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Zastosowanie elementów grywalizacji środowiska 
pracy w spółce ITM

Analiza przypadku prezentowana w tym artykule opisuje wdrożenie grywaliza-
cji w polskiej spółce z sektora IT. W przedsiębiorstwie tym w trakcie procesu 
silnego wzrostu nawarstwiło się wiele problemów wokół atmosfery pracy i stresu 
z nią związanego. W spółce, po diagnozie sytuacji, postanowiono wdrożyć system 
zarządzania pracą opartej o metodyce grywalizacji. Celami systemu są: zmniejsze-
nie poziomu stresu, uatrakcyjnienie pracy i wzrost poziomu jakości wykonywa-
nych projektów IT. Cele te zostały w większości osiągnięte.

Słowa kluczowe: analiza przypadku (case-study), grywalizacja środowiska pracy (gamified workplace 
system), sektor IT (IT sector), stres w pracy (stress at work), MŚP (SME)

Wstęp

ITM jest spółką informatyczną działającą w obszarze wysokich technologii. Powstała 
w roku 1997. Na początku działalności skoncentrowana była na wytwarzaniu opro-
gramowania przeznaczonego do zarządzania procesem produkcyjnym w przedsię-
biorstwach branży meblowej. W kolejnych latach spółka rozszerzyła możliwości 
oprogramowania o inne branże pokrewne. W tym okresie znacząco też wzrósł po-
ziom integracji oprogramowania z urządzeniami produkcyjnymi, jak i innymi syste-
mami informatycznymi.

Charakter pracy sprawił, że w firmie wykształciła się kultura organizacyjna, któ-
ra przejawia się między innymi wysokim poziomem zaufania wobec pracowników, 
miłą atmosferą pracy, koncentracją na wytwarzaniu produktów o wysokim poziomie 
funkcjonalności. ITM jest obecnie jedną z największych spółek programistycznych 
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w województwie warmińsko-mazurskim, gdyż w ostatnich latach firma rozwijała się 
dynamicznie dzięki rosnącej liczbie klientów. Ponadto firma weszła na rynki mię-
dzynarodowe oraz rozpoczęła współpracę z licznymi partnerami, w tym z ośrod-
kami akademickimi. Spowodowało to wzrost presji i wymagań w stosunku do pra-
cowników, wywieranych zarówno przez organizację, jak i klientów oraz partnerów 
firmy. Wzrastający poziom stresu i gęstniejąca atmosfera stały się przyczyną wielu 
konfliktów interpersonalnych wewnątrz spółki.

Analiza sytuacji

Zarząd podjął decyzję przeprowadzenia analiz mających na celu ocenę aktualnej 
sytuacji wewnętrznej spółki. Były to pierwsze w historii spółki analizy dotykają-
ce miękkiej sfery zarządzania; spółka nie posiadała żadnych doświadczeń w tym 
zakresie, dlatego zdecydowano się na skorzystanie z pomocy firm zewnętrznych. 
Ostatecznie podjęto decyzję przeprowadzenia badania kompetencji pracowników 
wraz z ich oceną oraz badania poziomu stresu w środowisku pracy.

Dodatkowo spółka podjęła próbę oceny pracowników metodą porównania pa-
rami w oparciu o takie kryteria, jak: rzetelność, wiedza, orientacja na osiąganie celu, 
doskonalenie i kreatywność. Wyniki badań kompetencji i ocenę pracowników omó-
wiono z każdym z pracowników z osobna, wyznaczając jednocześnie ścieżki rozwo-
jowe. Wnioski ogólne zaprezentowano na zebraniu podsumowującym. 

Po roku przeprowadzono kolejne badanie weryfikujące i otrzymano zbliżone 
rezultaty. Oznaczało to, że działania mające na celu zarówno podniesienie kompe-
tencji, jak też zwiększenie wydajności i jakości pracy, były nieskuteczne.

Analiza rezultatów badań kompetencji i oceny pracowników pozwoliła wskazać 
kilka kluczowych problemów:

■ zbyt odległy czas pomiędzy działaniem a oceną; pracownicy starający się pod-
nosić swoje kompetencje nie byli oceniani na bieżąco;

■ zmaterializowały się ryzyka związane z metodą oceny, a w szczególności nad-
mierny liberalizm i faworyzowanie osób;

■ wyniki oceny nie miały wpływu na wynagrodzenie i pozycję pracowników  
w firmie;

■ opisane w badaniu kryteria oceny, mimo że były zrozumiałe w odczuciu pra-
cowników, były zbyt naukowe, oderwane od rzeczywistych kompetencji potrzeb-
nych w firmie, dlatego pracownicy nadawali im własne określenia, np. doskonalenie 
nazywane było „farmieniem expa1”. 

1 Potocznie – zdobywanie punktów doświadczenia w slangu graczy komputerowych.
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W ramach badania czynników stresogennych w środowisku pracy zidentyfiko-
wane zostały główne źródła stresu w obszarach organizacji pracy, relacji z pracow-
nikami, właściwości organizacji i sferze osobistej pracownika. 

Analiza poziomu stresu wskazała główne obszary generowania stresu:
■ presja czasowa, zmienność ról, poczucie ryzyka i niepewności, nadmiar obo-

wiązków, duża dynamika zmian, brak jasnych zasad funkcjonowania;
■ słaba komunikacja wewnętrzna, szczególnie pomiędzy działami;
■ nieczytelny i niekonsekwentnie stosowany system premiowania;
■ możliwy brak konsekwencji we wdrażaniu rozwiązań wewnętrznych oraz mo-

nitoringu ich efektów;
■ poczucie, że oficjalna struktura firmy nie ma swojego odwzorowania w rze-

czywistości. 
Poczucie wzrastającego poziomu stresu, monotonia w pracy plus czynniki we-

wnątrzorganizacyjne sprawiały, że praca w takich warunkach stawała się mało atrak-
cyjna z punktu widzenia rynku pracy. Pogłębiona analiza sytuacji wraz z analizą 
kompetencji oraz poziomu stresu jednoznacznie wskazały, że projekt grywalizacyj-
ny koncentrujący się na zidentyfikowanych problemach ma duży potencjał poprawy 
obecnej sytuacji.

Projekt grywalizacji 

Model zgrywalizowanego środowiska pracy został oparty na następującej strukturze:
cele biznesowe
■ zmniejszenie poziomu stresu,
■ uatrakcyjnienie pracy,
■ wzrost poziomu jakości, terminowości i innowacyjności rozwiązań;
pożądane zachowania
■ programiści starają się wykonać zlecone prace w określonym czasie i w dobrej 

jakości;
■ pracownicy rozwijają swoje kompetencje i zdobywają nowe;
■ pracownicy tworzą wzorce zachowań i dbają o ich stosowanie;
■ wzorce projektowe w rozumieniu dobrych zasad tworzenia aplikacji;
■ wzorce i schematy wdrożeniowe;
gracze/uczestnicy
■ pracownicy firmy, wszystkie działy; średnia wieku 30–35 lat; doskonała zna-

jomość gier komputerowych i mechanizmów w nich występujących, lubiący gry  
i często grający.
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Katalog pojęć

Analizując charakter pracy w spółce, znaleziono wiele analogii do gier Role-Playing-
Games (RPG). Pierwszymi, najbardziej rzucającym się w oczy podobieństwem jest 
sama idea gry jako walki zespołu z przeciwnościami losu do zwycięstwa, którym 
jest realizacja z góry ustalonego celu. W przypadku gier RPG mamy do czynienia  
z realizacją określonych zadań przez zespół, według wcześniej ustalonych zasad gry.  
W przypadku realizacji projektów mamy dokładnie ten sam cel – w określonym 
zespole zrealizować projekt. Jeśli chodzi o gry RPG, gracze niejako odgrywają kilka 
ról w grze, wcielając się zarówno w różne postacie, np. wojownika, maga czy druida, 
jak i przyjmując różne funkcje, np. lidera wyprawy, lekarza czy zaopatrzeniowca. 
Bardzo często jeden gracz ma kilka postaci w grze i jednocześnie jest zaangażowany  
w realizację wielu zadań. Pracownik może być zaangażowany w kilka projektów, przy 
czym w każdym z nich może pełnić inną rolę, w zależności od charakteru projektu. 
W jednym może być kierownikiem zespołu, a w innym wykonawcą fragmentu kodu 
komputerowego, w kolejnym zaś może być projektantem rozwiązania. Kolejnym 
podobieństwem wykorzystanym w projektowanym środowisku gamifikacyjnym jest 
naturalna chęć wyróżnienia się spośród innych i możliwość zakomunikowania tego 
otoczeniu. W grach stosowanych jest wiele mechanizmów pozwalających osiągnąć 
ten cel, np. personalizacja postaci, wybór ścieżki, jaką chce ją rozwijać, posiadanie 
określonych atrybutów czy przedmiotów, poziomów rozwoju itp. System grywali-
zacyjny pozwala na osiągnięcie podobnych mechanizmów personalizacji rozwoju 
osobistego i daje w ten sposób możliwość wyrażania siebie. Postanowiono zastoso-
wać narrację stosowną do wspominanych wcześniej gier typu RPG, aby uatrakcyjnić 
formę przekazu.

Role: Programista, Konsultant, Serwisant, Sprzedawca.
Doświadczenie: Młodszy programista, Programista, Starszy Programista, Acco-

unt Manager, Key Account Manager.
Odznaki: Poziomy kompetencji: Poziom 1, Poziom 2, Poziom 3.
Klany: Zespoły projektowe.
Funkcja w Klanie: Funkcja w projekcie PM, Programista, Wdrożeniowiec.
Etap: Pewien okres, w którym obowiązuje jednoznaczna zasada oceny. Etap 

służy do skoncentrowania wysiłków na konkretnych celach, np. podniesienie jako-
ści, ograniczenie kosztów itd.

Questy: Projekty, do realizacji których potrzebne są zespoły o różnych pozio-
mach kompetencji. Kompetencje są określane przez statystki kompetencji potrzeb-
ne do wykonania zadania.

Zadania w queście: Zadania w projekcie.
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Eventy: Cykliczne zdarzenia związane z operacyjnym działaniem spółki, takie 
jak: spotkania projektowe, dystrybucja nowych wersji oprogramowania i zdarzenia  
z działaniami integracyjnymi w spółce, np. rejs firmowy, dzień programisty.

Monety: Rentowność projektów. Zastosowano żetony do gry w pokera. Zarobio-
ne żetony zamienia się w kasie na pieniądze. Jest to dodatkowa premia pracowników. 

Items: Nagrody, zwykle niespodzianki, przyznawane za szczególne zasługi. Są 
to przedmioty typu książki, kubki, ołówki, notesy, koszulki itd. Nagrody są przyzna-
wane nie tylko za sukcesy w pracy, ale również za osiągnięcia w szeroko rozumia-
nym życiu firmy, np. działalności społecznej, charytatywnej, wolontariacie.

Lista rankingowa: Zagregowane wyniki ocen działań pracowników. Najbar-
dziej wyzywający element do zdefiniowania, gdyż sprowadza się do wyznaczenia 
najbardziej wartościowego pracownika w danym okresie. Wagi poszczególnych ele-
mentów składowych są bardzo trudne do zdefiniowania, ale jednocześnie pozwalają 
na sterowanie pożądanymi zachowaniami w przedsiębiorstwie. Na przykład etap 
budowania jakości będzie szczególnie promował działania jakościowe i waga jakości 
w liczbie przyznanych punktów będzie największa. W spółce przyjęto model oceny 
stały dla pewnego okresu – etapu gry. Po zakończeniu etapu wyniki są resetowane, 
a zwycięzca etapu otrzymuje odznakę zwycięzcy.

Challenge: Definiowane są przez moderatora gry lub mogą być rzucane dla 
innego gracza. Pierwsze historycznie wyzwanie brzmiało: „Podczas najbliższego 
szkolenia użyj trzy razy słowa agrafka”. Dotyczyło ono sprowokowania użycia sło-
wa „agrafka” podczas szkolenia przeprowadzonego dla klienta z zakresu organizacji 
magazynów. W przypadku podjęcia wyzwania realizujący je otrzymywał nagrodę 
po spełnieniu wymagań. Mechanika wyzwań jest szczególnie ważna, gdyż niesie ze 
sobą bardzo dużą dawkę zabawy.

Rekordy: Najlepsze osiągnięcia w konkretnej dziedzinie, np. najszybsza sprze-
daż, najszybsza realizacja zgłoszenia serwisowego. 

Model grywalizacyjny polega na wykonywaniu questów (realizacji projektów), 
brania udziału w zdarzeniach/eventach i podejmowaniu wyzwań/challenges. Projekty 
mają różną skalę trudności i dotyczą różnych obszarów działalności firmy. W zależ-
ności od obszaru działania potrzebne są różne kompetencje zespołu realizującego 
dany projekt.

Działanie systemu

Quest polega na zdefiniowaniu celu projektowego, ale jednocześnie określeniu, ja-
kie punkty doświadczenia uczestnicy projektu otrzymają. Uczestnictwo w projek-
tach trudnych pozwala na zdobywanie coraz wyższego poziomu doświadczenia. 
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Każdy quest realizowany jest przez jeden klan i posiada termin realizacji. Termin 
realizacji jest ważny z punktu widzenia zarabiania monet. Wypłata monet następuje 
tylko i wyłącznie w momencie zakończenia questu w terminie. Lider klanu rozdziela 
monety poszczególnym graczom.

Przykład: 
Quest 1: 
Opis: Wykonanie nowego wydruku dokumentu potwierdzenia na zlecenie klienta.
Cena sprzedaży: 1500 zł
Koszt wytworzenia: 2 osobodni = 900 zł
Planowany zysk netto = 600 zł
Liczba monet do zarobienia = 600 × 5% = 30 monet (w przypadku uzyskania 

zakładanego kosztu wytworzenia). Liczba zarobionych monet zmniejsza się w razie 
przekroczenia zakładanych kosztów.

Na podstawie tak sformułowanego zlecenia następuje proces definiowania ko-
lejnych kroków mających na celu zrealizowanie zadania. Ten proces na tym etapie 
niczym nie różni się od typowej definicji projektu. Znacząca różnica pojawia się  
w momencie oceny potrzebnych kompetencji do realizacji tego projektu. Nowością 
jest również ocena doświadczenia i wiedzy, którą wykonawca zdobędzie po wyko-
naniu zlecenia.

Tabela 1. Kolejne etapy realizacji questu

Lp. Opis Wymagane  
kompetencje

Punkty  
doświadczenia

1 Ustalenie z klientem ostatecznej formy 
wydruku

Wdrożeniowe: 2 
Programistyczne: 1

Wdrożeniowe: 20
Programistyczne: 0

2 Zaprogramowanie ustalonego wydruku 
w systemie informatycznym 

Wdrożeniowe: 0
Programistyczne: 2

Wdrożeniowe: 0
Programistyczne: 10

3 Testowanie procesu wydruku i spraw-
dzenie efektu z wymaganiami klienta

Wdrożeniowe: 1
Programistyczne: 0

Wdrożeniowe: 5
Programistyczne: 0

Wymagany poziom kompetencji  
dla projektu:
Suma możliwych do zdobycia punktów 
doświadczenia

Wdrożeniowe: 2
Programistyczne: 1

Wdrożeniowe: 25
Programistyczne: 10

Elementy architektury systemu

Technologiczną realizację projektu oparto na kilku aplikacjach dostępnych w sieci 
oraz na dedykowanych rozwiązaniach informatycznych stworzonych przez spółkę 
do realizacji części zadań. 
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Zestaw narzędzi informatycznych:
■ dedykowana aplikacja grywalizacyjna do zarządzania questami,
■ Google driver,
■ Poczta MS Exchange z wtyczkami do systemu grywalizacyjnego,
■ Serwer QlickView,
■ arkusze Excela do parametryzowania gry,
■ narzędzia integrujące, np. firmowa wiki.

Interfejs użytkownika 

Interfejs użytkownika-gracza zaprojektowano w oparciu o stosowane w grach tech-
niki komunikacji gry z graczem. Unikano tekstów, tabel z danymi na rzecz wykre-
sów, wskaźników, kalendarzy, oznaczania kolorami ważnych informacji. Krytyczne 
jest również samo rozmieszczenie informacji na ekranie. 

Na aktualnym etapie realizacji projektu funkcjonują następujące elementy inter-
fejsu użytkownika: 

■ edytor profilu użytkownika wyposażony we wskaźnik kompletności danych  
i mechanizm zachęcający do rozbudowywania profilu;

■ pulpit zarządzania zgłoszeniami serwisowymi zbudowany w oparciu o techno-
logię „push”, polegającą na samoczynnej aktualizacji zawartości strony internetowej 
w przypadku pojawienia się nowych danych w systemie; dodatkowo zgłoszenie ser-
wisowe jest kategoryzowane i umieszczane w odpowiedniej kolejności do realizacji; 
na bieżąco zmienia się dostępny czas do rozpoczęcia akcji serwisowej; naturalnie  
w zależności od wagi zgłoszenia czas jest odpowiednio skracany lub wydłużany;

■ ekran „Moje osiągnięcia”, który pokazuje miejsce w rankingu, liczbę osiągnię-
tych punktów doświadczenia i zebranych monet; z tego ekranu pracownik może 
również uzyskać informację, jakie go jeszcze czekają wyzwania i ile może zdobyć 
punktów, realizując zadania w całości.

Rozwój systemu i oczekiwane wyniki

Aktualnie model grywalizacyjny jest w fazie implementacji, wdrażane są pierwsze 
elementy systemu i testowany jest algorytm oceny. System grywalizacyjny został 
bardzo dobrze przyjęty przez pracowników firmy, pomimo iż zdobywane obecnie 
punkty nie przekładają się jeszcze na ocenę pracowników. 

Docelowo, po prawidłowym sparametryzowaniu algorytmów, zarobione mo-
nety będą stanowiły rzeczywistą premię za poprawne wykonanie questów. Spółka 
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spodziewa się osiągnięcia wzrostu wydajności i jakości pracy dzięki zastosowaniu 
mechanik gier w realizacji zadań. Ponadto wprowadzenie elementów zabawy do 
środowiska pracy powinno skutecznie przyczynić się do zmniejszenia poziomu wy-
palenia zawodowego i poziomu stresu u pracowników. Już dzisiaj w samej organi-
zacji i w jej bezpośrednim otoczeniu biznesowym mówi się o ciekawej inicjatywie 
spółki. Szczególnie cenny jest pozytywny odzew pobliskiego uniwersytetu i stu-
dentów wydziału informatyki, którzy stanowią główne źródło nowych kadr spółki. 
Spółka oczekuje, że dzięki temu łatwiej jej będzie pozyskać najlepszych kandydatów 
do pracy.

Kolejnym planowanym etapem jest rozszerzenie modelu grywalizacyjnego  
o klientów firmy, szczególnie w zakresie tworzenia rozwoju produktów informa-
tycznych. Spółka chce wdrożyć crowdsoursingowy model kolekcjonowania pomy-
słów na rozwój produktu. W tym celu rozpoczęto współpracę z Centrum Gier 
Symulacyjnych i Grywalizacji w Akademii Leona Koźmińskiego i zainicjowano testo-
wanie platformy grywalizacyjnej stworzonej przez zespół Centrum. Obecnie spółka 
testuje kolejną odsłonę platformy, analizując jednocześnie możliwości integracyjne 
z rozwiązaniami spółki.

Podsumowanie

Ponieważ projekt wdrożenia grywalizacyjnego środowiska pracy jest w trakcie re-
alizacji, dziś nie można powiedzieć jednoznacznie, że został zakończony sukce-
sem. Bez żadnych wątpliwości można jednak stwierdzić, że już sama idea projektu 
wniosła wiele pozytywnych zmian i zachowań w organizacji. Z punktu widzenia 
zarządu, jedną z najcenniejszych rzeczy jest zmiana postrzegania wpływu innych 
na efekty pracy pracownika. Firma, dotychczas podzielona na dwa przeciwstawne  
i rywalizujące obozy programistów i konsultantów, powoli zaczyna się konsolidować 
w ramach jednego wspólnego celu, jakim jest rozwój firmy. Ten proces nie odbył 
się bez ujemnych skutków. Zanotowano znaczący wzrost fluktuacji w tym okresie. 
Nie można jednak jednoznacznie kojarzyć tego faktu z wprowadzeniem innych me-
tod zarządzania. Zdania na ten temat są w dalszym ciągu podzielone: czy niepokój 
przed zmianą i wprowadzenie elementu konkurencyjności wewnątrz firmy spowo-
dował odejście starszych pracowników, czy też po prostu ambicje pracowników 
były wyższe niż firma mogła zaoferować w ramach typowej w tej branży ścieżki 
rozwoju. Kolejnym doświadczeniem kadry menedżerskiej o fundamentalnym zna-
czeniu w kreowaniu dalszych procesów zarządczych jest odejście od postrzegania 
firmy przez pryzmat standardowych schematów organizacyjnych i, co za tym idzie, 
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dokładnych specyfikacji zadań na stanowisku, obowiązków, odpowiedzialności  
i całej administracyjnej otoczki, przynależności do wydziałów, nie mającej racji bytu  
w nowoczesnym przedsiębiorstwie, ukierunkowanym na projektową organizację 
pracy. Taka zmiana organizacji budziła naturalny sprzeciw, gdyż w miejsce stano-
wisk pojawiły się role i kompetencje. To spowodowało, że do byłych kierowników 
zaczęły trafiać zlecenia na wykonanie pracy „nielicującej” z powagą stanowiska. Kie-
dy tak naprawdę każda czynność prowadząca do sukcesu ma takie samo znaczenie. 
Uświadomienie tego faktu potrwa pewnie jeszcze chwilę, a wtedy powinny przestać 
funkcjonować mity, że np. tworzenie dokumentacji jest czynnością drugiej kategorii. 
Podczas wdrażania kolejnych faz projektu bardzo ważne było wcześniejsze prze-
testowanie modelu oceny. Projekt jest wdrażany malutkimi etapami, bez szokują-
cych zmian i na razie nie ma wpływu na wynagrodzenia pracowników. Dostarczając  
w tej fazie samych pozytywnych bodźców poprzez nagradzanie prawidłowych zacho-
wań, obserwujemy pozytywne reakcje pracowników, wzrost zaangażowania i bardzo 
dużą poprawę jakości produktu. Pozytywne reakcje przyniosło zaproszenie pracow-
ników do wspólnej pracy nad systemem. Pracownicy, czując się autorami rozwią-
zania, chętniej wdrażają zmiany, co zdecydowanie ułatwia proces implementacji. 
Dodatkowo cykl szkoleń związany z grywalizacją, zorganizowany dla wszystkich 
pracowników, spowodował poważne podejście do modelu opartego na poważnych 
fundamentach, a nie jak do kolejnej zmiany, która za chwilę zakończy się sukcesem 
lub porażką. Przygotowanie do zmiany poprzez szkolenia pokazało determinację 
zarządu we wdrożeniu procesu, przy jednoczesnym podwyższeniu świadomości or-
ganizacji na temat nowoczesnych metod zarządczych. 

Application of  Gamification Elements  
in the Workplace Environment at ITM

Summary
The case study presented in this article describes the implementation of  gamifi-
cation at a Polish company in the IT sector. Many problems relating to workplace 
atmosphere and its related stress accumulated within this company during the pro-
cess of  intense growth it went through. The company, following a diagnosis of  the 
situation, decided to implement a system of  work management based on the gami-
fication method. The objectives of  the system included the lowering of  levels of  
stress, improving work attractiveness, and increasing the quality level of  IT projects. 
For the most part, these targets have been achieved.

_______________________
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