczowych 
pracowników. 
 
L.C: Wasi klienci cenią sobie, że zaadaptowaliście narzędzia, np.  kwestionariusze Hogan 
Assessment, i opracowaliście polskie normy kulturowe. Dlaczego to takie ważne? 
A.P: Każda metoda diagnostyczna, która powstała w innym kraju, powinna w pierwszej kolejności 
zostać zaadaptowana kulturowo. Testy Hogana posiadają normy statystyczne dla populacji polskiej. 
Dzięki temu możemy dokonywać porównań między respondentami i wyciągać wnioski, jak 
w określonym obszarze dane osoby wypadają na tle innych pracujących Polaków. Nasze badania nie 
opierają się na raz przeprowadzonym procesie normalizacji, lecz są uaktualniane poprzez ciągłe 
zwiększanie próby normalizacyjnej. W 2011 roku zakończyliśmy kolejny proces opracowywania norm, 
a obecna próba liczy wyniki aż 2 700 osób. 
 
L.C: Na czym polega zindywidualizowane podejście do klienta w Grupie Talents? 
A.P: Traktujemy klienta tak, jak sami lubimy być traktowani. Jesteśmy małą firmą, ale posługujemy się 
globalnym narzędziem i współpracujemy z kilkudziesięcioma konsultantami, dlatego do każdego 
projektu możemy dobrać indywidualny profil zgodny z najwyższymi oczekiwaniami. Mamy 
świadomość, że rynek narzędzi psychometrycznych i wsparcia HR jest bardzo szeroki. Wiemy, jak 
mocne parametry psychometryczne mają testy Hogana, ale to tylko cyfry. W Grupie Talents 
dodajemy do tego prawdziwie zaangażowanych konsultantów z dużą uważnością na drugą osobę, 
którzy maja doświadczenie w postaci tysięcy godzin sesji feedbackowych i konsultacyjnych. Grupa 
Talents to nie tylko rzetelny audyt faktycznego stanu rzeczy, ale także podążające za nim rozwiązanie. 
Wiele firm potrafi stawiać diagnozy. To jednak dopiero pierwszy krok. Najważniejsze jest to, co 
nastąpi później…..  
 
Rozmowę przeprowadziła Lidia Cieślak. 


