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Temat spotkania

Dlaczego HPI?

Co nam dolega?

Co możemy / powinniśmy zrobić?

Jak wykorzystać narzędzie badawcze?



Paradygmat efektywności
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HR ma zasadniczy wpływ 
na wszystkie obszary 
wpływające na 
pracowników. Należy 
jednak pamiętać, że każde 
działanie MUSI być 
powiązane z szeroko 
rozumianą efektywnością.



Utracony potencjał – studium 
przypadku
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Łączna analiza 
efektywności oraz 
potencjału  
kompetencyjnego 
wskazała niepokojące 
zjawisko dużej ilości 
pracowników o dużym 
potencjale ale niskiej 
efektywności.
Kluczowe znaczenie ma 
odpowiedź na pytanie: 
dlaczego?



Co nam dolega?
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Zasoby

Organizacja pracy

Informacje

Kompetencje

Motywacja

Zdrowie / wellbeing



Studium przypadku 1
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Niewielki jest dostęp do wewnętrznych ekspertów w danej
dziedzinie

Ograniczony jest dostęp do użytecznych szkoleń.

Wiedza i kompetencje pracowników nie mają
odzwierciedlenia w przydzielanych im zadaniach oraz…

Ogólnie niski poziom rozwoju kompetencji niezbędnych do
realizacji powierzonych zadań.

Brak odpowiedniego przeszkolenia



Studium przypadku 2
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Zbyt długotrwałe podejmowanie
decyzji

Za dużo pracy

Zbyt dużo zmian w organizacji

Brak jasnych standardów pracy

Zła organizacja pracy zespołu
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Nadmierny stres

Brak jasnych norm etycznych
dotyczących funkcjonowania

zawodowego.

Nadmiar pracy negatywnie wpływający
na życie osobiste.

Brak dbałości o zdrowie pracowników

Złe warunki pracy



Co możemy / powinniśmy zrobić?

• Zarządzanie zasobami

• Ergonomiczne warunki pracy

• Nowe technologie
Zasoby

• Elastyczność

• Lean / agile / process work 

• Gig economy

Organizacja 
pracy

• Zarządzanie wiedzą

• Digital

• Feedback
Informacje



Co możemy / powinniśmy zrobić?

• Wykorzystanie potencjału / talentów

• Kształtowanie doświadczeń

• Edukacja vs. szkolenia
Kompetencje

• Badanie satysfakcji i zaangażowania

• Kariera

• Lider czy menedżer?
Motywacja

• Dom - praca

• Zdrowy styl życia i pracy

• Prewencja zagrożeń

Zdrowie / 
wellbeing



Narzędzie badawcze

• Realizacja 
badania

• Raport

Badanie

• Główne obszary 
„problemów”

• Potwierdzenie 
znaczenia

Wnioski
• Co możemy 

zrobić?

• Plan wdrożenia!

Działania




