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Jak zmienić przeciętnych pracowników  

w mistrzowski zespół?  
- NOTATKI DO FILMU NR 1 „ANATOMIA WYDAJNEGO ZESPOŁU” – 

Wyobraź sobie swoich pracowników, którzy w niedzielę nie mogą doczekać się poniedziałkowego 
poranka, aby podjąć firmowe zadania. Halucynacja czy może jest to ambitna wizja? Ten materiał 
pozwoli Ci znaleźć Twoją własną odpowiedź. 

W tym mini kursie nauczysz się jak szybko i skutecznie usprawnić wyniki Twojego zespołu i sprawić, 
że wreszcie zacznie działać jak drużyna piłkarska wygrywająca Ligę Mistrzów! 

Czy też znasz przedsiębiorców, którym zdarza się narzekać na swoje zespoły? Skarżą się, że 

• mają one niską wydajność, 
• albo nie zarabiają na siebie, 
• ludzie są niezaangażowani i nie lojalni, 
• nie przykładają się do pracy i nie „dowożą” wyników, 
• a co najgorsza, zdarza się, że często to za nich trzeba rozwiązywać problemy, którymi mieli się 

sami zająć? 

Jeżeli te i inne sytuacje brzmią dla Ciebie znajomo i zdarzyło ci się napotkać na nie w swoim biznesie 
to jesteś we właściwym miejscu!  

Nazywam się Grzegorz Gruza, jestem doradcą zarządów, strategiem biznesu i założycielem Business 
Masters. Na co dzień – jako spółka - pomagamy  właścicielom firm średniej i dużej wielkości w 
zmieniać ich biznes w samodzielną, przewidywalną i stabilnie rosnącą organizację. Dzięki temu liderzy 
mogą cieszyć się owocami swojej ciężkiej pracy i wykorzystać swój czas i energie na co tylko mają 
ochotę. 

W tym mini kursie, nauczysz się od jakich aspektów zależy skuteczność twojego zespołu. Dostaniesz 
do ręki gotowe arkusze oceny, które pozwolą Ci zmierzyć wydajność w twojej organizacji, a na koniec 
otrzymasz praktyczne wskazówki działań, które możesz wykonać, żeby zacząć systematycznie 
zmieniać nawet najgorszą kadrę w świetnie działający zespół, który staje się motorem napędowym 
twojego biznesu. 

Przedsiębiorcy, którzy nie znają tego modelu, działają po omacku. Nie wiedzą czego potrzebują, ani 
co konkretnie zrobić, żeby ich zespoły nie tylko zaczęły zarabiać na siebie, ale również mogły być 
główna dźwignia napędzającą rozwój firmy. Oznacza to , że najczęściej w takich sytuacjach właściciel - 
czy prezes firmy - nigdy nie będzie miał możliwości skupić się w pełni na strategii i wizji biznesu, nie 
wspominając o jej automatyzacji, dzięki której firma mogłaby rosnąć i rozwijać się bez jego udziału. 
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Natomiast jeżeli nauczysz się stosować ten zestaw narzędzi, będziesz mógł bardzo szybko 
zidentyfikować największe problemy, z którymi borykają się zespoły w twojej organizacji i skutecznie 
im przeciwdziałać. 

 To zaczynajmy! 

Zanim jednak powiem Ci jakie działania możesz podjąć, aby szybko zobaczyć zmianę w zachowaniach 
swojego zespołu, odniosę się do tej części systemu PERSONAR, który bezpośrednio wpływa na to jak 
pracują i ile zarabiają dla Ciebie Twoi ludzie. 
 
System PERSONAR to model zrównoważonej firmy, która działa sprawnie zarówno w obszarach 
miękkich (relacyjnych), jak i twardych (wynikowych). Powstał na bazie moich 15 lat doświadczenia w 
prowadzeniu własnych spółek jak i doradzaniu oraz szkoleniu kadr menedżerskich dużych i średnich 
firm w Polsce i Wielkiej Brytanii. 
 
Na bazie systemu PERSONAR definiuję 6 kluczowych obszarów, które wpływają na efektywność 
Twojego zespołu. 
 
Są to: 

- Firmowe DNA w którym zawiera się pasja, misja i wartości wypracowane w Waszej firmie, jako 
kluczowe w codziennej działalności. 

- Drugi obszar to Wizja, cele i firmowy KPI, czyli strategiczne założenia, które definiują konkretny 
kierunek rozwoju oraz miernik jej sukcesu. 

- Kolejnym są Struktura i indywidualne KPI czyli podział odpowiedzialności w organizacji oraz 
mierzalne efekty, które powinien osiągać każdy z pracowników, 

- Następnie wyróżniamy Systemy HR to zasady i narzędzia, które ułatwiają pracownikom życie, 
wspierają ich w codziennej pracy i umożliwiają realny wpływ na funkcjonowanie firmy,  

- 5 obszar to Komunikacja wewnętrzna rozumiana jako proces wymiany informacji oraz wzajemnej 
relacji, które są niezbędne do wymiany myśli, kształtowania zdrowej kultury organizacji i skutecznego 
rozwiązywania problemów. 

- I wreszcie obszar 6 czyli Poziom przywództwa rozumiany jako dojrzałość liderska kadry 
menadżerskiej oraz ich poziom kompetencji przywódczych mierzony wg standardów opisanych przez 
Johna Maxwella. 

Teraz czas na małe zadanie: zastanów się przez moment, który aspekt z 6 wymienionych powyżej 
wydaje Ci się w tym momencie najsłabszym z nich w Twoim zespole? Który byś wybrał? Zakreśl go 
proszę na wyraźnie tak, abyś pamiętał go po zrobieniu testu do którego otrzymasz dostęp i analizie 
jego wyników,  
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Wiesz już od jakich 6 aspektów zależą wyniki zespołów w Twoim biznesie. Zdecydowana większość 
codziennych problemów wynika z braków lub zaniedbań w jednym lub kilku z nich. 
 
Zapraszam Cię teraz do przejścia do kolejnego filmu, w którym przedstawię gotowe narzędzie - Test 
Efektywności Zespołu, który pozwoli zbadać Twój zespół pod kątem 6 kluczowych obszarów, które 
właśnie poznałeś. Wynik jasno pokaże Ci, nad czym trzeba popracować, aby zobaczyć pierwsze 
zmiany. 
 
Do zobaczenia w kolejnym odcinku! 
 
Serdecznie Cię Pozdrawiam   
Grzegorz Gruza 
CEO Business Masters 
 

 

 


