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Jak zmienić przeciętnych pracowników  

w mistrzowski zespół?  
- NOTATKI DO FILMU NR 2 „TEST EFEKTYWNOŚCI ZESPOŁU” – 

 

Wiesz co mnie zachwyca w medycynie? Dobry lekarz z jednego wyniku badania jest w stanie 
powiedzieć bardzo dużo o zdrowiu pacjenta, nawet go osobiście nie badając. Mam dla Ciebie coś 
podobnego. Nie mam szansy zobaczyć Twojego zespołu, ale w tym materiale wytłumaczę Ci jak sam 
może go zbadać i w razie potrzeby zacząć skutecznie go doskonalić. 

W tym materiale - zgodnie z obietnicą - mam przygotowane dla Ciebie gotowe narzędzie, które 
będziesz mógł natychmiast wykorzystać do pracy w swoim zespole . 

Test Efektywności Zespołu pozwoli Ci zbadać Twój zespół pod kątem 6 kluczowych obszarów, które 
wpływają na jego wyniki. Rezultat testu jasno pokaże Ci, nad czym trzeba popracować w pierwszej 
kolejności, aby pierwszą poprawę wyników pracy zespołu zobaczyć bardzo szybko.  

W poprzednim materiale omówiliśmy 6 kluczowych obszarów wpływających na wyniki zespołu i były 
to kolejno: 

• Firmowe DNA  
• Wizja i cele, firmowy KPI. 
• Struktura i indywidualne KPI. 
• Systemy HR 
• Komunikacja wew. 
• poziom przywództwa 

 Wykorzystamy je teraz, żeby zbadać faktyczny stan efektywności twoich zespołów. 

Test bada 6 wymienionych obszarów i pozwala wyróżnić wśród nich zarówno mocne, jak i zaniedbane 
obszary, od których zależą wyniki jakie przynosi Twój zespół. Jest on bardzo prosty i czytelny zarówno 
na etapie wypełniania go, jak i analizy, co powoduje, że sprawdza się w każdej branży i wielkości 
firmy. 

Test składa się z 30 stwierdzeń, na które można odpowiedzieć w skali od 1 do 5. Przygotowałem dla 
Ciebie dwa warianty arkuszy, jeden dla Ciebie, a drugi gotowy do przekazania Twoim pracownikom. 
Różnią się pojedynczymi zapisami co obu stronom ułatwi jego wypełnienie. 
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Możesz zrobić ten test na dwa sposoby. 

Pierwszy to Twoja ocena. Ty wypełniasz ten test na wyczucie tak, jak Twoim zdaniem odpowiedzieliby 
Twoi pracownicy. To wersja totalnego minimum, bo jest całkowicie subiektywna, ale w razie braku 
innej możliwości pozwoli przynajmniej Tobie popatrzeć na Twój zespół i firmę z innej perspektywy. 
Jeśli zdecydujesz się na ten wariant, wydrukuj arkusz dla zarządzającego, wypełniej test i oceń 
wszystkie 30 pozycji. Zrób podsumowanie na końcu testu i wybierz dwa obszary do pracy, które 
wypadną w punktacji najniżej. 

Drugi sposób to realizacji badania to hybryda pierwszego (wypełniaj go również sam) oraz zebranie 
odpowiedzi od całego Twojego zespołu i porównanie go z Twoimi przypuszczeniami. W tym wypadku 
przekaż do wypełnienia każdemu pracownikowi arkusz „dla pracownika” (też znajdziesz go pod 
filmem) i zleć zaufanej osobie przygotowaniu raportu z testu, jakie wcześniej rozdasz wszystkim 
pracownik.  

Dla bezpieczeństwa swoich ludzi poproś ich o anonimowe wypełnienie arkuszy. Nie zakładaj na to 
dużo czasu - wypełnienie testu nie zajmie Twojemu zespołowi więcej niż 10 minut. Jeden dzień 
każdemu na takie badania w zupełności wystarczy. 

Przy przekazywaniu testu podkreśl pracownikom jego anonimowość i poproś o maksymalną 
szczerość. Tylko szczere odpowiedzi będą dla Ciebie wskazówką co trzeba zrobić, aby szybko 
uruchomić potencjał Twoich ludzi. 

Jak już pojawią się wyniki, podobnie zaznacz 2 najniżej ocenione obszary. Porównaj go ze swoimi 
odpowiedziami. Teraz widzisz, na ile trafnie Twoja intuicja oceniała te obszary w Twoim zespole.  

Do dalszej pracy skorzystaj jednak z wyników zespołu, bo to one pokazują faktyczną sytuację. W 
kolejnym materiale video powie Ci co zrobić w przypadku każdego z 6 kluczowych obszarów 
ocenianych w teście, aby poprawić jego wpływ na wyniki Twojego zespołu. 

A teraz do dzieła.  
 
Pobierz testy – znajdują się poniżej tego wideo. Wydrukuj je i przygotuj je do wypełnienia przez 
zespół wg wskazówek opisanych powyżej. Swój test możesz zacząć wypełniać od razu. Owocnej 
pracy! 
 
Dostałeś do swoich rąk potężne narzędzie, z którego możesz śmiało korzystać co jakiś czas, żeby 
upewnić się, że najważniejszy skarb biznesu - jakim są Twoi ludzie - działa bez zarzutu, na 
najwyższych obrotach! 
 
W kolejnym nagraniu powiem Ci co zrobić w przypadku każdego z 6 kluczowych obszarów ocenianych 
w teście, aby poprawić jego wpływ na wyniki Twojego zespołu. 
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Mam nadzieję, że czujesz ekscytację na samą myśl, jak blisko jesteś odpowiedzi na kluczowe pytanie: 
co jest potrzebne mojemu zespołowi, aby zaczął przynosić znacznie lepsze wyniki. 
 
Do zobaczenia w kolejnym odcinku! 
 
Serdecznie Cię Pozdrawiam   
Grzegorz Gruza 
CEO Business Masters 
 
 

 


