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4 KROKI 
do zbudowania wizerunku działu HR 
za pomocą komunikacji wewnętrznej 

ZAPLANUJ           

SPRZEDAWAJ

SPRAWDŹ                   

OCEŃ



1 SPRAWDŹ



ALE MY WIEMY, 

CO NIE DZIAŁA 

W NASZEJ 

KOMUNIKACJI

WEWNĘTRZNEJ!



5-10% 5-10%

PYTAJ, ABY USŁYSZEĆ



• brak odpowiednich narzędzi do pomiaru 

• brak zrozumienia, co mierzyć

• pomiary są zbyt skomplikowane 

• mierzenie zajmuje za dużo czasu

• firmy nie widzą wartości w mierzeniu

• pomiary nie dają podstaw do działania

• problemy w wyciągnięciu danych do analizy 

od np. zespołu IT, który nimi dysponuje

• zbyt kosztowny proces

DLACZEGO

NIE BADAMY?

Inside IC Survey 2016,

Newsweaver



• strategia biznesowa 

• strategia KW, PR, HR, EB

• badanie zaangażowania pracowników

• badanie kultury organizacyjnej 

• trendy i benchmark

• analiza grup docelowych i narzędzi

• audyt komunikacji wewnętrznej

01

02

03

JAK DIAGNOZOWAĆ 
KOMUNIKACJĘ WEWNĘTRZĄ



1

2

3

4

5

6

7

analiza wyników badań

analiza strategii

SWOT

analiza dostępnych narzędzi

analiza grup docelowych 

wywiady z pracownikami

ankiety

HR 

BADA



KORZYŚCI Z BADANIA

Czego dowiemy się: 

• co nie działa

• co wymaga zmiany

• jak jest oceniane, postrzegane

• dlaczego tak

• jak to zmienić

• nowe pomysły

• kwestie, którzy nie przewidzieliśmy 

• konkrety do dalszej pracy



NIE WIESZ, 

CO ZROBIĆ?

ZAPYTAJ 

PRACOWNIKÓW.



CO POTRZEBUJECIE? 



2 ZAPLANUJ



State of the Sector 2019, 

Gatehouse

NIE 

PLANUJEMY

DZIAŁANIA 2019 2018

spisany plan/kalendarz  

komunikacji na 1 rok

57% 50%

matryca narzędzi 45% 41%

regularne raporty z działań  

i z ich wpływu

41% 34%

spisana strategia 

komunikacji wewnętrznej  

na ponad 1 rok

38% 33%

matryca odbiorców 17% 14%

żadne z powyższych 19% 21%



DLACZEGO?

ZA DUŻO 
BIEŻĄCYCH 

ZADAŃ

BRAK 

CZASU

BRAK 
MOTYWACJI

BRAK   
WIEDZY

BRAK 
POTRZEBY

BRAK 
OCZEKIWAŃ



DO CZEGO TO MOŻE PROWADZIĆ

1 2 3 4

BRAK 

DIAGNOZY
NIEWŁAŚCIWA

OCENA 

SYTUACJI

NIEWŁAŚCIWY 

DOBÓR 

DZIAŁAŃ

SŁABE 

EFEKTY 



DO CZEGO TO MOŻE PROWADZIĆ

TE MIĘKKIE

RZECZY

NIECH KOMUNIKACJA 

COŚ NAPISZE

WEWNĘTRZNA 

PROPAGANDA

CI OD 

INTRANETU

ZNOWU COŚ 

ZMIENIAJĄ…

ALE

WYMYŚLAJĄ!



ZMIANA MYŚLENIA

I DZIAŁANIA

NA

PROFESJONALIZM!



mapa ze wskazówkami, jak dojść do celu  

analiza – więcej widzimy

współpraca – korzystamy z pomysłów  innych osób

czas i przestrzeń na stworzenie

komfortowa przestrzeń – wyjście poza schematy 

większa kreatywność

odniesienie do strategii 

przemyślane działania

zarządzanie 

wyższa skuteczność realizowanych działań

ZALETY
PLANOWANIA

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓



JAK ZBUDOWAĆ PLAN KOMUNIKACJI 

CO CHCEMY 

OSIĄGNĄĆ

W JAKIM

CELU

W JAKI SPOSÓB
(narzędzia + przekaz)

KIEDY TO 

WYKONAMY

GDZIE TO 

ZREALIZUJEMY

KTO TO 

ZROBI

DO KOGO 

KIERUJEMY 

DZIAŁANIA

ILE TO BĘDZIE 

KOSZTOWAŁO

PO CZYM

POZNAMY, ŻE 

OSIĄGNĘLIŚMY CEL



CEL DZIAŁAŃ

HR 

PLANUJE
wyjątkowa 
obsługa

eksperckość 
zespołu

profesjonalne 
wsparcie ?



EKSPERCKOŚĆ ZESPOŁU
N

A
R

Z
Ę

D
Z

IA

• wypowiedzi eksperckie, 
merytoryczne w mediach 
wewnętrznych 

• artykuły w gazecie, wideo 
intranecie, mediach społ.

• blog do dzielenia się wiedzą

• webinary

• szkolenia

• wystąpienia, prezentacje

• merytoryczne doradztwo

P
R

Z
E

K
A

Z • eksperckość, czyli co?

• kim jesteśmy i co potrafimy

• jakie mamy doświadczenie

• jak działamy

• jakie efekty osiągamy

• co inni o nas mówią

• jak oceniają naszą pracę

• jak poszerzamy wiedzę



WYJĄTKOWA OBSŁUGA
Z

A
C

H
O

W
A

N
IA • jak będziemy się 

zachowywać

• co będziemy robić

• co będziemy mówić

• co będziemy pisać -
formatki, słowa kluczowe

• gdzie będziemy pojawiać 
się

P
R

Z
E

K
A

Z • co to znaczy wyjątkowa?

• szybko, profesjonalnie,                 
wartość dodana

• nietypowo, czyli jak?

• jak pokażemy wyjątkowość        
w sobie

• a jak w przestrzeni

• jak podczas tego, co robimy

• jak w materiałach, które 
tworzymy



CO POTRZEBUJECIE? 



3 SPRZEDAWAJ



KOMUNIKACJA

WEWNĘTRZNA

≠ 

PUBLIKOWANIE



DZIŚ 

WSZYSCY 

JESTEŚMY 
SPRZEDAWCAMI



ŚWIAT 

KOMUNIKACYJNY

PRACOWNIKA



ŚWIAT 

KOMUNIKACYJNY

PRACOWNIKA

• duża konkurencja 

• walka o uwagę

• większa atrakcyjność 

komunikacji zewnętrznej

• firmy skupiające się na 

klientach zewnętrznych 



JAK SPRZEDAWAĆ

Produkty i usługi powinny 

rozwiązywać problemy klientów,           

by chcieli po nie sięgnąć.

Produkty powinny być sprawne,        

a wykonawcy usług profesjonalni.

Produkty i usługi powinny 

być atrakcyjne.

1

2

3



JAK SPRZEDAWAĆ

Klient powinien wiedzieć,                     

jak działają produkty                  

oraz jaki efekt da usługa.

Aby zachęcić do kupienia 

produktów i skorzystania z usług, 

powinniśmy je reklamować.

Stan produktów i jakość usług 

powinniśmy monitorować.

4

5

6



HR 

SPRZEDAJE

PRODUKT

USŁUGA

PROMOCJA

EDUKACJA

SPRZEDAŻ



CO POTRZEBUJECIE? 



4 OCEŃ



DLACZEGO WARTO MIERZYĆ 

EFEKTY NASZYCH DZIAŁAŃ

aby wiedzieć,              
czy realizujemy 
postawione cele 
komunikacyjne

aby korygować 
podjęte działania

aby się rozwijać
aby wyznaczać 
lepsze cele w 

przyszłości



BYĆ JAK 

KOLEDZY
Z MARKETINGU



JAK MIERZYĆ 

KOMUNIKACJĘ WEWNĘTRZNĄ

SKUTECZNOŚĆ

(postawa)

EFEKTYWNOŚĆ

(liczby)



METODY MIERZENIA

statystyki

badania ilościowe (ankiety)

badania jakościowe (wywiady)

analizy



HR 

MIERZY

1

2

3

4

analiza narzędzi

analiza grup docelowych 

wywiady z pracownikami 

(grupowe, indywidualne, 

stacjonarnie, online, 

telefonicznie)

ankiety (elektroniczne, 

papierowe)



CO POTRZEBUJECIE? 



!   PODSUMOWANIE



4 KROKI
DO ZBUDOWANIA WIZERUNKU DZIAŁU HR 

ZA POMOCĄ KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ

ZAPLANUJ

• co i po co

• do kogo

• jak

• kiedy i gdzie 

• kto i za ile 

• efekt        

SPRZEDAWAJ

• usługa/produkt/postawa

• edukacja

• promocja

• jak marketing

SPRAWDŹ

• jak jest

• jak Cię widzą                   

• do kogo mówisz

• czego potrzebują

OCEŃ

• liczby

• postawa

• korekta



Komunikacja wewnętrzna od kuchni  Maja Biernacka @maja_biernacka



Dziękuję za uwagę

bee DIFFERENT –agencja komunikacji wewnętrznej

Maja Biernacka

office@beedifferent.pl

Poznań

blog Komunikacja wewnętrzna od kuchni

beedifferent.pl/blog





Strategia planowania efektywnej 

kampanii Employer Brandingowej
Tomasz Graszewicz, Tomasz Duda

Job’n’Joy



O nas

Tomek Graszewicz Tomek Duda



Co oznacza

„Strategia planowania efektywnej kampanii Employer Brandingowej”?



„Strategia planowania efektywnej kampanii Employer

Brandingowej” to nic innego, niż odpowiedź na pytanie: 

W jaki sposób 

najniższym kosztem

pozyskać skutecznie 

określoną liczbę

pracowników

W jaki sposób 

najniższym kosztem 

dotrzeć skutecznie 

z przekazem do 

największej liczby osób 

z naszej grupy celowej

lub



1. Analiza sytuacji wyjściowej



• Cel kampanii

• Informacje o marce pracodawcy

• Informacje o grupie celowej

• Komunikacja konkurencji

• Efekty wcześniejszych działań

• Budżet

• Harmonogram

Lista podstawowych informacji do przygotowania kampanii



Analiza sytuacji wyjściowej – cel kampanii



• Cel wizerunkowy – chcemy zbudować/zmienić 

wizerunek pracodawcy

• Cel rekrutacyjny – chcemy pozyskać określoną 

liczbę pracowników 

• Cele mieszane – mamy określone jasno liczby 

kandydatów do pozyskania, ale przy okazji chcemy 

budować wizerunek marki pracodawcy

Określ jasno cel kampanii



Przykład kampanii wizerunkowej









Analiza sytuacji wyjściowej 

– marka pracodawcy



Analiza sytuacji wyjściowej 

– marka pracodawcy – EVP



Analiza sytuacji wyjściowej 

– marka pracodawcy – EVP vs. EEVP

EVP EEVP



Analiza sytuacji wyjściowej 

– marka pracodawcy – EEVP – przykład



Analiza sytuacji wyjściowej 

– pracownicy i potencjalni pracownicy



• Wiedza na temat branży/kategorii zawodowej

• Doświadczenie w pracy z naszą marką 

(EVP nie zawsze przekłada się na każdą kategorię 

zawodową)

• Kanały dotarcia

• Słownictwo i sposób komunikacji 

• Sposób poszukiwania informacji 

• Potencjalni pracownicy (dodatkowy feedback

na temat postrzegania marki)

Analiza sytuacji wyjściowej 

– pracownicy i potencjalni pracownicy







Analiza sytuacji wyjściowej 

– persona



Analiza sytuacji wyjściowej 

– persona



Analiza sytuacji wyjściowej 

– grupy celowe



• Pamiętajcie, że czasem warto szukać pracowników 

z innym, niż standardowo wymaganym, 

doświadczeniem

• Przykłady „przebranżowienia”

- Polacy wracający z UK

• Przykłady awansu z grupy zawodowej

- Telemarketerzy

- Kurierzy 

Analiza sytuacji wyjściowej 

– grupy celowe



• W przypadku kampanii stricte rekrutacyjnych dobrze 

jest, gdy mamy w miarę homogeniczne grupy 

celowe.

• Czasem warto zrezygnować z komunikowania 

niektórych stanowisk (w ramach kampanii),

aby łatwiej było zbudować skuteczny przekaz.

Analiza sytuacji wyjściowej 

– grupy celowe



Analiza sytuacji wyjściowej 

– dotychczasowe działania



• Jakie działania podejmowano do tej pory?

• Jakie były ich efekty?

• Okoliczności tych działań (czas, miejsce, sytuacja 

geopolityczna)

• Jakie wybrano kanały komunikacji (jaka była ich 

skuteczność)?

• Jak wyglądał przekaz?

• Czy mierzono wskaźniki?

Analiza sytuacji wyjściowej 

– dotychczasowe działania



Analiza sytuacji wyjściowej 

– działania konkurencji



• Możemy sprawdzić źródła ruchu na stronie kariery 

lub LP konkurencji:

- similarweb.pl

- online.seranking.com

- semrush.com

- ahrefs.com

Analiza sytuacji wyjściowej 

– działania konkurencji – źródła ruchu



Analiza sytuacji wyjściowej 

– działania konkurencji – źródła ruchu



Analiza sytuacji wyjściowej 

– budżet i harmonogram



2. Stworzenie przekazu



„Strategia planowania efektywnej kampanii Employer

Brandingowej” to nic innego, niż odpowiedź na pytanie: 

W jaki sposób 

najniższym kosztem

pozyskać skutecznie 

określoną liczbę

pracowników

lub

W jaki sposób 

najniższym kosztem 

dotrzeć skutecznie 

z przekazem do 

największej liczby osób 

z naszej grupy celowej



Tworzenie przekazu

- EVP



Tworzenie przekazu

- EVP





Tworzenie przekazu

- benefit/korzyść







Tworzenie przekazu

- stanowisko pracy/zespół 





Tworzenie przekazu

- branża 





Tworzenie przekazu

- zwrócenie uwagi







Zapamiętajcie Emocje się wywołuje a nie 

komunikuje





Dlaczego tworzenie właściwego przekazu jest tak istotne?



Dlaczego tworzenie właściwego przekazu jest tak istotne?

Komunikat oparty na 

przygotowanym 

Key Visualu

„U nas jest super, 

przyjdź i pracuj z nami”

CTR (Click Through Rate) 

CPC (Cost Per Click) 
0,05%

24,17 zł

CTR (Click Through Rate) 

CPC (Cost Per Click) 
0,64%

1,24 zł

20 RAZY efektywniejsza kosztowo kampania



Dlaczego tworzenie właściwego przekazu jest tak istotne?

Budżet na

Stworzenie 

przekazu

Budżet 

Mediowy
Budżet 

Mediowy

Budżet na

Stworzenie 

przekazu

Efekt Efekt



3. Dobór kanałów komunikacji 



„Strategia planowania efektywnej kampanii Employer

Brandingowej” to nic innego, niż odpowiedź na pytanie: 

W jaki sposób 

najniższym kosztem

pozyskać skutecznie 

określoną liczbę

pracowników

lub

W jaki sposób 

najniższym kosztem 

dotrzeć skutecznie 

z przekazem do 

największej liczby osób 

z naszej grupy celowej



• Portale rekrutacyjne 

(profile pracodawcy, ogłoszenia o pracę)

• Serwisy opinii

• Zakładka kariera / landing page

• Social media 

• Informatory i przewodniki

• Targi pracy, eventy

• Uczelnie, szkoły 

• SEM

• Kampanie mobilne 

• Outdoor

Kanały komunikacji

- podstawowe kanały employer brandingowe



www.agencjaup.pl/mapa



Zasięg

Częstotliwość kontaktu

Charakter i sugestywność nośnika

Czas życia treści

Możliwość targetowania

Możliwość indywidualizacji

Możliwość regionalizacji

Poziom szumu medialnego

Możliwość interakcji

Koszt dotarcia do 1000 osób

Sposób korzystania z medium Możliwość zarządzania treścią

Kanały komunikacji

- pod jakim kątem je analizować?



Synergia kanałów komunikacji



Kampania 1

Tylko Outdoor

Kampania 3

Outdoor i on-line

najefektywniejsza

Synergia kanałów komunikacji

EFEKTBUDŻET EFEKTBUDŻET

Kampania 2

Tylko on-line

EFEKT

BUDŻET

Outdoor

BUDŻET

On-line



Ciekawe kanały komunikacji



Ciekawe kanały komunikacji 

- Programmatic (głównie on-line i mobile)

Dotarcie do właściwej osoby we właściwym momencie z odpowiednią treścią



• Niedoceniany 

(stereotypowe myślenie o tego typu nośnikach)

• Billboard mobilny pozwala na dotarcie do miejsc, 

w których nie ma nośników outdoorowych lub jest 

ich mało.

• Można często ustawiać go w kluczowych punktach

• Billboard z komunikatem głosowym dodatkowo 

zwraca uwagę – stojąc w korku, trudno go 

przegapić 

Ciekawe kanały komunikacji 

- Mobilny billboard



Billboard Mobilny





Ciekawe kanały komunikacji 

- geotrapping



Ciekawe kanały komunikacji 

- dedykowana strona rekrutacyjna kampanii







4. Analiza efektywności kampanii



„Strategia planowania efektywnej kampanii Employer

Brandingowej” to nic innego, niż odpowiedź na pytanie: 

W jaki sposób 

najniższym kosztem

pozyskać skutecznie 

określoną liczbę

pracowników

lub

W jaki sposób 

najniższym kosztem 

dotrzeć skutecznie 

z przekazem do 

największej liczby osób 

z naszej grupy celowej



Analiza efektywności kampanii





Działania wizerunkowe

Ogłoszenie o pracę 

Targi pracy

Strona kariery

Działania rekrutacyjne

AdWords

Instagram



Działania wizerunkowe

Ogłoszenie o pracę 

Targi pracy

Strona kariery

Działania rekrutacyjne

AdWords

Instagram



7,17%

7,20%

7,04%

6,57%

Analiza efektywności kampanii

– ogłoszenie – przykład  



7,17%

7,20%

7,04%

6,57%

Analiza efektywności kampanii

– ogłoszenie – przykład  

15,74%





Analiza sytuacji wyjściowej 

– dotychczasowe działania – przykład 



Analiza sytuacji wyjściowej 

– dotychczasowe działania – przykład 



Strategia planowania efektywnej 

kampanii Employer Brandingowej

1. Analiza sytuacji wyjściowej

2. Stworzenie przekazu

3. Dobór kanałów komunikacji 

4. Analiza efektywności kampanii



Dziękujemy za uwagę – zapraszamy do kontaktu 





Employer Branding bez Photoshopa

Jak budować szczery i atrakcyjny wizerunek pracodawcy?



Menu na dzisiaj

01

02

03

Pompowanie balonika, czyli w jaki sposób kręcimy sami na siebie bicz?

Niespełnione gwiazdy sportu i rozkapryszone księżniczki, czyli 

psychologia oczekiwań w biznesie

Siedem recept na pogodzenie szczerości z atrakcyjnością



01    Pompowanie balonika





02 Psychologia oczekiwań



Psychologia oczekiwań
Wzór na doświadczenie 

kandydata / pracownika

DOŚWIADCZENIE RZECZYWISTOŚĆ OCZEKIWANIA

= -



Psychologia oczekiwań
Na czym polega pułapka 

oczekiwań?

☺

Oczekiwania przekroczone



Oczekiwania spełnione



Oczekiwania częściowo spełnione



Oczekiwania niespełnione



Sytuacja jeszcze gorsza niż na początku



Oczekiwania to zaplanowana 

porażka
Psychologia oczekiwań

TO INNI
POWINNI!

POWINNIŚCIE 
SIĘ DOMYŚLIĆ.

TYLKO WTEDY 
BĘDĘ 

SZCZĘŚLIWY.

OBIECYWALIŚCIE 
CO INNEGO!

CHCĘ 
WIĘCEJ!



Psychologia oczekiwań
Smutne efekty

DOŚWIADCZENIE

= -

Wzajemne rozczarowanie

Poczucie ściemy



03 Siedem recept



Siedem recept

Jak pogodzić uczciwość z 

atrakcyjnością?

1

2

3

4

5

6

7

Szczerze i po ludzku: w świecie pełnym lansu i sztywniactwa ludzie tego PRAGNĄ.

Magnesy i repelenty: przyciągaj pszczoły, odstraszaj muchy.

Przygotuj na niewygody: unikniesz zderzenia oczekiwań z rzeczywistością.

Magia stay interviews: sfotografuj 10%, które czyni sens.

Szef jako „ogrodnik”: nie pompuj roszczeń, pompuj ambicję.

Zarządzanie percepcją pracowników: przypominaj, ile dajesz.

Codziennie wyglądaj pięknie: Employer Branding nie tylko od święta.



Dziękuję!
Szymon Kudła, szymon@csjet.pl





Fokus na badania. Kluczowa wiedza dla działów HR.

Agnieszka Łebkowska i Bartłomiej Brach



Dlaczego o tym opowiadamy…?

badania i analizy – HR & marketing & wsparcie sprzedaży

o diagnoza wartości tworzących DNA firmy, lojalność, 
zaangażowanie, badania onboardingu, efektywność 
procesów rozwojowych i zmian

o modelowanie procesów, np. decyzyjnych 
(employee journey, employee experience)

o badania behawioralne

human
relations 
squared

Agnieszka Łebkowska Bartłomiej Brach

rozwój organizacji – branding, komunikacja, HR

o budowanie środowiska decyzyjnego – badania 
jakościowe, badania kultury, analizy eksperckie.

o strategie działania – strategie marek, strategie 
komunikacji, strategie rekrutacyjne

o działania wdrożeniowe – modyfikacje procesów, warsztaty 
rozwojowe dla funkcji wsparcia
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Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii

700 mln złotych przychodów 

z badań: 

• marek

• produktów

• komunikacji

• użytkowników

• konkurencji

• procesów

• …
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Dlaczego w badaniach rynku jest nam z założenia łatwiej?

Jak to robią ONI? Jak to robimy MY?

144



01  Z badaniami HR na najwyższym szczeblu



Dlaczego badania HR zarząd akceptuje niechętnie?

Rozmawiamy 

z ludźmi

Obserwujemy 

ludzi

Czytamy 

o ludziach
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Jak to robimy MY? 

Rozmawiamy z ludźmi.

Richard E. Nisbett

Timothy Wilson

Pytanie ludzi „dlaczego” zachowali się w 

określony sposób często daje wyniki nierzetelne, 

ponieważ często nie zdają sobie sprawy z 

prawdziwych przyczyn swoich działań.

Wytrzymał Pan silniejsze 

uderzenie prądem, niż inni 

uczestnicy. 

Jak Pan myśli: dlaczego?

hmm, właściwie nie 

wiem, może dlatego, 

że jako nastolatek sam 

skręcałem radia i nieraz 

prąd mnie kopnął?
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Jak to robimy MY? 

Obserwujemy ludzi.

Proces poznawczy:

• poszukiwanie informacji – błędy 

poszukiwania (selektywność)

• interpretowanie (rozumienie) – błędy 

interpretacyjne (np. asymetria pozytywno

– negatywna)

• zapamiętywanie – błędy zapamiętywania 

(selektywność)
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Jak to robimy MY? Czytamy o ludziach.

Bliskość przestrzenna 

(ten sam budynek)

Konsensualne podejmowanie decyzji

Ekstrawersja członków zespołu

Performace

poszczególnych członków 

zespołu

Obciążenie zadaniami

”Seniorskość” zespołu

Wielkość zespołu

Staż pracy
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Projekt „Oxygen”, Google
Co sprawia, że zespół jest 

efektywny w Google?

01

02

03

Bezpieczeństwo psychologiczne: przekonanie, że w zespole

można bezpiecznie podejmować działania, w wyniku których

można poczuć się osobą niekompetentną czy negatywną.

Poleganie: członkowie zespołu dobrze i na czas realizują 

przydzielone zadania.

Klarowne oczekiwania: Świadomość oczekiwań, sposobu

ich realizacji i wpływu działań pojedynczego pracownika na 

efektywność zespołu. 
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High Performing Organizations Low Performing Organizations

wysoka istotność badań 69% 51%

zaawans. umiejętności analityczne 64% 32%

proces zbierania danych zautomatyzowany proces angażowanie pracowników

odbiorca informacji liderzy
zespoły wykonawcze 

i menadżerowie

wykorzystanie informacji
zwiększenie wydajności i 

zaangażowania pracowników

brak jednoznacznie 

określonego celu

tworzenie prognoz tak nie

I4CP, 2012

Co robią High Performing Organizations?
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Co zrobić żeby nie 

skończyło się „tak”?

Co najbardziej Ci w firmie 

przeszkadza?

źródło: badania własne, 2012 152



Co zrobić żeby nie 

skończyło się „tak”?

Co Twoim zdaniem 

można ulepszyć w całej 

firmie?

źródło: badania własne, 2012 153



To jest Jezus na miarę naszych możliwości ;)
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02  „Make or break” – o czym nigdy nie zapominać  



WSKAŹNIKI

o jakie wskaźniki biznesowe będziemy obserwować?

o jakie wskaźniki w badaniu są potrzebne do diagnozy?

Employee Research Canvas (Agnieszka Łebkowska, 2016)

Inspired by A. Osterwalder, Ives Pigneur, Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers

DECYZJA (CEL)

o Jaki problem biznesowy chcemy rozwiązać? 

o Jaką decyzję chcemy podjąć na podstawie wyników 

badania?

GRUPA DOCELOWA

/POPULACJA

o Kogo będziemy badać?

o Na jaką populację uogólniać wyniki?

METODY BADAWCZE

Czy potrzebujemy informacji 

jakościowych (pogłębienie, 

zrozumienie) czy ilościowych (%%)?

FORMA KONTAKTU, ZBIERANIA 

DANYCH

o specyfika tematu badania 

(materiały wizualne?)

o wygoda dla respondentów (np. 

system zmianowy?)

FORMA WYNIKÓW

Jaki sposób/sposoby 

zaprezentowania wyników jest 

optymalny?

o hr/hrbp

o zarząd

o pracownicy

OBECNA SYTUACJA

o W jakiej sytuacji/jakim kontekście będzie odbywać się 

badanie?

KOMUNIKACJA

o celów

o metod

o sposobów analiz

o wyników

o możliwych decyzji

ŹRÓDŁO KONTAKTÓW DO RESPONDENTÓW
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http://www.agnieszkalebkowska.pl/


Jak zrobić to dobrze?
Określić 

(biznesowy) 
cel

Wybrać 
wskaźniki

Krzyżować 
metody

Komunikować 
jak najwięcej

Wdrożyć 
rekomendacje
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DECYZJA (CEL)

• Jaki problem biznesowy 

chcemy rozwiązać? 

• Jaką decyzję chcemy 

podjąć na podstawie 

wyników badania?

158

Greenhorn Study, koncern mediowy, maj 2016

• Problem biznesowy: kosztowna rotacja wśród 

młodych stażem pracowników: po ok. roku w firmie 

„szybko awansują w firmach konkurencyjnych”

• Cel: wydłużyć czas obecności osób, które spędzają 

w firmie między 12 a 24 miesiące.

• Decyzje: odnośnie rodzajów działań zaradczych: 

• program rozwojowy dla menedżera? 

• coś, co odniesie się bezpośrednio do 

motywacji młodych pracowników?

Uwaga: projekty cykliczne łatwo „odrywają” się od celów 

biznesowych, stają się procesami prowadzonymi „bo 

należy”, „bo tak się robi”. Tracą sens dla menedżerów.

Określić 
(biznesowy) 

cel



WSKAŹNIKI

• jakie wskaźniki biznesowe

będziemy obserwować?

• jakie wskaźniki w badaniu 

są potrzebne do diagnozy?

159

WSKAŹNIKI:

• biznesowe: średnia liczba miesięcy spędzanych w firmie 

przez pracowników do 24 m-cy łącznie = 10,4; 

• KPI: poprawić wskaźnik do poziomu 15

• badawcze: 

• powody podjęcia pracy w naszej firmie, 

• poziom satysfakcji,

• cele i wartości osobiste pracownika, 

• poziom identyfikacji z firmą, 

• relacja z przełożonym,

• …

Wybrać 
wskaźniki



Ogólna ocena jakości zarządzania menedżerki AB 

wyniosła w 2015: 4,35 na skali 1 - 5.

 Uruchomiono szereg inicjatyw – integracja, rozwój 

kompetencji, wyjazdy, warsztaty, zmierzające do 

wyjaśnienia sytuacji i poprawy wskaźnika.

W badaniu w 2016 wskaźnik oceny wyniósł 4,78.

 Uruchomiono szereg inicjatyw – integracja …, …

W badaniu w 2017 wskaźnik oceny wyniósł …?

Wniosek: …?

160

Wybrać 
wskaźniki

Badanie nie powinno duplikować systemu 

ocen. Mierzmy częstotliwość działań, opinie 

o procesach, elementach projektów, 

sposobach, zachowaniach.



METODY BADAWCZE

• Jak zapewnić wynikom 

badania wiarygodność?

161

Krzyżować 
metody

Affect

CognitionBehavior



METODY BADAWCZE

• Jak zapewnić wynikom 

badania wiarygodność?

• Czy potrzebujemy 

informacji jakościowych

(pogłębienie, 

zrozumienie) czy 

ilościowych

(kwantyfikacja, relacje)?
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Krzyżować 
metody

Zagadnienie Badania jakościowe Badania ilościowe

Powody 

podjęcia pracy

Jakie znaczenie ma 

dla millennialsów

work-life balance?

Ile osób wybiera 

firmę ze względu na 

work-life balance?

Cele i wartości 

osobiste

Co jest ważniejsze 

w pracy awans czy 

relacje z szefem?

Czy dobre relacje z 

szefem są powiązane 

z satysfakcją z pracy?

Identyfikacja 

z firmą?

Jak czuję się kiedy 

myślę o firmie? 

Kiedy czuje się dumny 

z pracy w firmie?



METODY BADAWCZE

• Jak zapewnić wynikom 

badania wiarygodność?

• Czy potrzebujemy 

informacji jakościowych

(pogłębienie, 

zrozumienie) czy 

ilościowych

(kwantyfikacja, relacje)?

TECHNIKI ILOŚCIOWE:

o socjometria

o badania eksperymentalne

o badanie audytoryjne (pen&paper)

TECHNIKI JAKOŚCIOWE:

o dzienniczki / online journal

o metody etnograficzne

o analiza treści

163

Krzyżować 
metody



Komunikacja badania ma bezpośredni 

wpływ na jakość zbieranych informacji

o Powinna dawać poczucie 

bezpieczeństwa co do celów badania, 

metod, procesów, decyzji.

KOMUNIKACJA (listy i rozmowy 

– prezes, menedżerowie):

o celów badania

oużytych metod

o sposobów analiz

ouzyskanych wyników

omożliwych decyzji

164

Komunikować 
jak najwięcej



PYTANIA OD BIZNESU:

o Skąd wiesz, że pracownicy mówią prawdę?

o Jaką część stanowią ludzie, którzy odpowiadają 

„na odczepnego”?

o Skąd wiesz, ile osób zaznaczało pozytywne 

odpowiedzi, bo bali się przełożonego?

- Analiza czasu w kwestionariuszu.

- Analiza odpowiedzi otwartych.

- Segmentacje.

165

Komunikować 
jak najwięcej

KOMUNIKACJA (listy i rozmowy 

– prezes, menedżerowie):

o celów badania

oużytych metod

o sposobów analiz

ouzyskanych wyników

omożliwych decyzji



Wdrożyć 
rekomendacje

NARZĘDZIE KONTROLI I DYSCYPLINY TRAMPOLINA DO ROZWOJU

1. Przypomnij kontekst

2. Przedstaw kluczowe wnioski

3. Opisz obszary do zmiany

4. Podsycaj zaangażowanie

5. Przebuduj proces zmian
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Jak zrobić to dobrze?

Określić 
(biznesowy) 

cel

Wybrać 
wskaźniki

Dobrać

metody

Komunikować 
jak najwięcej

Wdrożyć 
rekomendacje
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To będzie „sowa”. Od nas 

zależy jaka…

co miał na myśli prezes… co udało mi się przygotować…
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03  Co będziemy z tego mieć?



“If we have data, let’s 

look at data. If all we 

have are opinions, 

let’s go with mine.”

Jim Barksdale, CEO Netscape

Karta przetargowa w rozmowach o kluczowych 

decyzjach i budżetach.
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HR-owca portret własny, 2018

Nawyk mierzenia i poprawiania własnej pracy, 

który przekłada się na wizerunek i pozycję działu.

171

18

39

44

Czy w Pana organizacji dział HR prosi menadżerów i/lub pracowników o 
udzielenie informacji zwrotnej nt. jakości współpracy z działem?

nie

tak, ale nieregularnie

tak



Human Capital Analytics, 2012

Proces pozwalający podejmować kolejne wyzwania 

związane z rozwojem organizacji.

Modele 
predykcyjne

Pogłębione 
analizy danych

Regularne badania 
pracowników

Rozwiązywanie sytuacji 
problemowych

Brak badań i analiz HR
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Zapraszamy na szkolenia organizowane przez PTBRiO
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Dziękujemy!

174

P.S. 6%! :)





Matematyka motywacji
Jak napędzać DRIVE pracowników?



Co nas czeka w przyszłości?



Dlaczego jest aż tak ważne, żeby przygotować się na wyzwania przyszłości?

rok 1955 rok 2016

12%

500 firm 

60 firm

Index FORTUNE 500 



Agenda

01

02

03

04

05

06

Po co tu jesteśmy? Wprowadzenie

Zarządzanie poprzez Indywidualizację

Reiss Motivation Profile – narzędzie do badania wewnętrznych potrzeb

RMP Pro – indywidualny program rozwojowy nowej generacji

Studium przypadku – Jaguar Land Rover

Jak napędzać DRIVE pracowników? 



Definicje

motywacja 

wewnętrzna 
motywacja≠



02 Zarządzanie przez Indywidualizację

Indywidualne podejście do zarządzania ludźmi



Dlaczego Indywidualizacja jest aż tak ważna?



Zarządzanie poprzez Indywidualizację, czyli...

start cel



Zarządzanie poprzez Indywidualizację – właściwie nic nowego

Poznaj 

potrzeby

pracownika

Zaspakajaj 

potrzeby

pracownika



03    Reiss Motivation Profile 

Narzędzie do badania wewnętrznych potrzeb



Reiss Motivation Profile – 16 obszarów motywacyjnych

Motywatory = Potrzeby = Pragnienia = Cele = Wartości

o Uwarunkowane genetycznie 

o Względnie stałe w czasie

o Miliardy możliwych kombinacji

o Pomagają prognozować zachowanie

• Potwierdzony tysiącami badań na świecie

• Wykorzystuje psychologię pozytywną

• Ponadkulturowy test zawierający 128 pytań



Prof. Steven Reiss – Twórca narzędzia Reiss Motivation Profile

„Praktycznie wszyscy jesteśmy 

normalni. Tylko gdy posiadamy 

potrzeby inne od pozostałych, 

ci uważają nas za nienormalnych.”



Reiss Motivation Profile – 16 obszarów motywacyjnych

01

02

03

04

05

06

Co jest moją strefą komfortu?

Jak wzbudzać u siebie stan flow?

Co jest moją największą siłą napędową?

Jakie środowisko pracy jest dla mnie sprzyjające?

Jak postrzegają mnie inni?

Jakie cele będą dla mnie motywujące?



04 RMP Pro

Program rozwojowy nowej generacji



1975r. - Mihalyi Csikszentmihalyi

Co wpływa na zachowanie pracowników? Analiza Status quo

Potrafić

Chcieć

Móc
Świadomie 
określone 

cele (SMART)

Podświadome 
Potrzeby

(RMP)

FLOW



RMP Pro – 3 fazy programu

191

Kick

-Off

T1 T2 T3 T4

Profilowanie RMP = 

Przygotowanie programu

Training on the Job =

Zarządzanie poprzez 

Indywidualizację

T5 T6 T7 T8

Rekrutacja

Cykliczne 

wsparcie

Utrzymanie 

wyników,

Przekazanie wiedzy

War-

sztat

Przygotowanie

RM

P

Rozwój Utrzymanie wyników



RMP Pro – wyróżniki metodologii

01 02 03 04

Analiza 

potrzeb:

Reiss 

Motivation

Profie

Zarządzanie 

poprzez 

Indywidualizację

Ograniczenie 

szkoleń 

na rzecz 

Trainingu on 

the Job

Praca             

i działanie 

w strefie 

komfortu



05 Studium przypadku

Jaguar Land Rover



RMP Pro – Jaguar Land Rover

194

Status quo:

Działania szkoleniowo-

rozwojowe od 2015 roku 

bez widocznych rezultatów we 

wzroście sprzedaży i jakości 

obsługi Klienta



RMP Pro – 3 fazy programu

195

Kick

-Off

T1 T2 T3 T4

Profilowanie RMP, 

Model C-M-P

Diagnoza: Problem z 

zastosowaniem i 

przyswojeniem wiedzy

Training on the Job =

Praca z kierownikiem 

Zaspakajanie potrzeb 

Kierownika i Sprzedawców

T5 T6 T7 T8

Rekrutacja

Cykliczne 

wsparcie

Kontynuacja 

programu

Onboarding

Rekrutacja

War-

sztat

Przygotowanie

RM

P

Rozwój Utrzymanie wyników



Wzrost sprzedaży

Wzrost wyników 
Tajemniczego Klienta
o 15%

01

02

03

04

05

06

Lepsza obsługa Klienta

Więcej pewności siebie

Większe zaangażowanie

Lepsza współpraca w zespołach

Poznanie siebie

Wzmocnienie Kierowników

Studium przypadku – Jaguar Land Rover

Korzyści



Studium przypadku – Jaguar Land Rover



06 Jak napędzać DRIVE pracowników?

6 konkretnych wskazówek



Jak napędzać DRIVE pracowników?

Poznanie potrzeb 

pracowników (np. RMP)
2

Analiza Stats quo 

(np. C-M-P)
1 4Holistyczne podejście

Motywowanie w zgodzie 

z potrzebami
5

Zarządzanie poprzez 

Indywidualizację
3 Programy, nie projekty 6



www.reissprofile.pl/ksiazka

Książka „Chcieć, móc, potrafić. Dlaczego ludzie nie robią tego co powinni?”

Wskazówek jak wyznaczać i komunikować 

cele, żeby pracownicy wchodzili w stan flow

Sposobów jak i za co chwalić pracowników,

aby chciało im się chcieć

Sposobów redukcji stresu w zespole poprzez 

odpowiedni dobór zadań

Test samooceny

motywatorów Reissa
16

+ liczne casy i przykłady

31

31

31



Dziękuję za uwagę

katarzyna.janas@reissprofile.pl





MARKA OSOBISTA 
LIDERA

PRZYWÓDZTWO TWORZĄCE 
WARTOŚĆ

DR JOANNA HEIDTMAN



„TO IDEA NADAWANIA SENSU 
DZIAŁANIU – ZARÓWNO 
JEDNOSTKOWEMU, JAK I 
PODEJMOWANEMU PRZEZ CAŁE 
ORGANIZACJE” 



ŚWIAT NA GRANICY 
PARADYGMATÓW

JEŻELI PRZEWIDYWANIE PRZYSZŁOŚCI JEST CHOĆ 
TROCHĘ PODOBNE DO PRZEPOWIADANIA 
POGODY…



KIEDY 
WYCZERPUJE SIĘ 
TWÓRCZA I 
POZNAWCZA ROLA 
PARADYGMATU 
NASTĘPUJE JEGO 
ZAMIANA. 



WYBRANE CECHY 
NOWEGO 
PARADYGMATU



NIEPEWNOŚĆ



ŚWIAT NA GRANICY CHAOSU

BRAK PROSTYCH ZWIĄZKÓW 
PRZYCZYNOWO - SKUTKOWYCH

Świat uporządkowany wymaga 
zarządzania w oparciu o fakty, 
zaś w świecie 
nieuporządkowanym 
zarządzanie musi być 
dostosowane do rozwoju 
wydarzeń.



DIGITALIZACJA



Digi$zed	

Decep$ve	

Disrup$ve	

Dematerialize	

Demone$ze	

Demokra$ze	Democratize



INTEGRACJA 
LUDZI I 
MASZYN
“a great many college-educated, white-
collar workers are going to discover that 
their jobs, too, are squarely in the sights 
as software automation and predictive 
algorithms advance rapidly in 
capability.” 

Martin Ford



SIECIOWOŚĆ



„Sieć relacji pozostaje taka, 
jaka była dotąd, za to sieć 
komunikacji i wymiany 
wiedzy, sieć transakcji staje 
się gigantyczna” 



ŚWIAT 
NASTAWIONY NA 
AKTYWNE 
UCZESTNICTWO I 
KREACJĘ



CONSUMING

SHARING

SHAPING

FUNDING

PRODUCING

CO-OWNING

Source: JEREMY HEIMANS AND HENRY TIMMS, HBR.ORG

TECHNOLOGIA ZMIENIA POSTAWY I 
MODELE MENTALNE



STARA  WŁADZA  
KONTRA NOWA WŁADZA

Jeremy Heimans „Henry Tims „Zrozumieć nową władzę” HBRP 9/2015



Stara władza Nowa władza

Długotrwała przynależność i 
lojalność, mniejszy zakres 
uczestnictwa

Krótkotrwała, warunkowa 
przynależność, większy zakres 
uczestnictwa



KRYZYS 
STARYCH 

STRUKTUR 
?



PRACOWNIK 
WIEDZY

„Knowledge 
worker”



JAK BYĆ LIDEREM W „NOWYM PARADYGMACIE?”

‣ Specjalistów,	pracowników	
wiedzy	

‣ Samosterujących	zespołów	i	
zespołów	wysokiej	
efektywności	

‣ Talentów	i	gwiazd	
‣ Zmian	
‣ Procesów	innowacyjnych



ILEAD™
PRZYWÓDZTWO 7 
PLANET



7 PLANET 
Tożsamość Wartości

Cel 
nadrzędny 

wizja

Siła woli, 
wpływ

Emocje

Indywidualny 
styl 

zachowania

Kompetencje

ILEAD™



Opiera	się	głównie	na	refleksji	nad	
własnym	działaniem,	myśleniem,	
odczuwaniem	

Opiera	się	na	założeniu,	że	nie	ma	
jednego	idealnego	wzorca	lidera	i	na	
tym,	że	każdy	ma	coś	do	
zaoferowania	innym		

Opiera	się	na	poglądzie,	że	
przywództwo	to	zestaw	
ukierunkowanych	uzdolnień	i	cech	
wspartych	własnym	rozwojem.		

Ilead™ 



Organizacja (My)
Kontekst i rola lidera

Zespół (inni)
Kompetencje przywódcze lidera

Ja
Indywidualne zasoby lidera

TRZY FILARY ILEAD™ 



Ja Indywidualne zasoby lidera



`Drive`	
Wizja	
Entuzjazm	

Słuchanie 
Lojalność 
Koncentracja na 
zespole 

Perswazja 
Towarzyskość 
Spontaniczność 

Planowanie	
Organizacja	
Dyplomacja	

Analizy 
Standardy 
Wytrwałość 

Determinacja	
Dyscyplina	
Monitorowanie	

Koncentracja na 
wynikach 
Zdecydowanie 
Asertywność 

Elastyczność 
Otwartość 
Empatia 



Niska Wysoka 

ENERGIA 

Niska 

Wysoka  

PODEJMUJĄCY 
CELOWE  

DZIAŁANIA 

 10% 

K
O

N
C

EN
TR

A
C

JA
 

 

ODWLEKAJĄCY 

   

30% 

ROZPROSZENI 

 

   40% 

NIEZAANGAŻOWANI 

 

20% 

 

na podst. prof. Heike Bruch



Zespół (inni)
Kompetencje przywódcze lidera



ZESPOŁY PROJEKTOWE 
ZESPOŁY MANAGERSKIE 
ZESPOŁY WIRTUALNE



LIDER ANGAŻUJĄCY 
„EMPATIA” I „EKPATIA”

LIDER FORSUJĄCYPODEJŚCIE STRATEGICZNE  

PODEJŚCIE OPERACYJNE 
„SPECJALISTA”

VERSALITE 
LEADERSHIP 

KAISER & KAPLAN



Organizacja (My)
Kontekst i rola lidera



Klan

Hierarchia Rynek

Adhokracja

Orientacja 
do wewnątrz, 
integracja

Orientacja na 
zewnątrz, 
zróżnicowanie

Stabilność i kontrola

Elastyczność i swoboda

na podst.: „Kultura organizacyjna – 
diagnoza i zmiana” – Kim S. Cameron, 
Robert E. Quinn KULT

URY M
ENEDŻ

ERSKIE

KULT
URY L

IDERSKIE



Angażowanie	
i	integracja	
zespołu

Pozyskiwanie	
zasobów	i	
innowacja

Organizacja	i	
ciągłość

Koncentracja	i	
efektywność

Inspirator	
Pośrednik

Koordynator		
Monitorujący

Doradca		
Mentor

Realizator	
Kierujący

8 „WIZERUNKÓW” LIDERA

Na podstawie: R.E. Quinn, University of Michigan 



„OPPORTUNITY 
LEARNER”

…wykorzystujący 
każdą sposobność, 
(także łączący 
dziedziny, style 
uczenia się)



1. INNOWACYJNE I ADAPTACYJNE   
MYŚLENIE 

2. WIRTUALNA WSPÓŁPRACA I 
INTELIGENCJA SPOŁECZNA 

3. ZDOLNOŚĆ DO PRACY W 
MULTIDYSCYPLINARNYM ŚRODOWISKU 

4. UMIEJĘTNOŚĆ KORZYSTANIA Z 
RÓŻNYCH RODZAJÓW MEDIÓW 

5. MYŚLENIE ANALITYCZNE, 
KORZYSTANIE Z DANYCH (BIG DATA)

KLUCZOWE 
KOMPETENCJE



Eksperymentowanie

Bezpieczeństwo	
psychologiczne

Nowe	idee

Wymiana

Różnorodność

Refleksja

ORGANIZACJA SPRZYJAJĄCA UCZENIU SIĘ



 „SUBIEKTYWNA PEWNOŚĆ, Z JAKĄ LUDZIE ODBIERAJĄ 
WŁASNE INTUICJE, NIE JEST WIARYGODNYM WSKAŹNIKIEM 

ICH TRAFNOŚCI. INACZEJ MÓWIĄC, NIE UFAJ NIKOMU, KTO CIĘ 
ZAPEWNIA, ŻE MOŻNA WIERZYĆ JEGO ZDANIU. NAWET JEŚLI 

TĄ OSOBĄ JESTEŚ TY ” DANIEL KAHNEMAN 



  www.businessdoctors.pl 

DZIĘKUJEMY 


