
Zarządzanie efektywnością pracowników – wdrażanie innowacyjnych 

rozwiązań. 

Konsultacje dla przedsiębiorców  
 

 

 

 

 

Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedsiębiorców zarządzających zespołami pracowników.  

 

Kwestie zmiany efektywności i wydajności pracowników następującej wraz z wiekiem oraz w przypadku 

łączenia funkcji zawodowych i opiekuńczych zostały przeanalizowane w projektach innowacyjnych  

realizowanych przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy pod kątem systemowego 

usprawnienia organizacji pracy. Zespół ekspertów przy współpracy z partnerami zagranicznymi z Hiszpanii 

i Finlandii opracował platformy informatyczne umożliwiające diagnozę potrzeb i predyspozycji 

pracowników oraz wygenerowanie działań do samodzielnego wdrożenia przez pracodawcę, które pozwolą 

dostosować system pracy do potrzeb pracowników, a tym samym przełożą się na wzrost motywacji 

i wydłużenie aktywności zawodowej pracowników.   

 

Opis wydarzenia: 

Podczas konsultacji uczestnicy będą mogli zapoznać się z funkcjonalnościami i przetestować działanie 

platform informatycznych opracowanych w projektach innowacyjnych: 

• „REAKTIV50+ – model zarządzania efektywnością pracowników”, 

•  „4P – międzysektorowa inicjatywa pomocy rodzinom wielopokoleniowym”. 

 

Platforma REAKTIV 50+ pozwala na przeprowadzenie diagnozy potencjału pracowników w wieku 45+ 

identyfikującej silne strony pracownika i jego obszary do rozwoju, na podstawie której generowane są 

zalecenia do wdrożenia. Na spotkaniu zaprezentowane zostanie działanie platformy, co pozwoli na jej 

samodzielne wykorzystanie do kształtowania struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa w sposób 

sprzyjający zmianom efektywności pracowników.  

Platforma 4P  – obejmuje diagnozę i mechanizmy wdrożenia, które pozwala na godzenie życia zawodowego 

z opieką nad dziećmi, osobami starszymi i/lub niesamodzielnymi. Będą mieli Państwo możliwość stworzenia 

autodiagnozy, strategii wdrożeniowej, obliczenia kosztów i korzyści związanych z implementacją rozwiązań. 

 

Organizator: 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszcz – stowarzyszenie  z wieloletnimi tradycjami 

działające w obszarze wspierania przedsiębiorczości, współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie 

kształtowania kompetencji i kwalifikacji kadr do potrzeb rynku pracy, aktywizacji zawodowej i edukacyjnej.   

PTE świadczy usługi eksperckie, doradcze i udziela konsultacji w zakresie diagnozy ekonomiczno-

finansowej, specjalizuje się w pozyskiwaniu środków unijnych i realizacji projektów społecznych 

i infrastrukturalnych.  

 

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres: chmara@pte.bydgoszcz.pl do dnia 08.11.2021 r.  

  

 

 

W ramach XIV edycji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości Polskie 

Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy zaprasza do udziału 

w bezpłatnych konsultacjach w zakresie zarządzania efektywnością pracowników 

w wieku 50+ i pełniących funkcje opiekuńcze.  

Konsultacje odbędą się w dniu w  09.11.2021 r. w godz. 10.00-12.00 
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