
Employee Experience 4.0 
Przyszłość pracy nie musi być zagadką 

Warszawa,  22.01.2020 



JESTEŚMY AGENCJĄ SERVICE DESIGN 

Ścieżka klienta wewnętrznego mBank 
Szczegóły: https://fuzers.com/pl/portfolio/mdesigners/

Doradzamy, szkolimy, projektujemy i wspieramy biznes oraz sektor 

publiczny w projektowaniu i usprawnianiu usług oraz związanych z 

nimi doświadczeń.  

https://fuzers.com/pl/portfolio/mdesigners/


WYBRANI KLIENCI



POZNAJEMY DEFINIUJEMY PROTOTYPUJEMY TESTUJEMY



JAK PRACUJEMY NA WARSZTACIE? 

Otwartość i ciekawość



Mówimy sobie po imieniu

JAK PRACUJEMY NA WARSZTACIE? 



CEL SPOTKANIA

Zapoznać się z trendami 

Employee Experience

Wysłuchać innego 

punktu widzenia

Przygotować niewielkie, ale 

znaczące kroki na 

nadchodzące jutro



Z wypracowanymi 3 kluczowymi działaniami, jakie 

należy wykonać, aby jako HR być przygotowanym na 

dany trend. 

Z CZYM WYJDZIEMY Z WARSZTATU?



AGENDA: 

1. Poznajmy się | 10 min 

2. Wstęp do zadania | 10 min 

3. Praca z trendami  | 45 min 

4. Co dalej mogę z tym zrobić? | 15 min



Karty Employee Experience to 
narzędzie wspierające projekty i 
warsztaty skupiające się na 
obszarze poprawy 
doświadczeń pracownika. 

Zestaw zawiera 53 zjawiska, które 
mogą kształtować kierunek zmian 
w budowaniu relacji między 
pracodawcą a pracownikami w 
najbliższych latach.



POZNAJMY SIĘ! 

Czym się zajmuję? 

Imię od tyłu 

(grupa zgaduje) 



Wyobraź sobie…





Drogi uczestniku,  

wylosuj 6 kart i wróć do grupy.



Wybierzcie 2 zjawiska, które 

uważacie, że są kluczowe dla 

Waszej organizacji.





Co dalej z naszymi pomysłami?



Tu jesteśmy! 

DEFINIUJEMYPOZNAJEMY DEFINIUJEMY PROTOTYPUJEMY TESTUJEMY



Jak jeszcze inaczej można wykorzystać  

karty zjawisk Employee Experience? 



Warsztaty z pracownikami 

• jak te zjawiska dotyczą naszej organizacji, mojego zespołu, a jak mnie 
jako człowieka? 

• jakie niosą szanse i zagrożenia? 

• co jest w nich dla mnie jako człowieka ważne? 

• co w firmie powinno się wydarzyć żebyśmy byli na nie przygotowani?

Warsztat strategiczny z zarządem 

• dlaczego dany trend jest ważny dla naszego biznesu? 

• jakie niesie szanse?  

• jakie niesie zagrożenia? 

• na jakim poziomie możemy wykorzystać trend? -> do strategii? 
Nowych procedur? Komunikacji?

HR biznes parter z menedżerami 

• jak te zjawiska dotyczą mojego działu/zespołu? 

• jakie niosą szanse i zagrożenia dla funkcjonowania zespołu? 

• jak to wpływa na mnie jako lidera? Z czym to się dla mnie wiąże?



Jakie działania, zadania powinniśmy 
zacząć robić?

www.fuzers.com

Karta Start Stop Continue | Konferencja Praca 4.0

Co z tego, co aktualne robimy możemy 
lub powinniśmy przestać robić?

Co z tego, co aktualnie robimy 
działa i powinniśmy to utrzymać 
(kontynuować robić)?

Stop

START - STOP - CONTINUE



Poszukujemy odważnego! 

Jaki trend wybraliście z grupą? 

Jaki masz wniosek po dzisiejszym warsztacie?



CHCESZ ZNAĆ WNIOSKI INNYCH GRUP? 

DOŁĄCZ DO GRUPY NA LINKEDIN: EE 4.0 



EE 4.0 



Dziękujemy! 

Dobra robota! 

#patrzprzezfuzers

Izabela Wilk 

izabela.wilk@fuzers.com 

Katarzyna Trochimiak 

katarzyna.trochimiak@fuzers.com 
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