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Jak zmienić przeciętnych pracowników  

w mistrzowski zespół?  
- NOTATKI DO FILMU NR 3 „ANALIZA WYNIKÓW I REKOMENDACJE DZIAŁAŃ” – 

Do tej pory poznałeś model 6 kluczowych obszarów od których zależy jakość i efektywność pracy 
twojego zespołu, a w ostatnim wideo otrzymałeś instrukcje jak wykonać Test Efektywności Zespołu, 
który pozwoli ci je zmierzyć, zarówno z perspektywy twojej, jako osoby zarządzającej, jak i z 
perspektywy ludzi, którzy dla Ciebie pracują. Teraz powinieneś mieć już przed sobą wyniki tej pracy. 

Omówimy po kolei każdy z tych etapów wraz z propozycją działań, które można wykonać żeby je 
usprawnić. 

Przygotuj wyniki ankiety i popatrz na nie z poniższej perspektywy: 

Jeśli najniższe wyniki w teście wyszły w obszarze o nazwie Firmowe DNA podejmij następujące 
działania: 

- Zapytaj ludzi jakie zadania lubią robić w pracy najbardziej i na ile możesz, dopasuj ich 
stanowiska do talentów jakimi naturalnie dysponują. 

- Pozwól im podpowiedzieć Ci, co jest im potrzebne, aby chętniej podejmowali swoje 
codzienne działania. Możesz zrobić to w ramach ankiety badającej satysfakcję. 

- Zorganizuj dyskusję na ile firma faktycznie realizuje swoją misję i na ile ludzie się z nią 
utożsamiają. Jeśli nie definiowaliście swojej misji, koniecznie to zróbcie. Zapytaj ludzi na ile 
utożsamiają się z wartościami, które macie wypracowane jako Wasze. Wypracujcie pomysł co 
zrobić, abyście jako zespół byli z nimi bardziej spójni. 

Jeśli nisko wyszły wyniki z obszaru drugiego – Wizja, cele i firmowy KPI:  

- Upewnij się, że wizja oraz cele długoterminowe jakie wypracowaliście jako zarząd są znane 
każdemu pracownikowi w firmie i każdy je poprawnie rozumie. 

- Poproś swoich ludzi, aby powiedzieli - czy napisali - jak realizacja wizji firmy wpływa na nich 
osobiście. Co daje im nie tylko jako pracownikom, ale dodatkowo prywatnie. To pomoże im 
lepiej utożsamiać się z firmą i chętniej angażować się w realizację tej wizji. 

- Zadbaj, aby każdy pracownik w firmie wiedział, jakim wskaźnikiem określacie sukces firmy. 
Często trzeba to umiejętnie wyjaśnić pracownikom niższego szczebla. 
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Gdy nisko oceniony został obszar trzeci - Struktura i indywidualne KPI: 

 - Sprawdź, czy każdy pracownik potrafi poprawnie i jednoznacznie określić swojego 
przełożonego oraz swoich podwładnych. Byłbyś zaskoczony gdybym powiedział Ci jak często 
to są pytania, na które ludzie w firmie odpowiadają niepewnie, a czasem błędnie. 

- Zadbaj, aby każdy pracownik miał na swoim stanowisku zdefiniowane cele indywidualne, 
kluczowe zadania i indywidualne wskaźniki sukcesu (KPI). 

- Upewnij się czy każdy pracownik w firmie potrafi mierzyć swój indywidualny KPI. Jeśli nie, 
zadbaj, aby każdy to potrafił i miał do tego narzędzia. To klucz do Waszego sukcesu. 

Na kłopoty z obszarem czwartym - Systemy HR (zasady, narzędzia): 

- Zadbaj o spisanie zasad, jakie mają u Was panować w obszarze rekrutacji i wdrażania 
pracowników, szkolenia ich już w tracie pełnienia swoich funkcji, wynagradzania i pytania o 
satysfakcję. Docelowo możesz używać do tego dedykowanych programów i narzędzi IT, 
początkowo to może być wręcz 1 kartka A4 na każdy z wymienionych obszarów. 

- Jak już spiszesz te zasady, zadbaj aby były one znane i dostępne dla każdego w organizacji. 

- Jak zasady te będą już znane to zadbaj, aby były szanowane. To zbuduje poczucie 
bezpieczeństwa Twoich ludzi i wyzwoli w nich chęć do generowania wyników. 

Jeśli nisko wyszły wyniki z obszaru piątego - Komunikacja wewnętrzna:  

- Upewnij się, czy wszyscy liderzy i pracownicy rozumieją znaczenie otwartej, szczerej i 
opartej na wzajemnym szacunku komunikacji? 

- Opracuj zasady komunikacji zespołów, które będą określać minimalną częstotliwość spotkań 
w zespołach, ich czas trwania i tematykę. Pilnujcie później tych zasad, aż regularna 
komunikacja wejdzie Wam w krew. 

- Często podkreślaj, że w sytuacjach problemowych chcecie koncentrować się na szukaniu 
rozwiązań, a różnorodne perspektywy i odważne dzielenie się nimi w zespole są 
fundamentem Waszego rozwoju i komfortu pracy. 

I na koniec jeśli najsłabiej wypadł obszar Poziomów przywództwa: 

- Zorganizuj dla swoich liderów program rozwojowy, który na bazie praktycznych szkoleń i 
coachingu pozwoli im wejść na wyższy poziom przywództwa. 
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- Bądź dla swoich liderów wzorem do naśladowania. Czytaj regularnie książki z zakresu 
przywództwa, znajdź sobie mentora z tego obszaru. Dziel się z zespołem zdobytą wiedzą, 
Takie działania i przykład będą inspirować  do rozwoju liderskiego tych, którzy pod Tobą 
prowadzą swoje zespoły. 

- Komunikuj swoim liderom precyzyjne cele i oferuj im w trakcie realizacji tyle wsparcia, ile 
potrzebują, aby osiągnęli sukces. Inspiruj ich swoja postawą do robienia tego samego w 
swoich zespołach. 

Teraz wiesz na czym się skoncentrować. Zajmij się początkowo dwoma najsłabszymi obszarami. Ta 
praca przełoży się na wymierne efekty pracy Twoich ludzi. Jak już je umocnisz, zobaczysz pierwsze 
efekty widoczne w poprawie wyników Twoich ludzi. Wtedy nie osiadaj na laurach, tylko zabierz się za 
wzmacnianie kolejnych obszarów, aż zajmiesz się nimi wszystkimi. 

Po umocnieniu wszystkich 6 obszarów zrób ponownie ten sam test i poproś pracowników o równie 
szczere oceny. Będziesz zaskoczony pozytywną zmianą. 

Poznałeś dokładnie narzędzie jakim jest „Test Efektywnosci Zespołu”, którego używam do w pracy ze 
swoimi zespołami, jak i podczas projektów transformacyjnych u Klientów. 
 
Masz teraz trzy opcje do wyboru: 
 
- możesz spróbować samodzielnie zacząć zmierzać ku upragnionemu poziomowi efektywności 
Twojego zespołu, 
 
- możesz przekazać te materiały i instrukcje ludziom w twojej organizacji odpowiedzialnym za obszar 
związany z zespołem, żeby spróbowali na jego podstawie wprowadzić adekwatne działania 
naprawcze, 
 
= albo skorzystać  z pomocy naszych ekspertów specjalizujących się w dokładnie w tym obszarze i ich 
gotowych narzędzi wraz z całym doświadczeniem.  
 
Mam dla Ciebie jeszcze wyjątkową propozycję. Jeżeli chcesz szybciej, bez uczenia się na błędach, 
rozwinąć i rozwijać swoją firmę, to mamy dla Ciebie coś co na pewno ci się spodoba. Pod tym wideo 
znajdziesz link do „Testu Kondycji Firmy” 
 
Po uzyskaniu dostępu do testu otrzymasz 4 rzeczy: 
 
Dostęp do ankiety testującej aktualną kondycje twojej firmy. To szybki sposób na zrobienie audytu, 
który pozwoli na precyzyjne dobranie narzędzi i technik , które przestawią twoja firmę na „szybki tor 
rozwoju”. 
 



 

www.businessmasters.pl 

 
Po drugie, po wykupieniu testu, pojawi się opcja wybrania dogodnego dla Ciebie terminu na szybką, 
maksymalnie godzinną sesję z naszym ekspertem PRAKTYKIEM, który omówi z Toba wyniki badania. 
 
Po trzecie, w czasie tej sesji otrzymasz konkretne rekomendacje działań, które najszybciej przyniosą 
Ci oczekiwane rezultaty. Będą one dobrane dla twojej firmy i jej bieżącej sytuacji. 
 
Na koniec, jeżeli zdecydujesz się skorzystać z naszego testu i sesji doradczej, otrzymasz zaproszenie 
do społeczność Business Masters CLUB, do której należą inni doświadczeni przedsiębiorcy, tacy jak 
Ty. Oni też prowadzą firmy średniej lub dużej wielkości oraz zdecydowali się na skorzystanie z TESTU 
KONDYCJI FIRMY i razem z nami zaczęli rozwijać, skalować i automatyzować swoje biznesy. To 
wyjątkowa, zamknięta społeczność samych praktyków biznesu z doświadczeniem niejednokrotnie 
liczonym w dekadach. 
 
Standardowo taka konsultacja strategiczna, zamówiona na naszej stronie www kosztuje 897 złotych 
netto. Dla Ciebie jednak mam znacznie lepszą ofertę. Jako, że zainwestowałeś czas w ten mini kurs, 
co oznacza, że poważnie traktujesz rozwój swojego biznesu. Stąd mamy dla Ciebie specjalną cenę: 
197 złotych.  
 
Co więcej, jesteśmy tak pewni swoich kompetencji wynikających z doświadczeń i rezultatów naszej 
pracy z Klientami, że dostajesz od nas gwarancje satysfakcji. Jeżeli w czasie rozmowy uznasz, że nie 
jesteś zadowolony z otrzymanych porad i inspiracji, zwrócimy Ci 100% tej kwoty bez konieczności 
formalnego wyjaśniania powodu. 
 
Jest jednak pewien haczyk. Mamy dużo projektów doradczych i niewiele dodatkowego czasu naszych 
doświadczonych ekspertów, stąd ta oferta jest ważna tylko przez 48h liczone od tej chwili. Po 
podjęciu pozytywnej decyzji, na wykonanie testu i konsultacje z nami otrzymasz 2 miesiące. 
 
Jeżeli poważnie traktujesz rozwój swojej firmy i chcesz gwałtownie zwiększyć szanse i tempo rozwoju 
swojego biznesu to serdecznie zapraszamy. Nic nie ryzykujesz, a możesz tylko zyskać. 
 
Dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas. Jeżeli spodobały Ci się informacje, które Ci dziś 
udostępniliśmy, to zapraszam Cię do korzystania z naszych zasobów wiedzy, odwiedzania naszej 
strony www i bloga oraz polubienia naszych profili na FB i LinkedIn.  
 
Pozostańmy w kontakcie. 
 
Serdecznie Cię pozdrawiam   
Grzegorz Gruza,  
CEO Business Masters 


