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Po co ten projekt? 
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WEJŚCIE (badanie, warsztat) 

•Pewność, że każde działanie w 
obszarze Zarządzania będzie 
związane z celami całej 
organizacji. 

 
•Analiza barier utrudniających 
osiąganie pracownikom 
zakładanej efektywności. 

 
•Diagnoza potrzeb rozwojowych 
pracowników i organizacji. 

 

WYJŚCIE (Program ZZL) 

• Precyzyjnie określone 
priorytety działań rozwojowych 
do podjęcia w organizacji. 

 

• Optymalne wykorzystanie 
potencjału pracowników i 
organizacji (w tym czas i 
pieniądze) 

 

• Działania realnie zwiększające 
efektywność ludzi i organizacji 

 

• Możliwość weryfikacji, oceny 
efektów podejmowanych 
działań. 



Przyjęte założenia i metodologia 

1. Zastosowanie Modelu HPI (Human Performance Improvement) 
pozwala na identyfikację kluczowych barier w rozwoju 
efektywności pracowników i organizacji z perspektywy najbardziej 
istotnych obszarów funkcjonowania. 

 

 

2. Rekomendacje działań rozwojowych – w oparciu o wyniki 
badania  zostają określone cele: 
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Cele Strategiczne Cele Operacyjne 

Rekomendacje 
działań 

 

Wskaźniki 
realizacji 



Fazy projektu 

• Badanie pracowników w oparciu model HPI  
– Zebranie informacji do zaplanowania kolejności i rodzaju 

działań w szeroko rozumianym obszarze zarządzania i 
organizacji (do 100% populacji).  

• Przeprowadzenie warsztatu strategicznego 
– Zweryfikowanie hipotez oraz uszczegółowienie wniosków z 

perspektywy menedżerów oraz z uwzględnieniem założeń 
strategicznych funkcjonowania organizacji. 

• Sporządzenie pisemnego raportu  
– Wnioski i obserwacje z badania i warsztatu oraz 

rekomendacje uwzględniające całą organizację, jak i 
poszczególne jej działy. 
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Obszary  i zagadnienia brane pod uwagę 

•dostęp do wiedzy specjalistycznej, 

•kompetencje (umiejętności i postawy)  

•możliwości rozwoju kompetencji i zdobywania wiedzy specjalistycznej 

Wiedza i kompetencje 

•zaangażowanie w realizację zadań 

• satysfakcja z reguł wynagradzania 

•poczucie bezpieczeństwa 

•możliwości rozwoju, kariery, awansu. 

Motywacja 

•równowaga pomiędzy życiem osobistym, a zawodowym 

Jakość życia 

•narzędzia pracy, 

•Dostęp i wykorzystanie 

Zasoby 

•struktura zależności, 

•działanie w procesach 

•normy i systemy 

Organizacja pracy 

•Informacja zwrotna  o pracy 

•dostęp do danych i informacji o firmie 

•Kanały dystrybucji informacji 

•Poziomy dostępu do informacji 

Dostęp do informacji 



Siła 
uzyskanych 

danych 

Uwzględnia 
miary dla 
różnych 

perspektyw 

Trwałe efekty 

Rekomendacje 
w oparciu o 

cele i 
wskaźniki 

Perspektywy  
rekomendacji: 
Finanse 
Procesy wewnętrzne 
Klient wew./zew. 
Rozwój i pracownicy 
 

Badanie i rekomendacje  
dla obszarów: 
- Zasoby 
- Organizacja pracy 
- Dostęp do informacji 
- Kompetencje 
- Motywacja  
- Jakość życia 
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Dlaczego efekty mogą być trwałe 
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Szeroki zakres badania: 
-Zwykle ok. 70% populacji 
- Wszystkie szczebel zarządzania 
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 Kwestionariusz drukowany lub platforma elektroniczna(badanie zdalne; 

wystarczy dostęp do internetu i przeglądarki www) 

 Anonimowe 

 Tylko pytania zamknięte (jednokrotnego wyboru) 

 ok. 36 stwierdzeń 

 Ok. 15-20 minut 

 Próba: reprezentatywna dla badanej organizacji (do 100%; 

rekomendujemy nie mniej niż 50%) 
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Badanie - narzędzia 
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Konsultanci 

• Przygotowanie 
technicznej i 
merytorycznej strony 
badania 

• Przeprowadzenie 
badania 

• Zebranie i obróbka 
danych 

• Przygotowanie analiz i 
wniosków 

• Sporządzenie raportu 

Zleceniodawca 

• Kontrola realizacji 

• Opieka nad projektem 

• Działania 
organizacyjne 

Przełożeni i pracownicy 
Zleceniodawcy 

• Przekazanie 
informacji 

• Udział w projekcie 
(ustalone fazy) 

Podział ról 



Co i kiedy? 

Opracowanie raportu końcowego – po ok. 15 dniach 

Warsztat  

management 1 dzień 

Badanie 

Kwestionariuszowe/papier – ołówek/  platforma badawcza/online/ 

Przygotowanie działań 

Spotkanie Narzędzia badawcze 
Liczebność próby i 
metryczka badania 
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Raport z badania HPI 

Wyniki  ogólne i  
szczegółowe dla 
każdego obszaru 

Analiza i wnioski 

Proponowane cele  
i rekomendacje 

działań 
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Badanie – przykład wybranych 

wyników 
(dane autentyczne, z różnych organizacji) 
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Badanie - skala 
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Interpretacja 

Opis skali  

(widoczny przez respondentów  

w badaniu) 

Skala 

przeliczona w 

celu prezentacji 

wyników 

Bardzo dobrze 

problem zdecydowanie nie dotyczy mojej 

organizacji -2 

Dobrze 

problem raczej nie dotyczy mojej organizacji  

-1 

Brak wyraźnego 

związku 

trudno powiedzieć czy problem dotyczy mojej 

organizacji 0 

Źle  

problem raczej dotyczy mojej organizacji 

1 

Zdecydowanie 

źle 

problem zdecydowanie dotyczy mojej 

organizacji (kolor czerwony) 2 



Sposób prezentowania danych 

• Wyniki ogólne wg obszarów 

• Wyniki szczegółowe dla obszarów 

• Wyniki filtrowane poprzez dane metryczki, 
np.: 

– Staż pracy w firmie 

– Dział 

– Grupa stanowisk 

– Inne (zależne od ustaleń ze Zleceniodawcą) 
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Reguła prezentacji i analizy danych 

-0,7 

-0,5 

-0,3 

-0,1 

0,1 

0,3 

0,5 

Zasoby 
materialne 

Organizacja 
pracy 

Informacje Kompetencje Motywacja Jakość życia 

Wyniki ogólne 

Wyniki dla każdego 
obszaru 
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Badanie – wyniki ogólne 
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Odchylenie standardowe  = 0,42 

-0,5 

-0,4 

-0,3 

-0,2 

-0,1 

0 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

Zasoby 

materialne 

Organizacja 

pracy 

Informacje Kompetencje Motywacja Jakość życia 

6 badanych obszarów - ocena ogólna dla całej organizacji 

Obszary wspierające efektywność 

Obszary obniżające efektywność 



Tendencje – wg stażu pracy 
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-0,70 -0,60 -0,50 -0,40 -0,30 -0,20 -0,10 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 

Informacje 

Jakość życia 

Kompetencje 

Motywacja 

Organizacja pracy 

Zasoby 

do 5 lat 6 - 10 lat 11 -15 lat 16 - i więcej 

Niektóre wnioski i 
hipotezy dla tej 

organizacji z warsztatu 
strategicznego: 

 Najwięcej barier dostrzegają 
osoby o stażu 6-10 lat 
Szczególne znaczenie ma brak 
dostępu do informacji oraz 
ograniczona motywacja 
Osoby o najdłuższym stażu widzą 
najmniej ograniczeń, czują się 
niezagrożone 
Sprzeczne postrzeganie 
organizacji pracy, kompetencji, 
jakości życia 
 

MAMY DO CZYNIENIA 
 Z ZARZĄDZNIEM PRZEZ REGUŁY 

CZY RACZEJ PRZEZ WYJĄTKI? 

 
 



Wyniki ogólne 
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-1 

-0,5 
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Struktura  i natężenie źródeł 

wpływających na efektywność 

w pionach organizacyjnych 

Średnia z Zasoby materialne Średnia z Organizacja pracy 
Średnia z Informacje Średnia z Kompetencje 
Średnia z Motywacja Średnia z Jakość życia 

Pion  

sprzedaży 

Pion 

obsługi 

klienta 

Pion 

administra

cji 

Pion 

 rozwoju 

Pion 

 

marketing

u 

Pion 

 produkcji 

Pion  

logistyki 

 

Niektóre wnioski i 
hipotezy dla tej 

organizacji z warsztatu 
strategicznego: 

 Najwięcej barier dostrzegają 
pracownicy Pionu rozwoju 
Kluczowe znaczenie ma ją tutaj 
ograniczenia w motywacji, dostępu 
do informacji, oraz zasobów 
materialnych 
W każdym z pionów ważną rolę 
odgrywają ograniczania dotyczące 
obszaru motywacji 
Poczucie relatywnie niskiej jakość 
życia jest główną przeszkodą w 
efektywności dla Pionu sprzedaży 
Organizacja pracy sprzyja 
efektywności firmy  
Tylko dla pionu administracji 
dostęp do zasobów nie stanowi 
bariery 
 

JAK MAMY BUDOWAĆ NASZĄ 
PRZEWAGĘ RYNKOWĄ, JEŚLI PION 

ROZWOJU  ORAZ SPRZEDAŻY 
MAJĄ TAK SILNE I TEGO TYPU 

OGRANICZENIA? 

 



Zasoby – wyniki ogólne dla badanych perspektyw  
w obszarze 
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-1,55 -1,35 -1,15 -0,95 -0,75 -0,55 -0,35 -0,15 0,05 0,25 

Brak nowoczesnych i użytecznych 
rozwiązań technicznych i 

technologicznych utrudnia pracę. 

Narzędzia pracy i urządzenia nie działają 
właściwie - są zużyte, awaryjne, itp. 

W mojej firmie brakuje odpowiedniej 
ilości 

narzędzi pracy w stosunku do ilości 
pracujących … 

W mojej firmie procesy pozyskiwania i 
dystrybucji materiałów do pracy są 

nieefektywne - nie docierają one na czas, 
nie to co potrzebujemy. 

W przypadku awarii urządzeń 
oczekiwanie na naprawę lub wymianę 
trwa na tyle długo, że dezorganizuje 

pracę. 

Warunki lokalowe, wyposażenie i 
komfort pracy 

jest gorsze niż w firmach 
konkurencyjnych. 

Niektóre wnioski i 
hipotezy dla tej 

organizacji z warsztatu 
strategicznego: 

Zasoby wspierają silnie 
efektywność ludzi i organizacji 
Silny i pozytywny wpływ na 
poziom zadowolenia mają warunki 
lokalowe i komfort pracy 
Oczekiwanie na naprawę lub 
wymianę urządzeń w przypadku ich 
awarii trwa jeszcze czasami zbyt 
długo. 
 

JAK MOŻEMY WYKORZYSTAĆ 
DOBRE WARUNKI PRACY JAKO 

ELEMENT „PR’ WEWNĘTRZNEGO I 
ZEWNĘTRZNEGO? 

 
JAKI MUSI BYĆ CZAS REAKCJI I 

PROCEDURA REAGOWANIA NA 
AWARIE, ABY WYELIMINOWAĆ 
ZDARZENIA DEZORGANIZUJĄCE 

PRACĘ Z TEGO POWODU? 
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Zestawienia tabelaryczne dla  badanych obszarów 
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Zasoby dział X dział Y dział Z 

Brak nowoczesnych i użytecznych rozwiązań technicznych i 
technologicznych utrudnia pracę. 

-0,77 -0,38 0,16 

Narzędzia pracy i urządzenia nie działają właściwie - są 
zużyte, awaryjne, itp. 

-0,78 -0,75 0,3 

W mojej firmie brakuje odpowiedniej ilości narzędzi pracy w 
stosunku do ilości pracujących osób (np. Komputery, 
kopiarki, specjalistyczne narzędzia, oprogramowanie, itp.) 

-0,92 -1 0,16 

W mojej firmie procesy pozyskiwania i dystrybucji 
materiałów do pracy są nieefektywne - nie docierają one na 
czas, nie to co potrzebujemy. 

-0,92 -0,63 -0,36 

W przypadku awarii urządzeń oczekiwanie na naprawę lub 
wymianę trwa na tyle długo, że dezorganizuje pracę. 

-0,62 0 0,27 

Warunki lokalowe, wyposażenie i komfort pracy jest gorsze 
niż w firmach konkurencyjnych. 

-1,33 -1,25 -0,09 

Dodatkowa 
prezentacja danych z 

użyciem kolorów 
 
 

Pozwala na szybką 
identyfikację 

badanych zagadnień 
oraz miejsc w firmie, 
w których mają one 
szczególny wpływ na 

efektywność 
(czerwony – 

negatywny; zielony – 
pozytywny) 



Waga czynników zmiany przy jej wdrażaniu  
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30% 

40% 

30% 

Kultura 

System 

Zachowania 

•Doskonalenie organizacji musi uwzględniać 
wzajemne zależności, które zachodzą 
pomiędzy różnymi wymiarami jej 
funkcjonowania (nawet tymi 
niewidocznymi). 
 
•Wprowadzenie zmian poprzez ustalenie 
kolejnych procedur nie przynosi rezultatów. 
 
•Firmę tworzą ludzie; dlatego nie można 
pomijać aspektów symbolicznych 
budujących kulturę organizacyjną oraz 
konieczności zmiany zachowań i postaw 
ludzi. 
 

•Na podstawie autorskiego algorytmu 
jesteśmy w stanie oszacować wpływ 
poszczególnych czynników na powodzenie 
zmian w danej organizacji i 
zarekomendować odpowiednie działania. 

 



Nasze doświadczenia w tego typu projektach 

Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych Sp. z 
o.o. 

PZU Życie S.A. 

Loconi Intermodal Sp. z o.o. 

Akzo Nobel Coatings Sp. z o.o.  

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego 

Urząd Miasta Lublin 

Tens Sp. z o.o. 

Tehand Sp. z o.o. 

Bystry Sp. z o.o. 

Nord Glass 1 Sp. z o.o. 

TUW SKOK S.A. 

Totalizator Sportowy S.A. 

ATC Cargo S.A. 

TUW SKOK 

Gemalto Sp. z o.o. 

Allianz Polska S.A. 

Federal Mogul BIMET S.A. 

Bafico Sp. z o.o. 

Morska Agencja Gdynia Sp. z o.o. 
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Jeśli chcecie Państwo… 

…mieć pełne rozeznanie siły, uwarunkowań i zależności 
wpływających na efektywność waszych pracowników, 

 
… przygotowywać plany zmian w oparciu o całościowe i 

„twarde” dane, a nie tylko opinie w wybranych sprawach, 
 
… dysponować rekomendacjami sporządzonymi w oparciu o 

obiektywną wiedzę niezależnych specjalistów… 
 

…to zapraszamy do współpracy 
jacek.jedrzejczak@mediacon.com.pl 
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