
Narzędzia, 
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w Twojej 
firmie

Zarządzaj skutecznie pracownikami!
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Dzięki temu e-bookowi skutecznie zaangażujesz i zmotywujesz zespół  
do osiągania ponadprzeciętnych celów.  
Poznaj najnowocześniejsze narzędzia, które Ci w tym pomogą.
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Wstęp

Przedsiębiorco, 

masz już zrekrutowany zespół – dream team, 
który tworzą kompetentni i pełni entuzjazmu 
do budowania Twojej firmy ludzie. Czas na 
przybliżenie niełatwej sztuki zarządzania ze-
społem. Poznaj jej najważniejsze elementy, 
takie jak m.in.: wyznaczanie celów, motywo-
wanie, współtworzenie kultury organizacyjnej  
i, co bardzo ważne, mobilizowanie pracowni-
ków do osiągania sukcesów. Warto też wie-
dzieć, że zadowolenie osób tworzących firmę 
i work-life balance będą kluczowe, jeśli chodzi 
o zaangażowanie i jakość pracy, co przełoży się 
także na wyniki finansowe. 

Istotny będzie jasno sformułowany sens pra-
cy – postaraj się przedstawić wartości, które 
pomogą wszystkim w zespole dowiedzieć 
się, dlaczego to, co wykonują na co dzień jest 
ważne i jak efekty ich pracy mogą wpływać 
na otoczenie. Cele stanowią bowiem element 
jednoczący zespół i zapewniają udział po-
szczególnych pracowników w realizacji wspól-
nych zadań. Jeśli chcesz, aby cele były zrozu-
miałe dla zespołu, musisz je sformułować tak, 
aby były precyzyjne, mierzalne, osiągalne, re-
alistyczne i określone w czasie. Twoją rolą bę-
dzie teraz umiejętne kierowanie pracą zespołu 
oraz tworzenie systemów promujących pracę 
zespołową.

Pamiętaj, że to TY jesteś kluczową postacią  
w firmie, która odpowiada za strategię,  
a nawet, co może być dla Ciebie zaskakujące, 
wpływa na atmosferę w pracy. Bądź dla  
ludzi, których zatrudniasz, liderem i codzien-
nie pracuj nad tym, aby zespół Ci ufał i podą-
żał wyznaczonymi przez Ciebie drogami.  
O całą resztę czynników, które są odpowie-
dzialne za zbudowanie efektywnego i skutecz-
nego zespołu, zadbają nowoczesne narzędzia 
autorstwa polskich start-upów

Przygotowaliśmy dla Ciebie listę, z której bę-
dziesz mógł wybrać te narzędzia, które naj-
bardziej pasują do charakteru Twojej działal-
ności. Przedstawione rozwiązania pomogą Ci 
dowiedzieć się więcej o Twoich pracownikach, 
zaangażować ich mocniej w wykonywaną pra-
cę, usprawnią komunikację wewnętrzną oraz 
pozwolą na skuteczne docenianie zespołu. 

Czytaj i śmiało wdrażaj je w życie, aby sku-
tecznie kierować zespołem. Życzymy Ci powo-
dzenia i trzymamy kciuki za Twoją nową rolę 
– lidera i przewodnika dla współpracowników 
tworzących firmę. 

                        

Eliza Kruczkowska
Dyrektor Departamentu Rozwoju Innowacji

Kamila Czaja 
Koordynator publikacji 
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Etapy 
budowania zespołu 

Warto wiedzieć, że każdy zespół, który jest zgrany i pracuje efektywnie musiał 
przejść różne etapy formowania się, aby mógł pracować jak przysłowiowy „szwaj-
carski zegarek”. Będąc szefem musisz zdawać sobie sprawę, że każda z faz różni 
się od siebie i może charakteryzować się występowaniem odmiennych proble-
mów. To całkowicie naturalna sytuacja i aby jej sprostać oraz zachować dystans, 
należy je poznać.

Formowanie (forming)  
 
Pracownicy są pełni entuzjazmu i gotowi do pracy. To etap dużych emocji oraz 
rozpoznawania ról w zespole, znajdowania w nim miejsca oraz poznawania siebie 
nawzajem. Brakuje pełnego zaufania i trudno jest ustalić odpowiedzialność 
za realizowanie celów grupy. W tym okresie ludzie skupiają się wokół szefa – lide-
ra, który powinien odgrywać kluczową rolę. Przywódca musi wziąć na siebie sporo 
obowiązków, które m.in. wyznaczą kluczowe zadania do zrealizowania i określą 
ich cel. Może też brać udział w określeniu ról i struktur zespołu. Warto też, 
aby obserwował sposób komunikacji i panujące nastroje. 

Okres burzy (storming)
 
Na planie pierwszym pojawiają się osobowości oraz ich „ścieranie się”, dyskusje 
i konflikty. Pracownicy muszą zacząć odnajdywać się w swoich rolach, uczyć za-
ufania i otwartości.  Wyłaniają się ostateczne role w grupie. W tym czasie lider 
powinien skupić się na umiejętnym rozwiązywaniu kwestii problematycznych. 
Ważnym jego zadaniem będzie doprowadzenie do sytuacji, w której członkowie 
zespołu będą musieli porozumiewać się ze sobą jak najczęściej i współpracować, 
aby zrealizować zadanie. Lider jest bardziej partnerem niż przywódcą, który służy 
radą, łagodzi konflikty i konsultuje efekty pracy oraz rezygnuje ze zbyt dużej  
kontroli. 

1
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     Sytuacje kryzysowe

Kluczową kwestią podczas postępowania w sytuacjach kryzysowych jest rola 
Lidera oraz percepcja jego osoby, decyzji oraz konsekwencji przedsięwziętych 
kroków. Podstawową kompetencją Lidera w sytuacjach kryzysowych jest jego 
wiarygodność. By wiarygodność była postrzegana jako realna cecha Lidera 
należy nad nią pracować od samego początku zarządzania danym zespołem. 
Budując ją podczas codziennych aktywności, uczestnicząc w rutynach zespołu, 
tłumacząc poszczególnym członkom zespołu swoje decyzje, słuchając różnych 
perspektyw pracowników, jesteśmy w stanie zbudować pozycję osoby, która w 
sytuacji kryzysowej jest w stanie podjąć rozważne decyzje, rozumiane przez cały 
zespół. Podczas sytuacji kryzysowej, poza podstawową wiarygodnością, Lider 
powinien zwracać szczególną uwagę na czystość komunikacji, nastawionej na 
rozwiązanie problemu, regularną i częstą informację zwrotną, która zakłada eli-
minację błędów leżących u podstaw pojawieniu się kryzysu oraz jasno określony 
cel, który pozwoli całemu zespołowi zrozumieć przyczyny kryzysu oraz sposoby 
jego rozwiązania. 
Istotne jest również zwrócenie uwagi na unikanie rozliczania błędów wśród  
zespołu podczas trwania kryzysu. Skupianie się na przyczynach kryzysu podczas 
jego trwania pochłania zasoby poznawcze wszystkich członków zespołu,  
uniemożliwiając jednocześnie skoncentrowanie się na działaniu, które ma przy-
nieść poprawę.

Paweł Czepan
HR Director Zortrax S.A.

    

      

     Normalizacja (norming)

To etap, w którym zacieśniają się więzi pomiędzy pracownikami. Zespól przyjmuje 
do wiadomości, że składa się z różnych osób i musi szanować zdanie każdego 
z nich. Rozpoczyna się współpraca i dążenie do zrealizowania postawionych ce-
lów. Pojawia się efektywność pracy zespołowej, odpowiedzialność i wzajemna 
pomoc w rozwiązywaniu problemów. Powstają także wewnętrzne reguły i zasady, 
których zadaniem jest ustalenie zasad współpracy wszystkich członków zespołu. 
W tym okresie lider nadal służy wsparciem i dąży do tego, aby wzmocnić odpo-
wiedzialność za wykonywanie powierzonych zespołowi zadań. Przy pojawiających 
się konfliktach stara się je łagodzić lub eliminować.

Inspiracja
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Właściwe działanie (performing)

Etap sprawnego i płynnego funkcjonowania, w którym ważne jest zrealizowanie 
powierzonych obowiązków oraz wykazanie się dodatkowymi umiejętnościami 
i motywowanie. Zespół staje się „organizmem”, który działa zgodnie z wyznaczo-
nym planem i strategią. Jest efektywny, nastawiony na osiąganie sukcesów 
i potrafi skutecznie się motywować np. poprzez tworzenie dobrej atmosfery i za-
ufania. To etap, do którego należy dążyć, a jeżeli się pojawił, to oznacza, że lider 
dobrze spełniał swoją dotychczasową rolę. W tym czasie, należy wyznaczać zespo-
łowi nowe cele i obowiązki, dbając o dalszą motywację i umożliwiać dalszy rozwój 
każdemu pracownikowi. 

O czym pamiętać, jeśli chce się efektywnie zarządzać zespołem? 

Aby efektywnie zarządzać zespołem liderzy powinni pamiętać o tym, na jakim 
etapie budowy i rozwoju znajduje się ich zespół. W pierwszym etapie formowa-
nia zespołu (Forming) należy zadbać o to, aby członkowie zespołu lepiej się po-
znali, otworzyli się na siebie, zaczęli się komunikować ze sobą bardziej osobowo 
i autentycznie (bez fasady i lęku) oraz zaczęli sobie bardziej ufać. Aby osiągnąć 
te cele lider powinien umożliwić członkom zespołu zdobyć więcej doświadczenia 
w pracy nad różnymi projektami. Pomocne w tej fazie jest klarowne określanie 
celów działania oraz delegowanie zadań i odpowiedzialności do poszczegól-
nych członków zespołu. W kolejnej fazie „ścierania się i konfliktu” (Storming) 
kluczowe jest szybkie reagowanie na pojawiające się konflikty i napięcia, które 
mogą wynikać np. z braku świadomości swoich mocnych i słabych stron, z braku 
doświadczenia, z różnic indywidualnych (związanych m.in. z wiekiem, płcią, do-
świadczeniem, różnymi kompetencjami, różnymi typami osobowości czy 
z różnicami kulturowymi), błędów w delegowaniu zadań (np. przydzielanie zbyt 
trudnych zadań osobom nie mającym doświadczenia). W fazie trzeciej „dociera-
nia się zespołu” (Norming), gdy pojawia się spójność i coraz bardziej efektywna 
współpraca w zespole, członkowie zespołu mają skłonność do akceptowania 
przyjętych zasad i norm funkcjonowania zespołu. Na tym etapie współpraca do-
minuje nad rywalizacją a zespół jednoczy się w celu osiągnięcia wspólnego suk-
cesu.  I na tym właśnie etapie lider może już delegować najtrudniejsze zadania 
i stawiać wyzwania, bo członkowie zespołu dzięki silnej więzi („team spirit”) będą 
wzajemnie wspierać się w dążeniu do wyznaczonego celu. 

Inspiracja
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W fazie czwartej, czyli wysoko efektywnego działania (High Performing), gdzie 
występuje pełna akceptacja silnych i słabych stron członków zespołu, lider powi-
nien pamiętać o tym, że oprócz sukcesów mogą także pojawić się porażki. 
I w związku z tym, w sytuacji ewentualnej porażki, lider powinien potrafić zmoty-
wować zespół do dalszego działania. 

Dr Włodzimierz Świątek 
Psycholog biznesu, trener i coach, 
wykładowca i ekspert na kierunku 
Zarządzanie i Przywództwo
na Uniwersytecie SWPS oraz 
w Szkole Biznesu Politechniki 
Warszawskiej.
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Jak zbudować zgrany 
dream team?

Firma potrzebuje ludzi, którzy będą potrafili stworzyć zgrany zespół – to świadczy 
o jej sile. Pracownicy, którzy potrafią przekonać klientów do skorzystania z oferty 
to nadal skuteczny  element kreowania pozytywnego wizerunku firmy i marki. 
Podstawą działania deram team’u jest zaufanie, umiejętność współpracowania 
ze sobą oraz wspólne dążenie do realizacji celów. Proces, który wyłoni tak dzia-
łający zespół jest skomplikowany, a bardzo dużą rolę i odpowiedzialność za jego 
sformułowanie ponosi lider. W odróżnieniu od grupy pracowników (grupa nie 
jest zespołem, ale może go stworzyć przy udziale lidera), zespół chętnie pracuje 
nad osiągnięciem celów, skutecznie rozwiązuje konflikty w procesie samodosko-
nalenia i efektywniej realizuje postawione mu cele. Dream team potrafi wyko-
rzystywać mocne i słabe strony, przestrzega zasad komunikacji wewnętrznej, 
a rozwiązując problemy potrafi odnaleźć niekonwencjonalne rozwiązania. O sku-
teczności zespołu świadczy także zbiorowa odpowiedzialność za efekty wykona-
nych zadań i brak potrzeby wskazywania jednostek, które mogłyby ponosić winę 
za porażkę bądź być wyłącznymi autorami sukcesu. 
Lider powinien pamiętać o tym, że najważniejszą motywacją dla sprawnego 
zespołu jest możliwość realizacji ambitnych projektów oraz samorozwój, 
a nagrody finansowe są ważne, ale nie najważniejsze.   

2
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Inspiracja

Zaangażowany i efektywny zespół

Efektywny zespół to zespół samoświadomy z jasno zdefiniowanymi celami, które 
rozumie, akceptuje i utożsamia się z nimi. Bez znajomości i rozumienia zależno-
ści pomiędzy poszczególnymi etapami procesu zespół nie jest w stanie samore-
gulować swojej aktywności oraz określać postępów swojej pracy.
Nie można również nie doceniać roli Lidera, który poprzez swoje bezpośrednie 
zaangażowanie i wiedzę na temat poszczególnych procesów jest w stanie 
w czasie rzeczywistym reagować na wszelkie zmienne pojawiające się podczas 
pracy zespołu. Uczestnictwo w codziennej pracy pozwala, po pierwsze zrozumieć 
niuanse towarzyszące poszczególnym aktywnościom pracowników, po drugie 
pokazuje zespołowi, że Lider chce zrozumieć w jaki sposób dane czynności wpły-
wają na końcowy efekt. Bezpośrednie zaangażowanie pozwala zbudować więź 
pomiędzy Liderem i pracownikami, które zaprocentować może w sytuacjach 
trudnych, wymagających zaufania do Lidera i jego decyzji. 
Niezwykle pomocne są również narzędzia służące kontroli poszczególnych pro-
cesów (CRM, tablice kanbanowe itp.), które weryfikują poziom wykonania zadań 
oraz pozwalają uzyskać szerszą perspektywę efektywności całego zespołu.

Paweł Czepan
HR Director Zortrax S.A.
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Kultura organizacyjna

Formowanie się kultury organizacyjnej w zespole to element jego spójności 
i zintegrowania, mający duży wpływ za osiąganie zysków przez firmę. O ile to 
możliwe, należy przeciwdziałać rotacji i odchodzeniu jego członków, ponieważ 
zgrany zespół powinien opierać się na jego trzonie – ludziach zaufanych i do-
świadczonych. To oni są w dużej mierze odpowiedzialni za przeniesienie wartości 
firmy na jej codzienne funkcjonowanie czy przekazanie wzorów, zachowań, które 
dotyczą określonych sytuacji. 
Zdefiniowanie wartości i reguł, które określą kulturę organizacyjną jest kluczowe 
dla sprawnego i efektywnego działania firmy oraz jej ciągłego rozwoju. Byłoby 
dobrze, aby były to normy spójne z wizją i misją firmy. 
Twórcą określenia „kultura organizacyjna” jest psycholog Elliott Jacques. Według 
niego to pojęcie oznacza: „(…) zwyczajowy sposób myślenia, odczuwania i działa-
nia, który muszą poznać nowi członkowie, przynajmniej częściowo go zaakcepto-
wać, jeśli sami chcą być zaakceptowani jako pracownicy”.

Elementy kultury organizacyjnej wg Edgara E. Scheina

Artefakty, np. artefakty języka (np. opowieści, metafory, bohaterowie, żargon), ar-
tefakty behawioralne (np. savoir-vivre, rytuały, ceremonie, kary, nagrody, wzory 
komunikacji) oraz artefakty fizyczne (np. logo, dress code, wygląd budynku, wnę-
trza biura czy samochodów służbowych).

Normy i wartości – np. normy deklarowane (przedstawione w statucie, kodeksie 
itd.) oraz normy przestrzegane (rzeczywiście stosowane przez osoby związane 
z daną instytucją). Najwyższą formę kultury organizacyjnej posiadają te firmy, 
które przestrzegają deklarowanych wartości w praktyce.

Założenia kulturowe – np. zasadnicze przekonania, czyli, jak przedsiębiorstwo 
określa siebie i swoją pozycję na tle konkurencji lub otoczenia oraz jakie działania 
uznaje za właściwe, a jakich nie stosuje.

3
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Inspiracja

Czy każdy szef zespołu jest liderem?

Obserwując liderów i menedżerów oraz konsekwencje ich zachowania, można 
dostrzec wiele przykładów takich liderów, którzy w rzeczywistości nadużywa-
li swojej władzy i nie byli akceptowani przez zespół jako liderzy. Jednym z nich 
był Steve Jobs, współzałożyciel Apple, który jak powszechnie wiadomo, bywał 
niemalże „tyranem”, niszczył i poniżał ludzi oraz doprowadził swoją firmę do 
poważnego kryzysu biznesowego i wizerunkowego. Liderzy, którzy nieustająco 
silnie podkreślają swoją wysoką pozycję i związaną z nią władzę, w rezultacie 
prowadzą do tego, że zespół powstrzymuje się przed podejmowaniem inicjatyw. 
Są także i tacy szefowie zespołów, którzy mają problem z delegowaniem zadań 
i często wyręczają swoich podwładnych w wykonywaniu pracy. W efekcie są oni 
przeciążeni pracą i niezadowoleni z siebie, bo nie potrafią zaangażować swoich 
ludzi do wykonywania zadań. Nagromadzoną złość i agresję szefowie mogą 
skierować także wobec członków zespołu, co może spowodować poważny kryzys 
utrudniający efektywną pracę. 
Znakomitą okazją do obserwacji i analizy zachowania lidera zespołu jest zmia-
na w organizacji. Byłem świadkiem przemiany liderki strategicznego dla firmy 
zespołu, która w trakcie radykalnych i trudnych przekształceń w organizacji, 
nie tylko potrafiła pokierować zespołem w tym procesie, ale także zaangażowa-
ła się w pozyskiwanie wielu innych zwolenników zmiany. Jako liderka wyróżniała 
się spośród pozostałych szefów zespołów tym, że w niestabilnej sytuacji wywo-
łanej zmianą, potrafiła dostrzec nowe możliwości dla organizacji, wytyczała 
kierunki działań oraz motywowała ludzi i pomagała im zmniejszać opór wobec 
zmian. Finalnie umocniła swój autorytet i została zaakceptowana przez swoich 
podwładnych jako autentyczna liderka. Aby dane zachowanie i działanie uznać 
za Akt Przywódczy (Act of Leadership), powinno ono posiadać trzy kluczowe 
elementy: znaczenie (nadawanie sensu działaniom, ustanawianie celów strate-
gicznych – aby ludzie wiedzieli: co mają robić), wartość (jednoczenie ludzi wokół 
wartości, tworzenie wartości ważnych dla zespołu – aby ludzie wiedzieli: dlacze-
go mają coś robić), struktura (określanie ról, zadań, zasobów, metod pracy, miej-
sca, tempa pracy – aby ludzie wiedzieli: jak mają pracować). Te trzy podstawowe 
elementy są kryteriami pozwalającymi zweryfikować i rozstrzygnąć, czy dany 
szef zespołu może być uznany za autentycznego lidera czy nie.
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Dr Włodzimierz Świątek 
Psycholog biznesu, trener i coach, 
wykładowca i ekspert na kierunku 
Zarządzanie i Przywództwo 
na Uniwersytecie SWPS oraz 
w Szkole Biznesu Politechniki 
Warszawskiej.

Rozwinięcie tego tematu można znaleźć w artykule W. Świątka: „Nie każdy szef 
jest liderem”, Strefa Zarządzania SWPS `2018.

https://www.swps.pl/strefa-zarzadzania/artykuly/16978-nie-kazdy-szef-jest-liderem” 
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Motywowanie 
pracowników

Brak zaangażowania w pracę to jedna z ważniejszych przyczyn niskiej efektywno-
ści wykonywanych obowiązków w pracy. Według badań, w Polsce nawet 52% pra-
cowników nie angażuje się w wykonywaną pracę (Badanie Aon Best Employers 
z 2017 r.). Przyczyny takiego zachowania z pewnością nie są łatwe do zidentyfiko-
wania, ale wśród nich można odnaleźć te które są często powtarzane:
 
 brak zainteresowania ze strony przełożonego;
 
 brak poczucia, że pracownicy są wystarczająco ważni i docenieni w oczach  
 pracodawcy;
 
 brak wynagrodzeń, zarówno tych finansowych jak i niematerialnych.

Te same czynniki sprzyjają także wysokiej rotacji, utracie lojalności, 
ale i zwiększaniu oczekiwań wobec pracodawcy. 
Przedstawione poniżej narzędzia do zarządzania zespołem to rozwiązania, 
których twórcy dostrzegli, jak bardzo ważnym aspektem jest umiejętne motywo-
wanie i docenianie pracowników. Warto zwrócić szczególną uwagę na ich potrze-
by, monitorując na bieżąco ich poziom zaangażowania oraz obserwować emocje 
i zapraszać do dzielenia się pomysłami. To podejście jest bliskie klientocentrycz-
ności, ponieważ firmy zaczynają traktować swoich pracowników jak klientów 
i polegać na narzędziach, które stale pomagają im sprawdzać, czy zespół 
ma wszystko, co potrzebne jest efektywnej pracy.

Co robić, aby pracownicy czuli się bardziej zmotywowani i zaangażowani?

       Inspiruj

Działaj charytatywnie, przypominaj o sensie pracy, zachęcaj swoim przykładem 
do większego zaangażowania, oddania sprawom obywatelskim i wartościom 
bliskim firmie.

4
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           Doceniaj

Uznanie szefa może wpływać skuteczniej na pracownika niż wynagrodzenie 
finansowe. Podobnie jest z życzliwością i okazywaniem zrozumienia – to potwier-
dzenie, że lider widzi w pracowniku człowieka i odznacza się wysoką inteligencją 
emocjonalną. 

          Zachęcaj do dbałości o siebie

Rób to nie tylko poprzez oferowanie karnetów do klubów sportowych, ale i umoż-
liwiaj dobry wypoczynek oraz troskę o work-life balance. Wypoczęci pracownicy 
są bardziej wydajni. Możesz także zadbać o samorozwój pracowników np. poprzez 
sponsorowanie lekcji języka obcego, udziału w konferencjach, warsztatach 
lub zdobywania certyfikatów.

Jak team building poprawia efektywność zespołu – przykłady.

Team Building (budowanie zespołu) to jeden z najbardziej znanych rodzajów 
szkoleń oferowanych liderom i ich zespołom. Jest bardzo przydatny szczególnie 
w pierwszych etapach budowania zespołu. Podczas tego programu koncentruje-
my się na takich kluczowych elementach jak: wzajemne poznawanie się w dzia-
łaniu, integrowanie się zespołu, identyfikowanie ról zespołowych, wzmacnianie 
zaufania w relacjach między członkami zespołu, efektywna komunikacja 
i współpraca w zespole, wzmacnianie synergii zespołowej oraz budowanie 
dobrych relacji między liderem a zespołem.
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Przykład 1.   

Nowopowstały zespół projektowy będący częścią działu R&D (Badań i Rozwoju) 
w dużej firmie międzynarodowej, wspólnie ze swoim liderem podjął decyzję 
o uczestniczeniu w szkoleniu typu Team Building. Podczas dwudniowego pro-
gramu zespół ten przeszedł przez intensywny proces wykonania wspólnie serii 
zadań/projektów szkoleniowych o różnym stopniu trudności. W czasie realizowa-
nia jednego z najtrudniejszych zadań powstał problem znalezienia najlepszego 
rozwiązania. Okazało się, że kluczem do finalnego sukcesu była bardzo prze-
myślana i skuteczna interwencja lidera tego zespołu, który zamiast narzucać 
zespołowi „jedynie słuszne rozwiązanie”, zaproponował twórczą burzę mózgów 
opartą na poszukiwaniu i rozważeniu kilku najlepszych opcji dla tego rozwią-
zania. W ostatnim etapie jeden z członków zespołu zaproponował rozwiązanie, 
które zostało przetestowane przez zespół i wdrożone jako rozwiązanie finalne.

Przykład 2.

Zespół Działu Marketingu utworzony w procesie zmiany strukturalnej w firmie 
średniej wielkości, miał za zadanie podczas szkolenia typu Team Building zbu-
dować konstrukcję złożoną z kilkunastu elementów o różnej wielkości i kształcie. 
Czas realizacji tego zadania oraz jego reguły były precyzyjnie określone 
w instrukcji. I choć to zadanie wydawało się członkom zespołu na pozór proste, 
to po upływie pierwszych 15 minut pojawiły się trudności z jego wykonaniem 
zgodnie z instrukcją. W zespole pojawił się konflikt pomiędzy dwoma osobami, 
które zaczęły ze sobą mocno rywalizować forsując swoje rozwiązania. Oznacza-
ło to, że zamiast efektywnej współpracy zespołowej zaczęła dominować rywa-
lizacja w wykonaniu dwóch skrajnych indywidualistów. Pojawiły się wówczas 
w zespole silne emocje, które utrudniły kontynuację pracy nad zadaniem. Aby 
przezwyciężyć ten chwilowy kryzys, trener prowadzący szkolenie zaproponował 
„stopklatkę” w celu przeanalizowania tej trudnej sytuacji i uwolnienia nagroma-
dzonych emocji. Po kilkunastu minutach zespół powrócił do realizacji powierzo-
nego zadania. I okazało się w finale, że jedna z osób dzięki wytrwałości 
w dążeniu do celu i motywowaniu pozostałych członków zespołu doprowadzi-
ła do pomyślnego zakończenia tego zadania. Konstrukcja została zbudowana 
zgodnie z instrukcją i dzięki temu cały zespół mógł celebrować sukces!

Dr Włodzimierz Świątek 
Psycholog biznesu, trener i coach, 
wykładowca i ekspert na kierunku 
Zarządzanie i Przywództwo 
na Uniwersytecie SWPS oraz 
w Szkole Biznesu Politechniki 
Warszawskiej.
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Dwadzieścia narzędzi,  
które pomogą Ci  

zarządzać zespołem 
pracowników

5
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ASKHENRY

Zakres: motywowanie 

Platforma benefitowa dla pracowników, która jest formą usługi concierge i oso-
bistego asystenta miejskiego dla wszystkich osób w firmie. Narzędzie umożliwia 
zaoszczędzenie prywatnego czasu poprzez załatwianie drobnych usług za pra-
cowników w trakcie ich pracy, takich jak: zrobienie lub odebranie zakupów, pra-
nia, butów od szewca, zlecenie usługi krawieckiej, pocztowej, kurierskiej, załatwie-
nie spraw urzędowych, przewiezienie dowolnej rzeczy z domu do biura, zebranie 
ofert wakacyjnych lub zareklamowanie nieudanego lotu. Chcąc wdrożyć usługę 
AskHenry, warto znać liczbę zainteresowanych osób 
(min. 20 osób) i rozpoznać ich potrzeby, a następnie wdrożyć program pilotażowy. 

AskHenry w codziennej pracy:

 Oszczędza prywatny czas, który można poświęcić np. rodzinie. 

 Wyręcza pracowników z bardzo czasochłonnych zadań.

 Pomaga rozwiązywać trudne dla pracowników codzienne sprawy. 

Dzięki AskHenry:

 Firma staje się prozespołowa i troszcząca się o pracowników.

 Jest bardziej lubiana przez nich i doceniana.  

 Zmniejszasz rotację.

 Firma jest prospołeczna i proekologiczna (redukcja smogu, korków - jedno  
 auto załatwia wszystko). 

Więcej na: www.askhenry.pl
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http://www.askhenry.pl
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CARROTSPOT

Zakres: motywacja, rozwój, monitoring wskaźników HR 

Platforma jest kompleksowym rozwiązaniem do angażowania, motywowania 
i doceniania pracowników. Carrotspot w trosce o bezpieczeństwo danych został 
zbudowany w oparciu o technologię blackchain. Wdrożenie narzędzia w firmie 
poprzedzone jest audytem, aby dopasować je do firmy, jej kultury oraz oczekiwań 
zespołu. W trakcie wybranych grywalizacji pracownicy otrzymują tokeny, które 
kolekcjonują i wymieniają na to, co ich najbardziej motywuje do pracy. Narzędzie 
ułatwia także komunikację wewnętrzną i zachęca do dzielenia się pomysłami. 
Wzbogacone jest o rozbudowaną analitykę kluczowych zmiennych HR w organi-
zacji. Narzędzie jest dostępne także w formie aplikacji do pobrania na smartfon.  

Carrotspot w codziennej pracy:

 Umożliwia motywowanie „szyte na miarę” – dostosowane do indywidual  
 nych potrzeb i oczekiwań pracowników. 

 Pozwala na integrację z procesami HR w organizacji, np. rekrutacją, ocenami  
 okresowymi czy zarządzaniem talentami.

 Dzięki zaawansowanej analityce pozwala na monitorowanie zmian 
 w kulturze organizacyjnej.

Dzięki Carrotspot:

 Wzmacniasz zaufanie pracowników do firmy i związujesz ich z nią na dłużej.  

 Poprawiasz retencję pracowników, ograniczasz rotację talentów oraz anga 
 żujesz wszystkie grupy pracownicze.

 Wprowadzasz oszczędności finansowe, które uwzględniają wszystkie proce 
 sy HR w firmie.

 Zyskujesz wsparcie pozytywnego wizerunku firmy oraz kultury 
 organizacyjnej.

Więcej na: carrotspot.com

http://carrotspot.com
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eNPS

Zakres: efektywność i badanie zadowolenia

Narzędzie jest aplikacją informatyczną, która bada poziom zaangażowania pra-
cowników, opinię o firmie i umożliwia wdrażanie najlepszych planów pracowni-
czych o charakterze naprawczym. Zarządzający firmą dowiadują się, co dokład-
nie należy usprawnić w funkcjonowaniu zespołu, a wyniki są dostępne zaraz do 
zakończeniu badania. Narzędzie jest przydatne firmom, które zatrudniają osoby 
utalentowane i bardzo wymagające w stosunku do pracodawcy (np. pokolenie Y). 
Ankieta wskazuje trzy grupy respondentów: promotorów (entuzjastycznych pra-
cowników), neutralsów (pracowników zadowolonych, ale nieszczególnie lojalnych) 
oraz detraktorów (krytyków).  Następnie właściwe badanie eNPS jest oparte o trzy 
części: ogólną, emocjonalną oraz racjonalną. Z dwóch ostatnich etapów otrzy-
muje się wyniki rozszerzone na osiem obszarów, m.in.: benefity, wynagrodzenie, 
procedury i zasady, moje zadania, mój szef, mój rozwój, moi współpracownicy. Te 
z kolei służą pogłębieniu diagnozy, zaplanowaniu działań naprawczych oraz mo-
nitorowaniu skuteczności planów działań. 

eNPS w codziennej pracy:

 Dostajesz „natychmiast” informację o tym, jak firmę widzą pracownicy.

 Masz szansę „natychmiast” zapobiegać rotacji w firmie. 

 Wiesz, które obszary zarządzania zespołem wymagają Twojej pracy. 

 Oszczędzasz czas - narzędzie jest w pełni zautomatyzowane. 

Dzięki eNPS:

 Twój zespół staje się bardziej efektywny.

 Minimalizujesz koszty funkcjonowania firmy. 

 Wpływasz na skuteczność rozwoju firmy.

Więcej na: conceptintelligence.pl
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HARMONYTEAM

Zakres: zapobieganie odejściom pracowników

Narzędzie jest platformą informatyczną, która przewiduje odejścia pracowników 
oraz im zapobiega. Jest także w stanie odciążyć pracę zespołu HR. Narzędzie ana-
lizuje eEWS - employee Early Warning Signals (sygnały wczesnego ostrzegania 
dot. pracowników), czyli dane liczbowe pochodzące z perspektywy pracowników, 
pracodawcy oraz z perspektywy rynku pracy. Dzięki danym generowany raport, 
który uwzględnia informacje zebrane w trakcie roku w aplikacji harmonyteam. 
Raport wskazuje managerom pilne obszary do naprawienia oraz punkty wyma-
gające udoskonalenia, a także działania naprawcze. Narzędzie wykonuje także 
raporty wspierające efektywność rozmów managera o sytuacji w zespole i wyko-
nuje automatyczne podsumowanie przy okazji odejścia pracownika ze wskaza-
niem przyczyn. 

Harmonyteam w codziennej pracy:

 Oszczędzasz czas wykluczając nowe rekrutacje oraz straty w przypadku 
 utraty pracowników. 

 Monitorujesz stabilność zespołów. 

 Narzędzie pozwala na całkowitą rezygnację z procesu Exit Interview. 

Dzięki Harmonyteam:

 Zmniejszasz rotację pracowników.

 Zmniejszasz koszty - likwidujesz rotację nawet o 50%.

 Oszczędzasz wydatki budżetu w przypadku nieplanowanej utraty 
 pracownika (koszt to od 30% do 80% wynagrodzenia pracownika). 
 
Więcej na: conceptintelligence.pl/produkty-harmonyteam

http://conceptintelligence.pl/produkty-harmonyteam
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FITQBE

Zakres: zaangażowanie pracowników, benefity pozapłacowe

Narzędzie buduje zaangażowanie pracowników i kulturę firmy opartą na pro-
mocji zdrowego trybu życia, docenianiu i wynagradzaniu zespołu. Fitqbe może 
być formą grywalizacyjnej platformy (wyzwanie sportowe) lub może mieć także 
charakter wellbeing, która buduje zintegrowaną społeczność zadowoloną z pra-
cy. Z kolei FitMarket to system kafeteryjny, który umożliwia pracownikom wybór 
benefitów, którymi zarządza pracodawca. Narzędzie pozwala także tworzyć akcje 
zachęcające do aktywności, której celem jest wsparcie szczytnego celu. W zależ-
ności od potrzeb pracowników można wybrać opcje, które zintegrują zespół 
i zachęcą do wspólnej zabawy. Fitqbe ma także formę aplikacji mobilnej i pozwa-
la także na połączenie z rozwiązaniami wewnątrzfirmowymi. 

Fitqbe w codziennej pracy:

 Zarządzasz benefitami i ich budżetami za pomocą jednego narzędzia. 

 Pomagasz pracownikom się rozwijać i pielęgnować dobre nawyki. 

 Zapobiegasz rotacji i zatrzymujesz najlepszych pracowników. 

Dzięki Fitqbe: 

 Budujesz zdrową kulturę organizacyjną w firmie. 

 Zwiększasz efektywność zespołu.

 Tworzysz silny employer branding Twojej firmy. 

Więcej na: fitqbe.comfit

http://fitqbe.comfit
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GAMFI

Zakres: grywalizacja, zaangażowanie pracowników

Platforma, której treścią jest grywalizacja online służąca m.in. wyznaczaniu celów, 
budowaniu zaangażowania, feedbackowania i nagradzania. Dzięki zdefiniowaniu 
celów grywalizacji i przełożeniu np. misji firmy na wyzwania na platformie online, 
możliwe jest uprawnienie komunikacji. Narzędzie używa m.in. głębokiej grywali-
zacji, wyzwań kreatywnych i KPI, angażujących procesów edukacyjnych, narracji 
wizualnych do motywowania i automacji zaangażowanej. Zaletą jest otrzymanie 
feedbacku w czasie rzeczywistym, możliwość posługiwania się punktami odzna-
kami oraz tablicami wyników oraz korzystania ze sklepu z benefitami.  Co ważne 
cele, które pracodawca może określić posługując się gamfi mogą być bardzo róż-
ne. Jej twórcy wskazują m.in.: zwiększenie przychodów, rekrutacja, rozwój kompe-
tencji pracowników, zmniejszenie rotacji czy wsparcie dowolnego celu bizneso-
wego.  

Gamfi w codziennej pracy:

 Ustalasz dowolny cel, który masz osiągnąć dzięki grywalizacji.

 Otrzymujesz feedback w bardzo krótkim czasie. 

 Oszczędzasz czas, działasz efektywnie i w sposób bardzo oryginalny 
 – poprzez grywalizację.  

Dzięki gamfi:

 Usprawniasz komunikację i zwiększasz efektywność zespołu.

 Wzmacniasz zaangażowanie pracowników.

 Budujesz silny zespół i zapobiegasz rotacji. 

Więcej na: gamfi.com

http://gamfi.com
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ICEBREAKER HR

Zakres: motywowanie, zapobieganie rotacji 

Narzędzie do automatycznego, cotygodniowego monitorowania i mierzenia sa-
tysfakcji pracowników. Narzędzie uwzględnia zadawanie jednego pytania w każ-
dym tygodniu poprzez e-mail. 
Pytania są konstruowane tak, aby były zabawne i otwarte. To forma dobrej 
zabawy, która pozytywnie wpływa na budowanie relacji, poczucie zadowolenia 
w miejscu pracy oraz mocniejszą identyfikację z firmą. W zamian za udzielenie 
odpowiedzi, pracownicy dowiadują się czegoś nowego o sobie nawzajem. 

IcebreakerHR w codziennej pracy:

 Łatwe i proste narzędzie do zapobiegania rotacji.  

 Monitoruje nastrój i zaangażowanie pracowników. 

 Nie zabiera czasu – wszystko dzieje się automatycznie i na bieżąco. 

Dzięki IcebreakerHR:

 Szybciej reagujesz lub zapobiegasz problemom w zespole.

 Integrujesz pracowników i podnosisz ich efektywność. 

 Pomagasz pracownikom wyrabiać dobre nawyki.

Więcej na: icebreaker.hr

http://icebreaker.hr
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NAIS

Zakres: docenianie i motywowanie pracowników 

To wielozadaniowa platforma, która umożliwia zbudowanie wyjątkowego, dopa-
sowanego do charakteru firmy, systemu doceniania pracowników. Firma poprzez 
narzędzie przyznaje środki pracownikowi, aby sam mógł wybrać benefity i korzy-
stał z nich tak jak lubi. Dodatkowo każdy pracownik widzi pełną skalę wszystkich 
korzyści, które dostaje od firmy. Narzędzie umożliwia analizę informacji oraz roz-
licza dokumenty i tworzy raporty. Jest w pełni bezobsługowe, ułatwia robienie 
zrzutek na prezenty dla pracowników i organizację konkursów, a także pomaga 
w obiektywnym ocenianiu pracowników. 
 
Nasi w codziennej pracy:

 Łatwe narzędzie analityczne, które wyjaśnia aspekty miękkie HR-u. 

 Posługujesz się modułami doceniania i nagradzania w dowolnej 
 konfiguracji. 

 Monitorujesz poziom satysfakcji pracowników. 

 Masz pod kontrolą budżet na wydatki związane z benefitami oraz 
 prowadzisz jego analizę w czasie. 

Dzięki Nais:

 Podnosisz zaangażowanie i zwiększasz integrację pracowników. 

 Obniżasz poziom rotacji. 

 Tworzysz dobrą atmosferę w firmie. 

 Budujesz kulturę pozytywnej informacji zwrotnej. 

Więcej na: nais.pl

http://nais.pl


TEAMBUZZ

Zakres: integracja i docenianie pracowników 

Narzędzie umożliwia publiczne wyrażanie doceniania pracowników oraz udzie-
lenie prywatnych wskazówek. System wysyła automatyczne notyfikacje o doce-
nieniu, wskazówkach i prośbach o feedback. Można skonfigurować przypomnie-
nie mailowe (np. wysyłane raz dziennie) o możliwości docenienia drugiej osoby. 
Uznania mogą być zamieniane na punkty, a te wybierane na nagrody z katalogu. 
Narzędzie pozwala sprawdzić, kto jest najczęściej doceniany w ostatnich dniach 
lub np. w trakcie miesiąca. 
Teambuzz ułatwia organizację indywidulanych spotkań w firmie, budowanie 
interaktywnych ankiet oraz posiada wirtualną skrzynkę na pomysły i sugestie. 

Teambuzz w codziennej pracy:

 Budujesz kulturę firmy, w której informacja zwrotna jest ważna. 

 Feedback udzielany jest na bieżąco. Motywujesz i wynagradzasz 
 pracowników za zaangażowanie. 

 Monitorujesz poziom nastroju pracowników. 

Dzięki Teambuzz:

 Budujesz zgrany zespół.

 Odkrywasz ukryte talenty pracowników. 

 Zachęcasz pracowników do dzielenia się opinią i pomysłami.

Więcej na: teambuzz.io
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http://teambuzz.io
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UP-BEAT

Zakres: komunikacja wewnętrzna i docenianie pracowników 

Platforma kafeteryjna, która umożliwia korzystanie z benefitów pracowniczych. 
Narzędzie jest dopasowane do potrzeb firmy i ma bardzo przyjazną oraz intuicyj-
ną obsługę. Pracodawca wybiera benefity z oferty lub dodaje własne. Następnie 
określa dostępne źródła finansowania i ich wysokość. Pracownik korzysta tylko z 
tych benefitów w ofercie Up-Beat, które spełniają jego potrzeby. Płatności doko-
nuje wybraną metodą. Otrzymujesz także szczegółowy raport, co ułatwia rozlicze-
nia, a Pracownik cieszy się z nowych możliwości spędzania wolnego czasu. Narzę-
dzie dysponuje szeroką ofertą benefitów z zakresu mody, podróży, sportu 
i wypoczynku. 

Up-beat w codziennej pracy:

 Oszczędzasz czas. 

 Kontrolujesz budżet na wynagrodzenia.

 Wprowadzasz różnorodność benefitów pozapłacowych, które są lepiej dopa 
 sowane do pracowników.  

Dzięki Up-beat 

 Zwiększasz efektywność i zaangażowanie pracowników. 

 Skutecznie motywujesz. 

 Zapobiegasz rotacji. 

Więcej na: up-beat.pl

http://up-beat.pl
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PREESHARE

Zakres: docenianie pracowników 

Platforma do publikacji natychmiastowej informacji zwrotnej z dobrze wykonanej 
pracy. Pakiet raportów pozwala na obiektywną ocenę kompetencji, zaangażowa-
nia i kreatywności pracowników. Otrzymanie „preeshare” może dotyczyć np. dzie-
lenia się wiedzą, specjalnej nagrody, przywództwa, inicjatywy, realizacji, itp. 
Na podstawie analityki możesz łatwo podejmować decyzję o awansach lub oce-
nach okresowych. Narzędzie bezpośrednio łączy docenianie pracowników z war-
tościami firmy, pokazuje dobre przykłady i wzmacnia pożądane zachowania.  

Preeshare w codziennej pracy:

 Łatwo identyfikujesz talenty pracowników. 

 Oszczędzasz czas – masz szybki wgląd w aktywność osób w zespole 
 i jej ocenę przez pozostałych. 

 Otrzymujesz szybkie informacje zwrotne na temat zaangażowania 
 pracowników. 

Dzięki Preeshare

 Skutecznie motywujesz pracowników. 

 Zwiększasz efektywność zespołu.

 Zapobiegasz rotacji pracowników. 

 Zwiększasz zyski operacyjne. 

Więcej na: preeshare.com

http://preeshare.com
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EMPLO

Zakres: komunikacja wewnętrzna, zarządzanie efektywnością pracowników 

Narzędzie, które usprawnia komunikację z pracownikami i pozwala na zarządza-
nie ich efektywnością. Dzięki niemu można prowadzić efektywną komunikację 
„góra-dół”, przekazywać wiadomości wybranym pracownikom, zakładać grupy 
dyskusyjne, przekazywać i organizować materiały firmowe, porządkować profile 
pracowników. Ponadto: zamieszczać i uaktualniać strukturę organizacji, tworzyć 
wnioski, zarządzać nieobecnościami, ogłaszać wydarzenia lub tworzyć ankiety. 
Narzędzie oprócz możliwości analitycznych pomaga także w ocenie pracy i kom-
petencji pracowników, wyznaczaniu im celów oraz sprawdzaniu wiedzy. Dodatko-
wo można korzystać także z: filmu powitalnego dla pracowników, plakatów 
promocyjnych, gotowych szablonów kwestionariuszy, ankiet i wniosków. 

Emplo w codziennej pracy:

 Usprawniasz komunikację wewnętrzną. 

 Sprawdzasz poziom wiedzy pracowników. 

 Tworzysz zespoły, przypisujesz cele i obiektywnie oceniasz pracę 
 zatrudnionych osób.  

Dzięki Emplo:

 Zwiększasz efektywność pracowników. 

 Określasz i pomagasz rozwijać określone kompetencje. 

 Zwiększasz zyski operacyjne. 

Więcej na: emplo.pl

http://emplo.pl 
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SHAREBEE

Zakres: komunikacja wewnętrzna, zaangażowanie pracowników

Platforma dla firm, która wspiera programy: Social Selling i Employee Advocacy. 
Wszystkie treści z zakresu HR oraz marketingu firmy (zakres employer branding) 
są uporządkowane i dostępne w jednym miejscu – bibliotece gotowych treści, 
czyli Content Hub. Algorytm wybiera content, żeby użytkownik mógł publikować 
materiały adekwatne dla swojej grupy docelowej i budować wizerunek eksperta. 
Pracownicy mogą również w prosty sposób proponować własne tematy, które 
uzupełniają bibliotekę. Dzięki Social Insights widzisz jak aktywni i jak skuteczni są 
Twoi pracownicy w mediach społecznościowych. Widzisz co i w jakich ilościach 
publikują, jakie generują zasięgi i przede wszystkim co jest najchętniej polecane 
i komentowane przez klientów i prospektów. W kilka kliknięć możesz zrobić ran-
king, który pokaże ci, kto jest wśród ambasadorów firmy. Narzędzie pozwala także 
na animowanie pracowników i wprowadzenie grywalizacji. 

Sharebee w codziennej pracy:

 Wiesz, kto i jak działa w ramach promowania firmy (Employee Advocacy). 
 
 Zarządzasz reputacją marki poprzez jej pracowników. 
 
 Masz dostęp do analityki działalności pracowników na rzecz firmy. 

Dzięki Sharebee:

 Zwiększasz ROI
 
 Zwiększasz zaangażowanie pracowników oraz ich identyfikację z firmą. 
 
 Zwiększasz zyski firmy. 

Więcej na: sharebee.pl

http://sharebee.pl
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HCM DECK

Zakres: rozwój pracowników, edukacja, motywacja 

Platforma HR, która pomaga zarządzać wiedzą i budować kulturę organizacji 
uczącej się. Narzędzie posiada zautomatyzowane funkcjonalności, aby rozwijać 
kompetencje pracowników i skrócić procesy zarządzania wiedzą. Jest dostępne 
w modelu Saas – wygodnej i bezpiecznej chmury. Możliwości HCM Deck to m.in.: 
platforma e-learning, szkolenia stacjonarne, firmowa baza wiedzy, łatwa ocena 
pracownicza, profile kompetencyjne, testy i ankiety, zadania, budowanie społecz-
ności oraz onboarding.  

HCM Deck w codziennej pracy:

 Oszczędzasz czas – narzędzie gromadzi w jednym miejscu wiele 
 funkcjonalności „jednym kliknięciem”. 

 Tworzysz zbiorcze zestawienia i raporty, aby łatwo mierzyć efekty działań. 

 Posiada łatwy program onboardingowy. 

 Usprawnia komunikację. 

 Oszczędzasz pieniądze – zmniejszasz liczbę szkoleń zewnętrznych. 

Dzięki HCM Deck:

 Rozwijając kompetencje, zaangażowanie i efektywność pracowników, 
 rozwijasz także firmę. 

 Skrócisz i uprościsz procesy w organizacji,

 Monitorujesz działania szkoleniowe i ograniczasz szkolenia zewnętrzne. 

Więcej na: hcmdeck.com 

http://hcmdeck.com
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HRSYS

Zakres: HR, komunikacja wewnętrzna 

Kompleksowe narzędzie, które ułatwia zarządzanie wszystkimi procesami HR, 
takie jak m.in: zarządzanie całym cyklem zatrudnienia pracownika i prowadzenie 
komunikacji wewnątrz firmy. Jego zaletą jest kompleksowość – można wybierać 
spośród 40 modułów, które porządkują pracę z obszaru HR: szkolenia, monito-
ring, rekrutacja, baza wiedzy, testy wiedzy, oceny okresowe, badania pracowni-
ków, szkolenia E-learning. W zakładce komunikacja można posługiwać się m.in.: 
czatem, wallem, forum, kalendarzem, ogłoszeniami. Moduł kadry służy spraw-
nemu planowaniu ścieżki kariery pracowników. Z pomocą tego modułu można 
zaplanować ocenę kompetencji pracowników pod kątem wykonywania obowiąz-
ków na innym stanowisku, ale też kolejne szczeble kariery w firmie. Budżety to 
moduł, który umożliwia kompleksowe zarządzanie kosztami w budżecie firmy, 
rozdzielanie ich, przeliczanie i kontrolowanie wydatków w prosty i intuicyjny 
sposób. 

HRsys w codziennej pracy:

 Oszczędzasz czas: narzędzie jest kompleksowe i stworzone tak, aby korzystać  
 z niego posługując się tylko dwoma kliknięciami. 

 Odpowiednio zarządzasz pracownikami i ich umiejętnościami.

 Łatwo raportujesz i wyciągasz wnioski. 

Dzięki: HRsys:

 Zapobiegasz rotacji. 

 Szybciej rozwijasz firmę. 

 Tworzysz efektywny zespół pracowników. 

Więcej na: hrsys.pl

http://hrsys.pl
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SKILO

Zakres: HR, zaangażowanie pracowników 

Skilo jest narzędziem do angażowania i zarządzania rozwojem talentów w firmie. 
Pozwala poznać umiejętności i kompetencje zatrudnionych w organizacji osób, 
jak i zarządzać ich rozwojem poprzez wyznaczanie ścieżek kariery i planowanie 
szkoleń. Narzędzie automatyzuje m.in.:  rekrutację i onboarding, rozwój kompe-
tencji, zarządzanie szkoleniami i ułatwia analizę wyników, zapisywanie opinii oraz 
wykonywanie ankiet. Pomaga także nadzorować wynagrodzenia i benefity. 
Ma też bardzo prosty i intuicyjny interface.

Skilo w codziennej pracy:

 Masz jedno zintegrowane narzędzie do zarzadzania rozwojem pracowników. 

 Potrzeby szkoleniowe zebrane są w jednym miejscu

 Masz dostęp do informacji, które szkolenia są najbardziej efektywne. 

 Łatwo, prosto i obiektywnie oceniasz pracowników. 

 Odkrywasz talenty pracowników.

Dzięki Skilo:

 Masz jasny i klarowny system oceny pracowników.

 Usprawnione śledzenie postępów w realizacji celów.

 Zwiększysz zaangażowanie pracowników.

 Korzystasz z zautomatyzowanego i ustandaryzowanego procesu 
 zarządzania szkoleniami.

 Umożliwiasz wyznaczenie pracownikom kompetencji i umiejętności nie  
 zbędnych do rozwoju

Więcej na: skilohr.com

http://skilohr.com


Zarządzaj skutecznie pracownikami      33

WEBANKIETA

Zakres: badanie satysfakcji pracowników 

Webankieta to program do tworzenia ankiet online, dzięki którym można zbadać 
poziom zadowolenia pracowników, zapytać o najlepszy wybór i zbierać feedback. 
Dzięki narzędziu można poprawić atmosferę i środowisko pracy oraz zbierać 
dane do analizy i tworzyć raporty. Webankieta pozwala także na tworzenie testów 
wiedzy oraz uzyskać wartościowe opinie od osób na różnych szczeblach struktury 
twojej firmy. Program jest także pomocny do ankiet satysfakcji z procesu rekruta-
cji lub zapobieganiu odejściu wartościowych pracowników w przyszłości (badania 
Exit Interview).

Webankieta w codziennej pracy:

 Szybko otrzymujesz feedback od pracowników. 

 Sprawdzasz zaangażowanie pracowników w powierzone obowiązki.

 Analizujesz i tworzysz raporty, aby podejmować najlepsze decyzje.

Dzięki Webankiecie: 

 Zapobiegasz rotacji pracowników. 

 Dysponujesz danymi, które pozwalają skutecznie zwiększać zaangażowanie  
 pracowników.

 Wiesz, które obszary firmy potrzebują naprawy, a które działają bardzo 
 dobrze. 

Więcej na: webankieta.pl

http://webankieta.pl 
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SHERLOCK 
WASTE

Zakres: zaangażowanie pracowników 

Sherlock Waste to narzędzie, która wspiera zaangażowanie pracowników we 
wspólne doskonalenie firmy. Prosta i intuicyjna aplikacja służy zgłaszaniu proble-
mów i pomysłów na ich usunięcie. Tym samym pracownicy mają duży wpływ na 
jakość ich codziennej pracy, współdecydują i proponują najlepsze pomysły na po-
zbycie się przeszkód. To ciągłe doskonalenie miejsca pracy, które odbywa się dzię-
ki zaangażowaniu pracowników i uwolnieniu ich kreatywnego potencjału.  

Sherlock waste w codziennej pracy:

 Oszczędzasz pieniądze – pracownicy identyfikują marnotrawstwo. 

 Eliminujesz frustracje pracowników i podnosisz satysfakcję z pracy.

 Usuwasz biurokrację i usprawniasz działanie firmy.

Dzięki Sherlock waste:

 Prowadzisz efektywną komunikację wewnętrzną. 

 Zwiększasz zaangażowanie pracowników.

 Przeciwdziałasz odchodzeniu pracowników. 

 Dajesz pracownikom możliwość współdecydowania i współtworzenia firmy. 

Więcej na: pl.sherlockwaste.com

http://pl.sherlockwaste.com
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TEAMDECK

Zakres: zarządzanie czasem zespołu

Proste i przejrzyste planowanie czasu zespołu, połączone z kalendarzem, mierze-
niem czasu pracy i umawianiem spotkań. Teamdeck usprawnia procesy zarzą-
dzania urlopami, likwidując nieprecyzyjną komunikację. Pozwala także monitoro-
wać planowane wakacje i akceptuj zwolnienia pracowników za pomocą jednego 
kliknięcia. Narzędzie pomaga Vw odnajdywaniu najbardziej kompetentnych pra-
cowników i ustalaniu priorytetów. Narzędzie oferuje specjalny, bezpłatny plan dla 
start-upów (zespół do 6 osób). 

Teamdeck w codziennej pracy:

 Optymalizujesz budżet – porównujesz czas rzeczywisty i szacunkowy poświę 
 cony projektom. 

 Usprawniasz pracę zespołu, nadając priorytety i maksymalizując wydajność. 

 Łatwo zarządzasz dostępnością pracowników. 

Dzięki Teamdeck:

 Monitorujesz efektywność pracy zespołu.

 Przeciwdziałasz wypaleniu zawodowemu. 

 Przewidujesz potrzeby rekrutacyjne.

Więcej na: teamdeck.io

http://teamdeck.io
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EBNAVI

Zakres: budowanie silnej marki pracodawcy 

Narzędzie służy diagnozowaniu marki pracodawcy na podstawie analizy proce-
sów HR w firmie, kierunku strategicznego, postrzegania firmy przez obecnych 
i przyszłych pracowników, komunikacji wewnętrznej. Algorytmy narzędzia anali-
zują 520 wskaźników oraz 250 mierzalnych procesów, które mają wpływ na silną 
markę. Większość z nich pochodzi z punktów styczności marki pracodawcy z kan-
dydatem, a następnie z pracownikiem – od momentu pierwszego zaznajomienia 
kandydata z marką po bycie tak szczęśliwym i zadowolonym z pracy, że poleca go 
innym. Narzędzie od razu generuje raport i wyniki, które pozwalają na diagnozę 
firmy oraz pozwalają przyciągać nowych pracowników do firmy i wzmacniać już 
istniejący zespół.  

EBnavi w codziennej pracy:

 Otrzymujesz raport, dzięki któremu znasz obszary firmy, które wymagają  
 większej pracy. 

 Usuwasz przeszkody, które zmniejszają efektywność zespołu. 

 Oszczędzasz budżet inwestując go w działania, które zwiększają jakość 
 pracy w firmie. 

Dzięki EBnavi:

 Budujesz silną markę, która jest atrakcyjna dla zespołu.

 Dbasz o przyszłą rekrutację. 

 Udoskonalasz strategię employer branding. 

 Zwiększasz przychody operacyjne. 

Więcej na: ebnavi.com

http://ebnavi.com
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Reasumując

Bądź liderem dla swoich pracowników i poprowadź firmę z ich udziałem do 
sukcesu. Twój dream-team to ludzie, którym przewodzisz, a sposób zarządzania 
ich pracą będzie kluczem do regularnego zwiększania efektywności zawodowej 
zespołu. 
Twoja działalność będzie zawierała wiele elementów nie tylko z zakresu 
zarządzania, marketingu, ale i psychologii. Dlatego zachęcamy Cię do korzystania 
z narzędzi, które wprowadzając automatyzację, ułatwiają prawie wszystkie 
obszary kierowania zespołem: od komunikacji po motywowanie i badanie opinii. 
Ważny jest także element dzielenia się opiniami w zespole, im więcej wiedzy na 
temat postaw i opinii pracowników, tym skuteczniejsze narzędzia do mobilizacji 
do osiągania ponadprzeciętnych celów, a tym samym dystansowania 
konkurencji. 
Pamiętaj, że będziemy służymy Ci radą i czekamy na Ciebie na naszym portalu 
o potrzebach młodych przedsiębiorców. Zaglądaj często na startup.pfr.pl.
Przede wszystkim życzymy Ci powodzenia, mając nadzieję, że już niedługo 
usłyszymy o nadzwyczajnych sukcesach Twojej firmy i bardzo zadowolonych 
oraz lojalnych pracownikach. 

Powodzenia!



Start-up skazany 
na sukces.
Jakie narzędzia pomogą Ci
zwiększyć sprzedaż?

Jak 
zatrudniać 
najlepszych?
Co warto wiedzieć, 
o nowoczesnej rekrutacji?

Za pomocą 
jakich narzędzi 
marketingowych 
zwiększysz potencjał 
swojej firmy?
Narzędzia marketingowe, 
które zapewnią firmie sukces.

Dowiedz się 
więcej na:
www.startup.pfr.pl

http://www.startup.pfr.pl
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