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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

Job’n’Joy



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



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



Tworzenie 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 przez 

agencję Key Visualu

„U nas jest super, 

przyjdź i pracuj u nas”

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



Kanały 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 BUDŻET



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







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



7,17%

7,20%

7,04%

6,57%

Analiza sytuacji wyjściowej 

– dotychczasowe działania – przykład 



7,17%

7,20%

7,04%

6,57%

15,74%

Analiza sytuacji wyjściowej 

– dotychczasowe działania – przykład 





Analiza sytuacji wyjściowej 

– dotychczasowe działania – przykład 



Analiza sytuacji wyjściowej 

– dotychczasowe działania – przykład 



Dziękuję za uwagę – w przerwie chętnie odpowiem na pytania





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.

Badania są ważne, a my Wam powiemy jak je robić.

Agnieszka Łebkowska i Bartłomiej Brach



01    Dlaczego warto badać?



Co sprawia, że zespół jest efektywny?

Bliskość przestrzenna 

(ten sam budynek)

Konsensualne podejmowanie decyzji

Ekstrawersja członków zespołu

Performace

poszczególnych członków 

zespołu

Obciążenie zadaniami

”Seniorskość” zespołu

Wielkość zespołu

Staż pracy

145



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

efektywny w Google?

01

02

03

04

05

Bezpieczeństwo psychologiczne: przekonanie, że w zespole można bezpiecznie podejmować

działania, w wyniku których można poczuć się osobą niekompetentną czy negatywną.

Poleganie na sobie: członkowie zespołu dobrze i na czas realizują przydzielone zadania.

Klarowne oczekiwania: Świadomość oczekiwań, sposobu ich realizacji i wpływu działań 

pojedynczego pracownika na efektywność zespołu. 

Sens: Przekonanie, że wykonywana praca albo jej rezultaty są ważne i wartościowe. Każdy 

pracownik może na swoje potrzeby zdefiniować co dla niego ma sens.

Wpływ: przekonanie członków zespołu, że to co robią jest użyteczne dla organizacji i ma 

pozytywny wpływ na jej działanie w otoczeniu.
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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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“If we have data, let’s 

look at data. If all we 

have are opinions, 

let’s go with mine.”

Jim Barksdale, CEO Netscape
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02    Jak badamy dziś?



Human Capital Analytics, 2012

Pięć faz rozwoju stosowania badań i analiz w HR

Modele 
predykcyjne

Pogłębione analizy 
danych

Regularne badania pracowników

Rozwiązywanie sytuacji problemowych

Brak badań i analiz HR
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Jakie wskaźniki można tworzyć?

Pogłębione analizy danych

Powody 

podjęcia pracy

Ocena 

doświadczenia pracy
➕

Niski 

performance

Wysoki 

performance

➕

➕

Rotacja 

pracowników

Wysokość 

zarobków
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Analiza sieciowa w badaniach organizacji

Modele predykcyjne

• Jakie role mają pracownicy organizacji?

• Kto jest poza siecią? A kto ma wiele połączeń?

• Które skupiska punktów w sieci są sobie 

dalekie? A które bliskie

• …

• …

• …

153



HR-owca portret własny, 2018

„What’s measured, gets managed.”

tak
18%

tak, ale 
nieregular

nie
39%

nie
43%

Czy w Pana organizacji 
dział HR prosi menadżerów 

i/lub pracowników o 
udzielenie informacji 
zwrotnej nt. jakości 

współpracy z działem?
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HR-owca portret własny, 2018

Czym są kompetencje analityczne dla HR-owca?

Nieco mniej optymizmu HR-owcy mają w 

przypadku oceny kompetencji analitycznych, 

rozumianych jako przygotowywanie 

podsumowań, optymalizacja kosztów, 

szacowanie budżetu, argumentowanie 

wyników w komunikacji z biznesem itd.
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HR-owca portret własny, 2018
Wyzwania działu HR

01

01

03

04

05

Pozyskanie dużej liczby jakościowych aplikacji

Skuteczna komunikacja wewnętrzna

Motywowanie pracowników

Tworzenie angażującego środowiska pracy

Utrzymanie kluczowych talentów
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03 Co warto badać?



Co warto badać?

01

01

03

04

05

Pozyskanie dużej liczby jakościowych aplikacji

Skuteczna komunikacja wewnętrzna

Motywowanie pracowników

Tworzenie angażującego środowiska pracy

Utrzymanie kluczowych talentów
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Z pewnością nie badać tylko 

deklaracji

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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Efekt potwierdzenia, błąd 

konfirmacji

Efekt potwierdzenia – tendencja do preferowania informacji, 

które potwierdzają wcześniejsze oczekiwania i hipotezy, 

niezależnie od tego, czy te informacje są prawdziwe.

Proces poznawczy:

• poszukiwanie informacji – błędy poszukiwania (selektywność)

• interpretowanie (rozumienie) – błędy interpretacyjne 

(np. asymetria pozytywno – negatywna)

• zapamiętywanie – błędy zapamiętywania (selektywność)
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A (affect), B (behaviour), C (cognition)

Postawa to ukształtowana w procesie zaspokajania potrzeb, w określonych warunkach 

społecznych, względnie trwała organizacja: wiedzy, przekonań uczuć, motywów, pewne 

formy zachowania i reakcji ekspresywnych podmiotu związana z określonym przedmiotem 

lub klasą przedmiotów. (prof. Tadeusz Mądrzycki, 1977) 

Komponent poznawczy: wiedza i przekonania 

Komponent afektywny: uczucia, motywacje, 

wartości

Komponent behawioralny: zachowania i reakcje
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Wiedza „pewna” –

krzyżowanie źródeł informacji

Komponent poznawczy: 

wiedza i przekonania 

Komponent afektywny: 

uczucia, motywacje, wartości

Komponent behawioralny: 

zachowania i reakcje

Badania deklaracji

Badania zachowań

Badania reakcji emocjonalnych

co ludzie wiedzą o marce? jak ją widzą? co o niej mówią? 

czym to się różni od wiedzy i przekonań o markach 

konkurencyjnych?

co ludzie czują w reakcji na ten komunikat? jak się czują w 

tym miejscu, na tym etapie? jakie rodzaje emocji się 

pojawiają – po czym to poznajemy?

co ludzie robią – ile i jakich zachowań zaobserwowano? 

po czym poznajemy te zachowania – jak je zliczamy?

znajomość marki

wizerunek (opinia)

reputacja (rekomendacje/NPS)

lojalność (poziom l.)

identyfikacja z firmą

emocje pozytywne vs negatywne, 

ilość radości vs frustracja, 

zrezygnowanie, niechęć

zachowania komunikacyjne, 

praca, współpraca, planowanie, 

monitorowanie, retencja, 

absencje, frekwencje, wskaźniki 

zaangażowania, headcount, …

Wskaźniki
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Gdybyśmy wiedzieli coś 

więcej…

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: …?
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04 Wzloty i upadki procesu badawczego



WSKAŹNIKI

• po czym poznamy, że problem jest ważny?

• po czym poznamy, że cel został osiągnięty?

• jakie wskaźniki biznesowe będziemy 

obserwować?

• jakie wskaźniki w projekcie badawczym 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)

• Jaki problem biznesowy chcemy rozwiązać? 

• Jaką decyzję chcemy podjąć na podstawie 

wyników badania?

GRUPA DOCELOWA

/POPULACJA

Kogo będziemy badać?

o Jaka jest struktura badanej populacji 

(demograficzna? geograficzna?) 

o ważne cechy behawioralne?

o Czy badamy całą populację, czy próbę?

METODY BADAWCZE

Czy potrzebujemy informacji 

jakościowych (pogłębienie, 

zrozumienie) czy ilościowych (%%)?

FORMA KONTAKTU, ZBIERANIA 

DANYCH

o rzetelność zbieranych danych

o specyfika tematu badania 

(materiały wizualne?)

o wygoda dla respondentów

FORMA WYNIKÓW

Kto jest adresatem wyników 

badania?

Jaki sposób/sposoby 

zaprezentowania wyników jest 

optymalny?

o hr/hrbp

o zarząd

o pracownicy

OBECNA SYTUACJA

• W jakiej sytuacji/jakim kontekście będzie odbywać się 

badanie?

• Co się dzieje w firmie? co się dzieje w otoczeniu 

biznesowym firmy?

• inne/wcześniejsze badania? wskaźniki procesów?

KOMUNIKACJA

o celów badania

o użytych metod

o sposobów analiz

o uzyskanych wyników

o możliwych decyzji

ŹRÓDŁO KONTAKTÓW DO RESPONDENTÓW

(operat?)

Z jakich baz danych, kontaktów możemy 

skorzystać?

(e-mail, telefon, loginy&hasła)

(panel online?)
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1. Cel badania

DECYZJA (CEL)

• Jaki problem biznesowy chcemy 

rozwiązać? 

• Jaką decyzję chcemy podjąć na 

podstawie wyników badania?

Zwyczajowe sposoby decydowania „co badamy”:

podejście „trendwatchingowe”

• co badają inni? (co widać w mediach)

• jakie badania oferują firmy, które prowadzą badania?

podejście biznesu:

• jaki mamy problem? jakie są możliwe rozwiązania? jakie są 

związane z nimi ryzyka, koszty i benefity?

(co na to nauka? jakie są modele i co rekomendują?)

co dają menedżerom badania powtarzane co roku?

czy są trafne? 

czy są użyteczne?
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2. Wskaźniki

Poświęcanie czasu na diagnozę to praca. Nie marnujmy go na zbieranie ciekawostek, które 

„fajnie wiedzieć”. Budżet wydany na badanie powinien dawać użyteczne rekomendacje.

wskaźniki biznesowe:

o mówią o parametrach firmy, procesów firmowych, biznesu

o wyrażone w jednostkach czasu, częstotliwości, ilościach, walutach, procentach 

(np. headcount, absencja chorobowa)

wskaźniki badawcze:

o dotyczą tematu badania (np. Top of Mind marki) 

o dotyczą uczuć, zachowań i przekonań (ABC: affect, behaviour, cognition)

o powinny działać nie-wprost: 

o zamiast pytać „jak oceniasz kompetencje swojego przełożonego” 

[opinia]

o zapytajmy „czy w ciągu ostatniego miesiąca twój przełożony udzielił ci 

kompetentnej rady, pomocy” [konkretny fakt osadzony w czasie]

o mierzmy zjawiska więcej niż jednym wskaźnikiem – może w ciągu 

ostatniego miesiąca nie było potrzeby zasięgania kompetentnej rady?

Dobry wskaźnik jest jak termometr: wynik zmienia się wtedy, gdy zmieni się ciepło.

WSKAŹNIKI

• po czym poznamy, że problem 

jest ważny?

• po czym poznamy, że cel został 

osiągnięty?

• jakie wskaźniki biznesowe 

będziemy obserwować?

• jakie wskaźniki w projekcie 

badawczym są potrzebne do 

diagnozy?
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3. Obecna sytuacja –

kontekst badania

o Aby dobrze ocenić wartość informacyjną pomiaru, należy zebrać dodatkowe 

informacje, które po zebraniu wywiadów pozwolą ocenić ich trafność i 

rzetelność.

o Na wyniki badań mogą wpływać:

▪ prowadzone projekty – model kompetencyjny, programy rozwojowe

▪ procesy biznesowe – restrukturyzacja, wejście na giełdę, itp.

▪ ważne odejścia / nowe osoby w firmie

▪ wcześniejsze badania pracowników (ich przebieg, komunikacja 

wyników, zwolnienia, związek z systemem ocen, z wynikami 

biznesowymi)

▪ sytuacja w branży, sytuacja konkurencyjna

OBECNA SYTUACJA

• W jakiej sytuacji/jakim kontekście 

będzie odbywać się badanie?

• Co się dzieje w firmie? co się dzieje 

w otoczeniu biznesowym firmy?

• inne/wcześniejsze badania? 

wskaźniki procesów?
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4. Grupa docelowa / 

populacja

o Badania mogą dotyczyć różnych grup docelowych: planując proces trzeba 

zdecydować, kogo badanie dotyczy, kogo nie dotyczy.

o W badaniach pracowników prowadzonych online lub metodą audytoryjną 

zwykle badamy całą populację: koszt (i czas) zorganizowania losowania  

przekracza koszty zebrania wywiadów. Nie jest też konieczne tłumaczenie 

się „kto został wylosowany, a kto nie został i dlaczego”.

o W badaniach otoczenia firmy zwykle dobieramy próby: reprezentatywne 

lub celowe.

o Czy próba musi być reprezentatywna? Tak, jeśli chcemy oszacować 

parametry populacji.

o 60% zbadanych programistów ≠ 60% populacji polskich programistów 

GRUPA DOCELOWA

/POPULACJA

Kogo będziemy badać?

o Jaka jest struktura badanej 

populacji (demograficzna? 

geograficzna?) 

o ważne cechy behawioralne?

o Czy badamy całą populację, czy 

próbę?
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5. Komunikacja badania

Komunikacja badania ma bezpośredni wpływ na jakość zbieranych 

informacji, na to, czy dotrzemy do prawdy.

o Ma bezpośredni wpływ na rzetelność zbieranych odpowiedzi.

o Musi być dostosowana do języka i zwyczajów firmy.

o Powinna obejmować komunikację ze strony zarządu i bezpośrednich 

menedżerów.

o Powinna dawać poczucie bezpieczeństwa co do celów badania, metod, 

procesów, decyzji.

o Nie jest konieczne komunikowanie wszystkich wyników wszystkim. 

o Ważne jest dotrzymanie obietnic oraz terminów.

KOMUNIKACJA

o celów badania

o użytych metod

o sposobów analiz

o uzyskanych wyników

o możliwych decyzji
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7. Metody badawcze: 

Techniki i narzędzia

techniki ilościowe
o techniki sondażowe:

o CAPI - computer assisted personal interview
o CATI – computer assisted telephone

interview
o CAWI – computer assisted web interview
o PAPI – paper assisted personal interview
o badanie audytoryjne (pen&paper lub tablety)

o socjometria
o web analytics
o badania eksperymentalne
o analizy behawioralne
o data mining
o analizy danych wieloźródłowych

o /people analytics/

techniki jakościowe

o FGI - focused group interview

o IDI – individual indepth interview

o diady, triady

o dzienniczki

o online jounnal

o focus board – forum online

o modele mieszane (IDI → FGI)

o clash group

o obserwacja uczestnicząca lub 

nieuczestnicząca

o metody etnograficzne

o analizy kulturowe

o eyetracking

o monitoring social media

o analiza treści

METODY 

BADAWCZE

Czy potrzebujemy 

informacji 

jakościowych

(pogłębienie, 

zrozumienie) czy 

ilościowych (%%)?
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7. Metody badawcze: 

Techniki i narzędzia

Techniki projekcyjne

Wykorzystują zjawisko przenoszenia 

myśli, emocji, skojarzeń na inny obiekt.

- collage

- praca na apercepcji i projekcji: 

personalizacja, animizacja, chiński 

portret, brand party

- mind mapping – drzewo skojarzeń

- metafory (seriale, baśnie, postacie)

(istotne: konfrontacja obserwacji z deklaracjami)

plan na 

życie
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7. Metody badawcze

o Jeśli badamy temat po raz pierwszy: najpierw metody jakościowe, potem 

ilościowe. 

o Zaczynanie badania od części ilościowej – gdy nie mamy rozpoznanych 

wszystkich przekonań pracowników – problem z trafnością badania 

(pokaże tylko część prawdy).

o Jeśli potrzebujemy cyfr i wskaźników – nie wystarczą wywiady oparte o 

scenariusz oraz używanie cytatów i opinii. Ważne jest dobranie 

predyktorów, opracowanie wskaźników i wyrażenie ich w postaci liczb.

o czasem sekwencja potrójna: 

badanie jakościowe eksploracyjne → badanie ilościowe → badanie 

jakościowe pogłębiające wybrane zagadnienia

METODY BADAWCZE

Czy potrzebujemy informacji 

jakościowych (pogłębienie, 

zrozumienie) czy ilościowych (%%)?
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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)

• Problem biznesowy: kosztowna rotacja wśród 

młodych stażem pracowników, po ok. roku w firmie 

„szybko awansują w firmach konkurencyjnych”

• Cel: wydłużyć czas obecności w firmie osób, które 

spędzają w firmie między 12 a 24 miesiące.

• Decyzje: odnośnie rodzajów działań zaradczych

GRUPA DOCELOWA

/POPULACJA

Kogo będziemy badać?

1. pracownicy o stażu 0 – 24 miesiące, we 

wszystkich działach i zespołach.

2. bezpośredni przełożeni młodych stażem 

pracowników.

METODY BADAWCZE

Badanie jakościowe: eksploracyjne

rozpoznanie problemów, procesów, 

oczekiwań, wartości. 

Badanie ilościowe – oszacowanie skali 

problematycznych przekonań, zachowań, 

skwantyfikowanie oczekiwań, wskaźników 

wartości i celów osobistych młodych 

pracowników. 

FORMA KONTAKTU, ZBIERANIA 

DANYCH

o badanie przeprowadzi zewnętrzna 

agencja

o IDI – poza siedzibą firmy

o CAWI – poza serwerami naszej firmy

FORMA WYNIKÓW

o hr/hrbp – warsztat po b. jakościowym, 

warsztat po b. ilościowym

o zarząd – prezentacja 45 min

o pracownicy – materiał informacyjny 

onepager A4 + infografika

KOMUNIKACJA

Etap uruchamiania: w komunikacji 

koncentrujemy się na wartościach 

pracowników. Szczere i otwarte nazwanie 

wyzwania.

Etap wyników: informacja z badań dla 

pracowników, dla menedżerów, dla zarządu. 

Trzy różne dokumenty.

ŹRÓDŁO KONTAKTÓW DO 

RESPONDENTÓW baza adresów mailowych 

i telefonów pracowników

WSKAŹNIKI

• biznesowe: średnia liczba miesięcy spędzanych w 

firmie przez pracowników do 24 m-cy łącznie wynosi 

10,4; cel: poprawić wskaźnik do poziomu 15; ew. ROI

• badawcze: powody podjęcia pracy w naszej firmie, 

wskaźniki (predyktory) satysfakcji, wskaźniki wartości 

i celów pracownika, identyfikacji z firmą, …

OBECNA SYTUACJA

• maj, „środek” normalnego roku pracy, nie ma 

zwolnień ani restrukturyzacji, busienss as usual

• nie było badań nad tym tematem

• raz do roku prowadzone badanie zaangażowania nie 

daje wskazówek, co się dzieje
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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)

• Problem biznesowy: kosztowna rotacja wśród 

młodych stażem pracowników, po ok. roku w firmie 

„szybko awansują w firmach konkurencyjnych”

• Cel: wydłużyć czas obecności w firmie osób, które 

spędzają w firmie między 12 a 24 miesiące.

• Decyzje: odnośnie rodzajów działań zaradczych

GRUPA DOCELOWA

/POPULACJA

Kogo będziemy badać?

1. pracownicy o stażu 0 – 24 miesiące, we 

wszystkich działach i zespołach.

2. bezpośredni przełożeni młodych stażem 

pracowników.

METODY BADAWCZE

Badanie jakościowe: eksploracyjne

rozpoznanie problemów, procesów, 

oczekiwań, wartości. 

Badanie ilościowe – oszacowanie skali 

problematycznych przekonań, zachowań, 

skwantyfikowanie oczekiwań, wskaźników 

wartości i celów osobistych młodych 

pracowników. 

FORMA KONTAKTU, ZBIERANIA 

DANYCH

o badanie przeprowadzi zewnętrzna 

agencja

o IDI – poza siedzibą firmy

o CAWI – poza serwerami naszej firmy

FORMA WYNIKÓW

o hr/hrbp – warsztat po b. jakościowym, 

warsztat po b. ilościowym

o zarząd – prezentacja 45 min

o pracownicy – materiał informacyjny 

onepager A4 + infografika

KOMUNIKACJA

Etap uruchamiania: w komunikacji 

koncentrujemy się na wartościach 

pracowników. Szczere i otwarte nazwanie 

wyzwania.

Etap wyników: informacja z badań dla 

pracowników, dla menedżerów, dla zarządu. 

Trzy różne dokumenty.

ŹRÓDŁO KONTAKTÓW DO 

RESPONDENTÓW baza adresów mailowych 

i telefonów pracowników

WSKAŹNIKI

• biznesowe: średnia liczba miesięcy spędzanych w 

firmie przez pracowników do 24 m-cy łącznie wynosi 

10,4; cel: poprawić wskaźnik do poziomu 15; ew. ROI

• badawcze: powody podjęcia pracy w naszej firmie, 

wskaźniki (predyktory) satysfakcji, wskaźniki wartości 

i celów pracownika, identyfikacji z firmą, …

OBECNA SYTUACJA

• maj, „środek” normalnego roku pracy, nie ma 

zwolnień ani restrukturyzacji, busienss as usual

• nie było badań nad tym tematem

• raz do roku prowadzone badanie zaangażowania nie 

daje wskazówek, co się dzieje
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05 Co badać samodzielnie, a co warto zlecać?



Jak to wygląda w praktyce?

Wewnętrzne procesy badawcze

o większe projekty: przed, w trakcie, po – np. 
wdrożenie procesu onboardingowego, HRBP

o employee agenda: z perspektywy celów 
i wartości pracownika, a nie misji/wizji 
menedżerskich

o …

o candidate experience

o monitorowanie szczególnych procesów –
onboarding journal, restrukturyzacje, zmiana 
lokalizacji biura (projektowanie nowego)

o efektywność procesów pracy (czas 
efektywnego onboardingu itp.)

Zewnętrzne procesy badawcze

o większe projekty: przed, w trakcie, po – np. 
wdrożenie procesu onboardingowego, HRBP

o employee agenda: z perspektywy celów 
i wartości pracownika, a nie misji/wizji 
menedżerskich

o …

o kultura organizacyjna – diagnoza, review

o long-term review – raz do roku

o emergency studies – konflikt, duża zmiana 
organizacyjna

o marka pracodawcy – znajomość, wizerunek… 
badanie byłych pracowników (poza exit
interview, analiza rozbieżności)

o monitoring social media
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100 lat temu w Hawthorne, 

Illinois 

Wpływ warunków badania

o Gdzie badanie jest prowadzone?

o W jakich okolicznościach jest prowadzone?

Wpływ osoby badacza

o Kto zadaje pytanie? Kto bada?

o Jaką instytucję reprezentuje?

o W jaką relację wchodzi? W jakiej relacji już jest?

Wpływ osoby respondenta

o Kim jest? Jakie miejsce w strukturze zajmuje?

o Dlaczego / w jakim celu bierze udział w badaniu?

o W jaką relację wchodzi? W jakiej relacji już jest? 
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Kiedy warto mieć po swojej stronie badacza 

spoza organizacji?

✅ ❌

Czy respondenci mają wiedzę w sprawie, o którą chcemy pytać?

Czy mają opinie w sprawach, które chcemy zbadać?

Czy mają motywację, żeby poświęcić czas na udzielenie informacji?

Czy mają motywację, żeby powiedzieć prawdę? Czy / czym ryzykują?
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Nie tylko „zlecanie na zewnątrz” – model partnerski / 

mieszany 
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Cztery kluczowe zasady współpracy firmy 

z agencją badawczą.

01

02

03

04

Poufność jest święta, jeśli jest konieczna. Komunikujemy to i dotrzymujemy słowa.

Anonimowość nie jest święta. Badanie oparte o mailing może być odbierane jako 

„nieanonimowe”, ale nadal jest poufne. Komunikujemy to i dotrzymujemy słowa.

Pracownicy to nie obiekty badawcze. Na początku projektu ustalamy zasady przygotowania 

i udostępniania wiedzy pracownikom i menedżerom. Komunikujemy to i dotrzymujemy słowa.

Albo badam albo doradzam. Badacz nie jest elementem zespołu wdrażającego rekomendacje 

po badaniu (bo w kolejnym badaniu oceniałby sam siebie). Jeśli prowadzi procesy coachingowe

– nie łączy roli badacza z rolą coacha w tej samej organizacji.
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06  Dlaczego to wszystko jest ważne?



Foundation of Young Australians, 2017

Kompetencje przyszłości to kompetencje „badawcze”
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Business Intelligence 

Podejście Consumer Intelligence wiąże organizację 
z jej rynkowym otoczeniem 

poprzez gromadzenie, analizowanie 
i interpretowanie wieloźródłowych danych 
i informacji o konsumentach: 

ich wartościach, przekonaniach, 
odczuciach i zachowaniach. 

Celem podejścia CI jest:

▪ budowanie trwałych, efektywnych 
relacji z konsumentami 

▪ skoncentrowanych na wartościach 
umożliwiających rozwój obu stron relacji.

Podejście People Intelligence wiąże 
organizację z jej rynkowym (praca) otoczeniem 

poprzez gromadzenie, analizowanie 
i interpretowanie wieloźródłowych danych 
i informacji o (współ)pracownikach: 

ich wartościach, przekonaniach, 
odczuciach i zachowaniach. 

Celem podejścia PI jest:

▪ budowanie trwałych, efektywnych 
relacji ze (współ)pracownikami

▪ skoncentrowanych na wartościach 
umożliwiających rozwój obu stron relacji.
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MATEMATYKA MOTYWACJI
JAK NAPĘDZAĆ DRIVE PRACOWNIKÓW?



Kto sprzedaje ubezpieczenia?!

01

02

03

04

05

Brak motywacji w zespołach

Nieodpowiedni poziom obsługi

CRM złem koniecznym

Niespełnione standardy pracy

Roztrwoniona inwestycja w szkolenia



I. Dlaczego sprzedawcy nie robią tego co powinni?



W poszukiwaniu odpowiedzi

Źródło: prof. Kerr TU Monachium

Chcieć

Móc

Potrafić



Strefa poduktywnego komfortu

01 02 03 04
podświadome 

potrzeby (RMP)
świadomie określane 

cele

Mihalyi Csikszentmihalyi



Nowe podejście do motywacji- Motywacja 3.0

01 02 03 04

MOTYWACJA 1.0 MOTYWACJA 2.0
MOTYWACJA

3.0

Zaspokojenie pierwotnych 
potrzeb

Kara i nagroda,
„kij i marchewka”

Poznanie                
wewnętrznych potrzeb



II.  Jak zmierzyć motywację człowieka?



16 obszarów motywacji- RMP

01

02

03

04

05

06

Do czego mam predyspozycje?

Jak wzbudzać u siebie stan flow?

Co jest moją największą siłą napędową?

Jakie środowisko jest dla mnie sprzyjające?

Jak postrzegają mnie inni?

Jakim wyzwaniom chcę sprostać?



Nauka w służbie biznesu

02 03 04
jeden 

cel

różne
motywacje



III. Jak wiedzę o motywacji przekuć w program rozwojowy?



Motywacja pracownika

01 02 03 04

Źródło: Instytut Gallupa

70 %



Mapa naszych działań – RMP Pro

01 02 03 04

197

Kick-
Off

T1 T2 T3 T4

Faza wstępna:
Profilowanie RMP

Training on the Job dla Managera:
Zarządzanie ukierunkowane na potrzeby

=
Zarządzanie przez Indywidualizację

Profilowani
e RMP  

poznanie
potrzeb

T5 T6 T7 T8

Rekrutacja, 
onboarding

Cykliczne 
wsparcie 

Managera

Utrzymanie wyników:
Follow up

War-
sztaty

„Pełne zanurzenie”„Poznajmy się” „Na fali”



Predyspozycje skutecznego sprzedawcy

01 02 03 04

Uznanie

Kontakty

społeczne

Status



Sprzedawca czy „leniwiec”?

01

02

0304

Performance

RMP

?

12

34



Sprzedawca czy „leniwiec”?

...

02

0304

MAREK M.



Zarządzanie przez Indywidualizację

Indywidualne 

wyznaczanie celów
2

Indywidualna 

współpraca
1 4

Zadania 

dopasowane do ludzi

Komunikacja 

zgodna z potrzebami
5

Indywidualna 

ścieżka kariery
3

Budowanie 

na mocnych stronach
6



Czynniki odpowiedzialne za sukces

01

02

03

04

Zastosowanie RMP - rozwijaliśmy mocne strony

Indywidulane podejście - Z każdym zespołem 
pracowaliśmy inaczej

Komunikacja i wyznaczanie celów- spójne z 
potrzebami sprzedawców

Training on the Job jako główny element 
programu - praktyczne działania



Dziękuję za uwagę :)



A co motywuje 
(wewnętrznie) Państwa 
pracowników?

Zapraszam do kontaktu
Katarzyna Janas
katarzyna.janas@reissprofile.pl
T: +48 512 022  650

Źródło grafik: Vecteezy.com




