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podręcznik zwiększania 
sprzedaży i wartości firmy



Sposób funkcjonowania zespołów  
ma zasadnicze znaczenie dla tego, 
czy firma będzie spektakularnie 
rosnąć, czy też pozostanie średnia-
kiem lub zupełnie zniknie z rynku. 
pokazały to badania prowadzone przez 
40 lat (J. collins) na próbie 1435 spółek.

polscy pracownicy osiągają 60% efek-
tywności w porównaniu z zatrudniony-
mi w krajach o dłuższej historii rozwoju 
biznesu. pozostałe 30–40% efektywno-
ści zależy od innowacji na poziomie 
zarządzania personelem i procesami 
wewnętrznymi, a tylko kilka procent  
– od innowacji technologicznych.

Oferujemy podniesienie wartości 
i zysków spółek przez uwolnienie 
rezerw efektywności w tych ob-
szarach. Mamy sukcesy w pracy  
z polskimi firmami. skuteczne spółki 
budujące swoją wartość na współcze-
snym rynku opierają się na dwóch fila-
rach:
– strategia, finanse, marketing, sprze-

daż etc. to pierwszy filar – ogromnie 
ważna baza dla każdego biznesu;

WPROWADZENIE

GŁÓWNI KONSULTANCI

MAŁGORZATA PęKALSKA
założycielka progress institute 

konsultant organizacji, trener 
biznesu, executive coach.
specjalizacja – wzrost warto-
ści przedsiębiorstw. odpowia-
da za psychologiczną stronę 
zarządzania zmianą i wspiera-
nie w tym procesie zarządzają-
cych. tworzyła i współtworzy-
ła projekty zmiany w firmach 
zatrudniających od kilkunastu 
do kilkuset osób.

PRZEMySŁAW PAW
partner progress institute

doradca ds. rozwoju, anioł 
biznesu, doradca biznesowy. 
ekspert w zakresie zwięk-
szania sprzedaży i wartości 
przedsiębiorstw sektora mśp.
zwiększenie wartości przy-
chodów w kilku firmach róż-
nych branż o kilkaset procent 
w ciągu 36–60 miesięcy.
23-letnie doświadczenie na 
rynkach kapitałowych.

CEL DZIAŁAŃ:
wymierny wzrost zysków  
i wartości firmy.

HISTORIA SUKCESU NASZEGO KLIENTA

POCZĄTEK
w trzecim kwartale 2013 r. rozpoczęliśmy działania audytorskie w spółce 
robinson s.a. firma przeżywała stagnację. podejmowane działania 
nie przynosiły zadowalających rezultatów lub były one krótko-
trwałe i nie powodowały oczekiwanego wzrostu sprzedaży  
i rozwoju organizacji. odczuwalne było zmęczenie sytuacją.

JAK SPRZEDAŻ WZROSŁA O 40%

PROCES ZMIAN
Zaczęliśmy od zdefiniowania kluczowych 
działań potrzebnych firmie. następnie roz-
poczęliśmy pełny proces wprowadzenia 
zmiany organizacyjnej. Jej celem było 
zwiększenie sprzedaży oraz podniesienie 
wartości spółki. proces zawierał wzmoc-
nienie komunikacji wewnętrznej na naj-
wyższych szczeblach, transfer nowoczesnej 
wiedzy biznesowej i zarządczej, wsparcie  
coachingowe i konsultanckie osób kluczo-
wych, reorganizację pracy działów sprzedaży, 
uaktualnienie wizji i celów firmy oraz zaanga-
żowanie zespołu w proces zmian.

Efekty pracy stopniowo zaczęły być widoczne. spółka po doprecyzowaniu celów mogła skoncentrować się na kluczo-
wych obszarach działalności, przedefiniować priorytety i postawić nowe wyzwania swoim pracownikom. zespół z nową 
energią zaczął szukać rozwiązań dla męczących firmę problemów i wdrażać usprawnienia. Wprowadzona wiedza, na-
rzędzia biznesowe i psychologiczne zaczęły procentować szybszymi oraz bardziej celnymi decyzjami i działaniami,  
co bezpośrednio przełożyło się na dochód firmy.

REZULTATy
pierwszy kwartał 2015 r. zaowocował wzrostem sprzedaży o 42% w wysokomarżowym asortymencie. marzec 
2015 był najlepszym pod względem sprzedaży miesiącem w historii firmy, a to rezultaty zaledwie pierwszego etapu 
prowadzonego przez nas procesu zmiany organizacji.

 „choć brzmi to zaskakująco – odkryliśmy na nowo, co robimy. z innej perspektywy zobaczyliśmy naszą  
firmę. stwierdziliśmy, co ją blokuje i przede wszystkim – jakie ma realne możliwości. teraz je realizujemy. 

poznaliśmy narzędzia optymalizujące i podjęliśmy odważne ruchy w relacjach z naszymi pracownikami 
i klientami. Już się to opłaciło, a dopiero jesteśmy na drodze do jeszcze większego sukcesu”.

Paweł Busz
Członek zarządu Robinson Europe S.A.

„proces zmiany był dla nas wyzwaniem. nie spodziewałem się, ile »kamieni« poruszymy, by osiągnąć określony 
na wstępie rezultat biznesowy, oraz jak korzystnie wpłynie to na całą firmę. partnerski kontakt z konsultantami 

spowodował, że staliśmy się współtwórcami tych zmian – było to dla nas ważne. efekty finansowe, wiedza 
i stale rosnące uporządkowanie dały nam silne podstawy do osiągania kolejnych ambitnych celów 

biznesowych. praca z zespołem progress institute to inwestycja w realny rozwój biznesu”.
Janusz Starko 

Członek zarządu Robinson Europe S.A.

– zarządzanie odpowiedzialnością, za-
angażowaniem, koncentracją na wyni-
kach to drugi równie ważny, i co istotne 
komplementarny element stabilnego 
zwiększania zysku i budowania realnej 
wartości spółek.

dawniej siła tylko jednego z powyższych 
działań pozwalała odnosić sukcesy, dziś, 
w czasach dynamicznych zmian, organi-
zacje potrzebują czegoś więcej, by funk-
cjonować i rozwijać się.

takie podejście wyróżnia się wśród in-
nych zespołów consultingowych i jest 
podstawą skuteczności naszych działań.

Jako że celem jest wspieranie działań 
spółek w obydwu powyższych obsza-
rach, łączymy wskaźniki ilościowe z jako-
ściowymi.

Rekomendujemy i pilotujemy wdroże-
nia tam, gdzie zmiany przyniosą gwa-
rantowane rezultaty – większy zysk  
i wyższą wartość firmy.

Zarządzanie odpowiedzialnością, zaangażowaniem, 
koncentracją na wynikach to drugi równie ważny, i co 
istotne komplementarny element stabilnego zwiększa-
nia zysku i budowania realnej wartości spółek.
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PROWADZENIE KOMPLEKSOWEGO PROCESU ZMIANy W ORGANIZACJI

„sukces to maksymalne wykorzystanie możliwości, jakie masz”.
Zig Ziglar

w kompleksowym procesie zmiany 
bierze udział organizacja jako całość. 
współpraca z właścicielami czy osoba-
mi zarządzającymi jest tutaj szczególnie 
istotna. zarządzający często mają po-
mysł, jak rozwiązać swoje problemy, ale 
brakuje im pewności i wiedzy, jakie do-
kładnie działania należy podjąć.
Oferujemy know-how, znamy drogę 
do celu, bo przechodziliśmy ją z wielo-
ma klientami.
Wiemy, że problemy są symptomami 
dysfunkcjonalności na różnych po-
ziomach działania firmy. Definiujemy 
przyczyny i proponujemy sprawdzo-
ne rozwiązania, których nadrzędnym 
celem jest realne zwiększenie wartości 
spółki lub generowanie przez nią więk-
szego zysku.

odbywa się to poprzez:
• Pełniejsze wykorzystanie możliwości osób 

zarządzających oraz rozwój ich kompetencji 
profesjonalnych.

• Podniesienie wydajności procesów  
i pracowników poprzez profesjonalne 
przeprowadzenie zmian organizacyjnych.

W ramach prowadzonego projektu 
określamy obszary zmiany. zależnie 
od zaawansowania działań modeluje-
my struktury spółki, koncentrując się 
na obszarach takich, jak:
– sprzedaż,
– zarządzanie,
– komunikacja,
– procesy wewnętrzne,
– procesy biznesowe.

Jedynie ujęcie zmian w całość gwaran-
tuje sukces w zwiększaniu możliwości 
firmy i w realnym budowaniu jej war-
tości.

Jest to najwyższy standard działań kon-
sultingowych i wdrożeniowych, dostęp-
ny wcześniej tylko dla najzamożniej-
szych klientów. inne sposoby działania 
pozostawiają wiele problemów nieroz-
wiązanych, a wprowadzane zmiany nie 
przynoszą oczekiwanych efektów. mamy 
doświadczenie także w usprawnianiu 
funkcjonowania firm rodzinnych.

O przewadze konkurencyjnej stano-
wi dostosowanie firmy do aktualnych 
wyzwań rynkowych, biznesowych, or-
ganizacyjnych i stałe monitorowanie 
tego dopasowania, na co często przed-
siębiorcom brakuje czasu.

z naszego doświadczenia wynika, że naj-
częściej występują problemy z zarządza-
niem zadaniami oraz komunikacją. te ob-
szary na ogół rozpoczynają całościową 
zmianę. W polskich warunkach działa-
nie często utrudnia deficyt wiedzy, na 
co zwracać uwagę i jak być powinno oraz 
nabyte przyzwyczajenia – „bo zawsze tak 
robiliśmy”, a także trudności w prowadze-
niu zespołu.

Stosujemy metody i metodologie 
sprawdzone na światowym i pol-
skim rynku. W procesie zarządza-
nia zmianą zawierają się:
– rozwiązywanie problemów zespoło-

wych/ facylitacja,
– indywidualne szkolenia menedżer-

skie,
– szkolenia zespołu,
– coaching osób zarządzających,
– coaching zespołu,
– budowanie zaangażowania na 

wszystkich szczeblach,
– konsulting,
– raportowanie przebiegu procesu.

Dbamy o to, by nasi klienci otrzymywali wsparcie we wszystkich 
tych obszarach, by ich skuteczność zarządcza pozostała na 
wysokim poziomie także po zakończeniu współpracy.

Przykład 1
diagnoza z audytu: brak nowoczesnej wiedzy i narzędzi zarządczych na wszyst-
kich poziomach – od właścicieli po pracowników najniższego szczebla. proces 
zawierał zróżnicowane działania (konsultacje, szkolenia, coaching, praca z zespo-
łem, transfer wiedzy).
efekt: rozwój dotychczas niedocenianej wysokomarżowej gałęzi, wzrost sprzeda-
ży i wartości firmy.

Przykład 2
diagnoza z audytu: brak motywacji zarządu do działania, konflikt celów akcjo-
nariuszy, brak sprzedaży, brak długoterminowej wizji.
działania: pozyskanie kapitału 540 000 zł oraz dotacji prorozwojowych 200 000 zł, 
konsultacje, szkolenia, coaching, układanie procesów, transfer wiedzy.
efekt: przejęcie większości udziałów przez zarząd, stworzenie struktury organi-
zacyjnej. po 14 miesiącach sprzedaż za kwartał przekroczyła przychody za po-
przednie lata.

Kto jest odbiorcą tej oferty? 
właściciele firm. 

właściciele funduszy inwestycyjnych. 
zarządzający najwyższego szczebla. 

rady nadzorcze. 
Udziałowcy, chcący podnieść jakość  

spółki i komunikacji biznesowej.
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zdolność do osiągania celów, prowa-
dząca firmę do stabilnego wzrostu, wy-
nika z tego, że każdy z jej członków daje 
z siebie to, co może dać najlepszego.
zakresy obowiązków, procedury, for-
malne normy, oficjalne drogi prze-
pływu informacji tworzą złożony or-
ganizm, jakim jest firma – ale to nie 
wszystko, co wpływa na jej skutecz-
ność.

Realne motywacje, ukryte zasady 
postępowania, nieformalna komu-
nikacja pomiędzy osobami czy dzia-
łami, niejawne lub przeciągające się 
konflikty, zbyt luźna lub zbyt napięta 
atmosfera powodują, że firma – jak or-
ganizm – nie może działać wydajnie  
i osiągać zakładanych celów.
Kiedy firma jest „blokowana we-
wnętrznie”, niemożliwe jest osią-
gnięcie oczekiwanych wyników, tak-
że finansowych.

elastyczność lub sztywność postaw 
pracowników ma wpływ na realne do-
pasowywanie się do rynku, szybkie re-
agowanie na pojawiające się trudności 
i stabilny rozwój.

Konsultacja organizacyjna składa 
się z etapu diagnozy oraz prowa-
dzenia działań z zespołem. etapy są 
zawsze oddzielone od siebie omówie-
niem diagnozy ze zleceniodawcą.

Diagnoza organizacji dostarcza infor-
macji dla osób podejmujących decyzje 
zarządcze czy menedżerskie, może do-
tyczyć różnych tematów, np. zwięk-
szenia sprzedaży, zmiany zasad pracy, 
wdrożenia systemów it, podniesienia 
wydajności, polepszenia jakości kon-
taktów z kontrahentami itd.

dlaczego skuteczność działań zespołu 
rośnie znacząco, kiedy firma korzysta 
z pomocy doświadczonych konsultan-
tów?

Konsultacja organizacji opiera się 
na metodologiach stosowanych  
w biznesie od ponad 60 lat. Jest 
sprawdzonym (także w polsce) profe-
sjonalnym systemem wsparcia w roz-
woju. ważne jest także, że konsultant 
nie jest członkiem załogi.
Zewnętrzne spojrzenie połączone  
z doświadczeniem i realnym prowa-
dzeniem wdrożenia zmian przenosi 
firmę na wyższy poziom wydajno-
ści i możliwości, które są źródłem 

zwiększania zysku i wartości firmy.

sposób pracy z zespołem został opisa-
ny w następnym rozdziale.

KONSULTACJA ORGANIZACJI 

„wielkość nie jest dziełem przypadku. 
wielkość to kwestia świadomego wyboru”.

Jim Collins

organizacja to coś więcej niż suma 
ludzi, kapitału i infrastruktury.

Skoncentrowany, wydajny i lojalny zespół 
to jeden z kluczowych elementów przewagi 
konkurencyjnej.

AUDyT ORGANIZACyJNO-ZARZĄDCZy

„sekretem biznesu jest wiedzieć to, czego nie wiedzą inni”. 
Arystoteles Onassis, jeden z najbogatszych ludzi swoich czasów

1. w danym dziale lub firmie nic się od lat nie zmienia.
2. słyszycie o „specyficznej sytuacji”, „trudnym rynku” 

„ludziach niemających pieniędzy”.
3. występują problemy z dyscypliną.
4. niewystarczające wykorzystanie czasu przez pracow-

ników (może wystarczy ośmiu lepiej pracujących pra-
cowników niż dziesięciu pracujących byle jak).

5. Brak stosowania podstawowych metod: burzy mó-
zgów, swot, BcG – zarówno wśród pracowników, 
jak i właścicieli / rad nadzorczych / zarządów.

6. trudności z komunikacją: zarząd – pracownicy, me-
nedżerowie – pracownicy, zarząd – menedżerowie.

7. niski poziom zaufania.
8. Brak spójnej koncepcji biznesowej.
9. działania firmy nie przynoszą rezultatów – nie wia-

domo dlaczego.
10. Brak spojrzenia na firmę z zewnątrz.

Każda firma ma silne strony i strefy 
problematyczne. inaczej mówiąc, to, 
co robi dobrze, i to, co blokuje jej 
skuteczne funkcjonowanie. audyt 
definiuje te dysfunkcyjne procesy i ob-
szary, a ich poprawa powoduje gene-
rowanie większego zysku.

wyboru metod i metodologii doko-
nujemy po analizie spółki. w audycie 
korzystamy z uznanych metod, m.in.: 
theory of constraints, kaizen, Lean, 
swot, Gtd, canVas, psychodyna-
mic, team dysfunction methodology,  
coachwise.
to wielokierunkowe podejście po-
zwala na zbudowanie pełnego obrazu 
spółki i jest bazą do zaprojektowania  
i wdrażania optymalnie dobranych 
rozwiązań.

Klient szybko dostaje odpowiedź, jakie obszary wymagają zmiany. 
Rekomendujemy działania naprawcze.
Przeprowadzamy darmowe wdrożenie jednego z sugerowanych  
działań naprawczych.

Obszary zastosowań audytu dla rad nadzorczych / właścicieli / zarządów:

Przykład 1
właściciel uważa, że organizacja pracy magazynu blokuje rozwój firmy.
audyt ujawnił nieefektywność struktury płaskiej, rozwinięte mikrozarządzanie oraz konflikty personalne. audyt nie zawierał 
rekomendacji pracy z pracownikami magazynu.

Przykład 2
właściciel uważa, że ma problem ze sprzedażą.
audyt ujawnił rażące braki w możliwościach kontaktowania się z firmą i osobami odpowiedzialnymi za sprzedaż oraz brak 
jakichkolwiek procedur sprzedaży.

www.progressinstitute.plTwój zewnętrzny dział rozwoju



„nie możemy rozwiązywać problemów,  
stosując ten sam rodzaj myślenia,  
który stosowaliśmy przy ich tworzeniu”.

Albert Einstein

konsultacja kryzysowa / sesja kryzysowa / facylitacja kryzysowa
rozwiązywanie problemów w sytuacji kryzysowej

Kiedy nagły, narastający lub dawno nierozwiązany konflikt powoduje niemoc decyzyjną w ważnych dla firmy kwestiach.
Kiedy dawne urazy blokują możliwość podejmowania efektywnej współpracy, a czas jest znaczącym czynnikiem.
Kiedy różnice w stanowiskach uniemożliwiają osiągnięcie porozumienia.
Kiedy ustalenia są stale łamane lub modyfikowane, co powoduje irytację, a nierzadko również straty.

konsultacja zarządu / sesja zarządu / sesja strategiczna
Kiedy szybko i sprawnie trzeba podjąć decyzje budzące sprzeczne emocje.
Kiedy ważne jest podniesienie jakości i/lub przyspieszenie pracy zarządu.
Kiedy trudne jest osiągnięcie porozumienia w sprawach strategicznych lub sposobów ich realizacji.
Kiedy jakość działań zarządu ma być wewnętrznie zweryfikowana, co stworzy możliwość wprowadzenia korekty tych działań.
Kiedy układ sił w zarządzie utrudnia rozsądne podejmowanie decyzji, a efekty tego mogą być niekorzystne dla spółki.

konsultacja zespołu / coaching zespołu / Budowanie zaangażowania

Konsultacje zespołu zawierają ele-
menty team coachingu, porządkują 
wiedzę, motywację oraz fakty na dany 
temat. to połączenie daje ludziom 
poczucie sensu działania, niezbęd-
ne do większego zaangażowania, 
poszukiwania rozwiązań i uzyska-
nia znacznie lepszych osiągnięć. 
wiele rozwiązań wygenerowanych 
podczas konsultacji zespołu jest z po-
wodzeniem wdrażanych, co buduje 
poczucie sprawczości pracowników. 
konsultacja zespołu jest przełomem 
we wdrażaniu zmian, pokonuje bier-
ność, niechęć do angażowania się czy 
poszukiwania rozwiązań.
najlepsze efekty przynosi, kiedy za-
stosuje się ją planowo, wyprzedza-
jąc pojawienie się tych symptomów. 

wówczas na różnych etapach rozwoju 
stopniowo wzrasta efektywność ze-
społowa.

Przykład 1
nerwowe zachowanie biznesowe jed-
nego ze współwłaścicieli w funkcji 
prezesa spowodowało chęć natych-
miastowego zakończenia współpracy 
pozostałych akcjonariuszy i kluczo-
wych pracowników.
rezultat interwencji kryzysowej: po-
wrót do rozmów w poszukiwaniu roz-
wiązań, jasne określenie celów i przy-
jęcie nowej, korzystnej dla wszystkich 
stron strategii działania.

Przykład 2
firma z branży wellness&spa miała 

problem z atmosferą wśród persone-
lu, co przekładało się na niską lojal-
ność klientów. w trakcie konsultacji 
w gronie trójki właścicieli okazało 
się, że jeden z nich – w funkcji kie-
rowniczej – wulgarnie odnosi się do 
pracownic, czego pozostali nie byli 
świadomi. odkryli także, że generują 
sprzeczne komunikaty do zespołu.
rezultat interwencji kryzysowej: 
zmiana sposobu komunikowania 
pracownikom poleceń, zmniejszenie 
zakresu obowiązków porywczego 
kierownika. Jasne określenie zasad 
pracy, które zespół realnie zaakcep-
tował.
efekt końcowy: odwrócenie nega-
tywnego trendu zachowań i wzrost 
wskaźnika powracających klientów.

Kiedy proces zmiany wywołuje jawne bądź ukrywane buntowanie się załogi.
Kiedy potrzebne jest zwiększenie poczucia obowiązku i poczucia misji wśród pracowników.
Kiedy ludzie widzą tylko swoje jednostkowe cele i zaniedbują cele firmy.
Kiedy zespół nie patrzy na siebie jak na całość.
Kiedy potrzeba, by „zbiór indywidualistów” wypracował razem rozwiązania.

ZESPOŁy – SIŁA WSPÓŁDZIAŁANIA

„wielka wizja bez świetnych ludzi  
jest bez znaczenia”.  

James C. Collins

jak zgrany kolektyw może wpłynąć 
na efektywność firmy?

Zespół to aż 40% sukcesu, potwierdzają to badania wy-
konane na próbie ponad 1400 spółek.
Co to oznacza? mniej więcej tyle, że firma może działać 
efektywnie, podnosić wskaźniki sprzedaży, stale dostarczać 
swoim klientom usługi lub produkty na satysfakcjonującym 
poziomie tylko wtedy, gdy tworzący ją ludzie świadomi są 
wspólnego celu i stale szukają sposobów, by realizować go 
jak najlepiej.
Każdy zaangażowany, odpowiedzialny, kompetentny  
i przygotowany pracownik jest siłą napędową roz-
woju firmy – tak jak każdy niezadowolony, niepewny  
albo podburzający innych blokuje wzrost firmy i ogranicza  
jej rozwój.

•	Dla zarządu czy właścicieli oznacza to najlepsze z możliwych wypełnianie swoich funkcji, takich jak tworzenie, przekazy-
wanie, monitorowanie czy modyfikowanie działań strategicznych.

•	Dla wyższej kadry zarządzającej to przejrzyste delegowanie, egzekwowanie i porządkowanie działań operacyjnych, by 
służyły one zawsze osiąganiu celów strategicznych.

•	Dla średniej kadry zarządzającej i pozostałych pracowników to koncentracja na najlepszym z możliwych wykonaniu 
własnych zadań i wspieraniu innych w ciągłym szukaniu optymalizacji, w stałym stawaniu się coraz lepszymi – cokolwiek 
robią.

dla wielu naszych klientów są to pobożne życzenia, ale kiedy zmiany zaczynają przynosić profity… żałują, że tak późno 
sięgnęli po usługi konsultanta organizacji.

konsultowanie zespołowe odbywa się w grupach od 2 do 200 osób. w zależności od celu, tematyki i jej złożoności, dostęp-
nego czasu oraz liczby osób stosujemy metodologie i procedury przygotowania takiej usługi.

Zwiększenie sprzedaży bądź zwiększenie 
wartości spółki wymaga spójnej strategii 
działania na wszystkich szczeblach:
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SZKOLENIE

BCG – macierz BcG – naj-
starsza, najbardziej zna-
na, a zarazem najprost-
sza i w dalszym ciągu 
bardzo użyteczna me-

toda analizy portfelowej 
oraz instrument controllingu strate-
gicznego.

Cykl życia produktu – pojęcie z teorii 
marketingu oznaczające okres, w któ-
rym produkt jest obecny na rynku. in-
nymi słowy jest to rynkowy cykl życia 
produktu.

Piramida Maslowa – twórcą piramidy 
potrzeb był amerykański psycholog 
abraham maslow, który szukał wyja-
śnienia, dlaczego ci sami ludzie mają 
różne potrzeby w różnym czasie.

Macierz Eisenhauera – aby rozwijać 
się zawodowo, należy świadomie usta-
lać priorytety.

Mapy myśli – mind mapping (dosłow-
nie mapowanie myśli) – szczególny 
rodzaj notowania, który zwiększa efek-
tywność pracy i zapamiętywania oraz 
aktywizuje intuicję dzięki wykorzysta-
niu synergicznej współpracy obu pół-
kul mózgowych.szkolenie prowadzi przedsiębiorca z 22-letnim 

doświadczeniem w prowadzeniu start-upów.

szkolenie zaplanowane jest na 4 do 6 spotkań, każde trwa 
8 godzin. drugą wersją jest dwukrotnie większa liczba spo-
tkań po 4 godziny. spotykamy się co tydzień lub co dwa, za-
leżnie od naszych możliwości.

szkolenie trwa od 1,5 miesiąca do pół roku.

wiedzę utrwalamy na każdym spotkaniu – to sprawdzony 
sposób na uzyskanie dobrych rezultatów.

szkolenie jest przygotowane przez doświadczonego przed-
siębiorcę, który na podstawie swoich doświadczeń w pro-
wadzeniu firm i rozwoju start-upów opracował program 
będący połączeniem  uznanych metod i własnych doświad-
czeń w realnych projektach.

Przykład 1
małżeństwo prowadzące firmę rodzinną przez 8 lat nie miało 
czasu wyjechać na wakacje. po siedmiomiesięcznym szko-
leniu pojechali pierwszy raz na urlop i zaplanowali jeszcze  
2 wyjazdy w 2015 roku. kupiono szkolenia dla całej kadry.

Przykład 2
kierownik magazynu po trzymiesięcznym szkoleniu skrócił 
czas wysyłki towaru z magazynu z dwóch tygodni do trzech 
dni, stosując narzędzia poznane na szkoleniu.

Efekty osiągane po szkoleniu
1. wzrasta twoja efektywność zarządzania czasem / zarządzania sobą w czasie (w za-

leżności od tego, jak pilnym jesteś uczniem).
2. potrafisz stosować metodologię kaizen w każdej dziedzinie życia – twoje projekty 

nabierają tempa.
3. zaczynasz harmonizować życie prywatne z życiem zawodowym i masz satysfakcję  

z wykonanych zadań.
4. stajesz się bardziej konsekwentny w działaniu i zdyscyplinowany.
5. potrafisz zdefiniować, jakich narzędzi potrzebujesz, by zacząć rozwiązywać jakiś problem.
6. potrafisz poprowadzić burzę mózgów.
7. masz rozwiązane 1–2 problemy zdefiniowane na potrzeby szkolenia.

dodatkowo dostajesz kilka prezentów w zależności od czasu prowadzonego szkolenia.

ZARZĄDZANIE PROCESAMI, ZADANIAMI I SOBĄ

szkolenie jest indywidualnym kursem prowadzonym metodą coachingową 
na realnych przykładach, z którymi klient ma do czynienia w swojej działalno-
ści. wybieramy 2–3 najważniejsze tematy. program jest modyfikowany w trakcie  
kursu i wzmacniany bieżącym doradztwem.

Jest to transfer wiedzy dobranej tak, by maksymalnie podnieść umiejętność 
zarządzania sobą w czasie oraz rozwinąć sposób zarządzania procesami i za-
daniami.
doradztwo jest dodatkową wartością tego szkolenia.

rdzeń szkolenia stanowią:

•	 KAIZEN: nawet najdłuższa podróż zaczyna się od pierwszego kroku.
pragniesz udoskonalić swoje życie, ale każda zmiana cię paraliżuje?

nie masz siły ani czasu, by zadbać o poprawę jakości własnych dni?

masz serce przepełnione marzeniami, lecz coś nie pozwala ci w pełni ich zrealizować?

najwyższa pora poznać potęgę drobnych kroków.

•	 7 NAWyKÓW SKUTECZNEGO DZIAŁANIA: „7 nawyków skutecznego działania” autorstwa stephe-

na r. covey’a, jednego z najbardziej wpływowych ludzi w ameryce. Uczy, jak uwierzyć we własne 
możliwości i zwiększyć efekty działań, kierując się przy tym wewnętrzną uczciwością i poszanowa-

niem innych ludzi.

•	 GTD (Getting things done, Gtd, dosł. doprowadzanie zadań do końca) – popularna metoda orga-

nizacji zajęć oparta na uporządkowaniu spraw i zarządzaniu listami zadań i projektów.

TOC – to program, który pozwala na 
identyfikację i zarządzanie ogranicze-
niami występującymi w otaczającym 
nas świecie, przy czym ograniczenie 
rozumiane jest tu jako czynnik spowal-
niający nasze osiągnięcia czy realizację 
wyznaczonego celu.

SWOT – jedna z najpopularniejszych 
heurystycznych technik analitycznych 
służąca do porządkowania informacji.

CANVAS – model ten precyzyjnie opi-
suje, w jaki sposób organizacje tworzą 
i dostarczają wartość swoim klientom.

Burza mózgów (w metodologii Gtd) – 
technika wywodząca się z psychologii 
społecznej, która ma na celu doskona-
lenie decyzji grupowych.

Uzupełnieniem ich, w zależności od umiejętności i potrzeb klienta są:

Lean management – jedna z koncep-
cji zarządzania przedsiębiorstwem, 
której wdrożenie umożliwia dostarcza-
nie klientowi wymaganej przez niego 
wartości po jak najniższym koszcie  
i przy wykorzystaniu jak najmniejszych 
zasobów.

TQM (total Quality management)  
– kompleksowe zarządzanie jakością  
– oznacza takie kierowanie produkcją 
we wszystkich jej fazach i ogniwach, 
aby osiągnąć wyrób najwyższej jako-
ści.

5s – narzędzie ciągłego doskonalenia 
wykorzystywane w lean management, 
którego celem jest stworzenie dobrze 
zorganizowanego i uporządkowanego 
miejsca pracy.

Pareto – zasada pareto (zasada 80/20 
lub 80 na 20) – zasada opisująca wie-
le zjawisk z obszaru ekonomii i zarzą-
dzania, zgodnie z którą 20% badanych 
obiektów związanych jest z 80% pew-
nych zasobów.
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wieloletnie doświadczenie pokazuje nam, że kiedy osoby zarzą-
dzające modyfikują sposób kontaktów z pracownikami, daje to 
realną zmianę w zespole i efektach biznesowych.

komunikacja menedżerska to kurs będący podstawą tej zmiany.

Jeżeli:
•	Masz dość pracowników oczekujących, byś rozwiązał proble-

my, jakie napotykają – chcesz, by byli bardziej samodzielni.
•	Zdarzyło Ci się powiedzieć o kilka słów za dużo, czym osła-

biłeś motywację podlegającego ci pracownika bądź partnera  
w biznesie.

•	Chcesz lepiej rozwiązywać sytuacje konfliktowe i kończyć je 
tak, by wszyscy stosowali się do tego, co ustaliliście.

•	Czujesz i widzisz, że twój przekaz powinien być silniejszy  
i chcesz lepiej wywierać wpływ.

Program Skuteczna Komunikacja przeznaczony jest dla 
osób, które zawodowo pracują z ludźmi i chcą podnieść swo-
je umiejętności z tego zakresu.

trener pomoże ci w procesie wdrażania usprawnień w organi-
zacji firmy i zarządzania codziennymi relacjami profesjonalnymi, 
dając sprawdzone i gotowe do użycia rozwiązania.
nauka odbywa się podczas spotkań indywidualnych lub w ma-
łych grupach.

Szkolenie to praktyczna nauka umiejętności komunikacji.

w trakcie kursu tworzymy najlepsze rozwiązania w real-
nych sytuacjach, ponieważ na takich ćwiczymy.
•	Poznasz	blokady,	które	wywołują	toksyczne	układy	w	Two-

im zespole i w relacjach biznesowych.
•	Nauczysz	 się,	 jak	 budować	 dobre	 i	 efektywne	 kontakty	 

z pracownikami i klientami, co przyniesie ci wymierne 
efekty i podniesie poziom satysfakcji z pracy.

•	Dowiesz	się,	jak	udzielać	wskazówek,	komunikować	zmia-
ny i zapobiegać niezadowoleniu, by wzbudzać zaangażo-
wanie i odpowiedzialność nie tylko u podległych ci osób.

•	Wykorzystasz	metody	 światowych	mediatorów,	które	po-
zwolą ci zakończyć każdy konflikt metodą win–win (wygra-
na–wygrana) i zapewnią planowe wykonywanie zadań.

zaangażowany udział w programie gwarantuje ci, że nowa 
jakość stanie się normą. nauka komunikacji jest jak po-
znawanie nowego języka – jednym idzie szybciej, a inni 
potrzebują więcej czasu. standardowo program składa się  
z 10 zajęć po 4 godziny, w tym 15 minut przerwy. spotkania 
odbywają się regularnie co 1 lub 2 tygodnie. pomiędzy nimi 
wdrażasz nabywane umiejętności, wykonując zadania zwią-
zane z kolejno omawianymi modułami.

KOMUNIKACJA MANAGERSKA

„Umiejętność postępowania 
z ludźmi jest takim samym 

towarem handlowym jak 
cukier czy kawa. i zapłacę za tę 

umiejętność więcej niż 
za jakąkolwiek inną 

pod słońcem”.
J. Rockefeller

Jak sprawić, by pracownicy robili to, co do nich należy?
dobra komunikacja jest podstawą zakładanych wyników.

Przykład 1
dyrektor działu zaangażowana we wprowadzane w firmie 
zmiany napotykała opór podwładnych oraz innych dyrekto-
rów. znacznie obniżało to skuteczność jej działań i torpedowało 
całość projektu. po przeprowadzonym kursie poradziła sobie  
z oporem i odegrała znaczącą rolę w motywowaniu całego ze-
społu. poprawiły się także jej umiejętności negocjacyjne.

Przykład 2
właściciel firmy miał problem z rzetelnością wykonania za-
dań przez swoich podwładnych: „Jak nie dopilnuję, to sami 
nie pomyślą”. zmiana sposobu delegowania poleceń i zle-
cania poprawek sprawiła, że zaufał zespołowi, który wziął 
odpowiedzialność za swoją pracę (dzięki czemu szef mógł 
pojechać na urlop).

Wzbogacisz swoje umiejętności,  
tak by komunikować się:

– skutecznie
– zrozumiale
– partnersko

zawartość programu skuteczna komunikacja:

   I Umiejętności ogólne
 Używanie języka negatywnego i pozytywnego – wpływ języka na komunikację
 Udzielanie wskazówek w sposób wzbudzający zaangażowanie i zrozumienie
 5 dysfunkcji powodujących trudności w prowadzeniu zespołu
 rola gestykulacji, mowy ciała, tonu głosu i innych elementów przekazu
 BHp – dbanie o własny dobry stan umysłu
 stawianie celów w sposób, który ułatwia delegowanym osobom ich osiąganie
 sposób na błyskawiczne rozpoznawanie, jakiej umiejętności komunikacyjnej teraz użyć

  II Rozwiązywanie problemów
 12 nawykowych reakcji, które przeszkadzaJĄ w osiągnięciu porozumienia i niszczą zaangażo-

wanie
 sztuka zadawania pytań
 styl rozmowy przekazujący rozmówcy odpowiedzialność za rozwiązanie problemu bez wzbu-

dzania oporu
 znajdowanie rozwiązań z wykorzystaniem wiedzy rozmówcy
 Głęboka asertywność – umiejętność zadbania o ważne sprawy w sposób zachowujący dobre relacje
 7 założeń, które ułatwiają wdrażanie zasad skutecznej komunikacji

III Rozwiązywanie konfliktów i umacnianie dobrych relacji
 tworzenie dobrego startu do rozwiązania konfliktu
 myślenie i działanie w kategoriach wygrana–wygrana
 rozwiązywanie konfliktów potrzeb
 pętle komunikacyjne – powszechne i łatwe do rozwiązania konflikty
 wpływanie na różnice wartości
 Użycie siły/władzy – kiedy i jak używać siły lub władzy

SZKOLENIE

Twój zewnętrzny dział rozwoju www.progressinstitute.pl



EXECUTIVE COACHING 
jest adresowany do najwyższej kadry zarządzającej.
dotyczy zagadnień strategicznych i roli, jaką sprawuje osoba 
zarządzająca firmą.
w jego trakcie rozwiązywane są zagadnienia kluczowe dla 
funkcjonowania firmy oraz osoby zarządzającego, jak na przy-
kład przywództwo rozumiane jako świadome wpływanie na 
innych. nieoceniony jest element wspierania lidera w trakcie 
wprowadzania zmian organizacyjnych.

COACHING MENEDŻERSKI / KIEROWNICZy
jest przeznaczony dla średniej i niższej kadry zarządza-
jącej, dyrektorów, kierowników. Zalecany obejmującym 
funkcje kierownicze.
Jest udoskonalaniem umiejętności, postaw, celów i zadań za-
rządzającego, koncentruje się na wzmocnieniu go w pełnionej 
funkcji. w trakcie wprowadzania zmiany ułatwia zaadaptowa-
nie się do nowych zadań i celów firmy.
dla nowo awansowanych proces coachingu służy temu, aby 
zrozumieli, na czym polega ich nowa rola, by odkrywali swoje 
mocne strony, uczyli się z nich korzystać i w tym zakresie stali 
się przywódcami.

Coaching to skuteczny sposób poma-
gania w osiąganiu celów – jego prze-
bieg, zakres i efekt zależy od tego, jaki 
rezultat ma być osiągnięty.

Jak to możliwe?
coaching biznesowy ukształtował się, 
kiedy zauważono, że oprócz braku wie-

dzy występują inne przyczyny niepowo-
dzeń, zaniechań czy różnych problemów 
w jakości pracy zarządzających.
sesje coachingowe to specyficzne roz-
mowy. coach staje się w nich inspirują-
cym towarzyszem w drodze do celu, któ-
ry stawia sobie klient lub który stawia mu 
jego przełożony.

Cykl sesji to czas, kiedy człowiek 
może szczerze przyjrzeć się swoim 
wątpliwościom, wyciągnąć z nich 
wnioski oraz doprecyzować cele. 
Uświadamia sobie, co ma do zrobie-
nia, odkrywa, jak to zrobić i po prostu 
zaczyna działać!

COACHING ZARZĄDCZy

„sukces to maksymalne wykorzystanie możliwości, jakie masz”.
Zig Ziglar

„Można do sedna dochodzić 20 lat, a czasem  
i całe życie. Ten proces można przyspieszyć  

o dziesięciolecia – dosłownie”.
proces coachingowy powinien trwać jednorazowo od 3 do 6 miesięcy, jedno spotkanie (sesja)  
to 60 do 90 minut. sesja ma formę bezpośredniego spotkania w gabinecie lub u klienta. może też 
odbywać się za pośrednictwem skype'a. komunikator daje możliwość połączenia się ze swoim  
coachem z każdego miejsca. zapewnia to dużą oszczędność czasu i daje swobodę.

Przykład 1
szef firmy zmodyfikował swoje priorytety i zmienił nastawienie do sytuacji i ludzi, na których 

ma ograniczony wpływ. kiedy skoncentrował się na celu i „odpuścił nerwy”, poczuł się lepiej 
i spokojnie zaczął realizować swoje zadania. Jego pobudzona motywacja i lepsze podejście 

zaowocowały podwyższeniem mierzalnych wyników sprzedaży całej firmy.

Przykład 2
prezes firmy odkrył deficyty w rejonie planowania. zdecydował, że rozpocznie od 

przemodelowania sposobu pozyskiwania zamówień od kluczowych klientów.  
zaowocowało to rozpoczęciem strategicznego budżetowania, które pozwoliło 

firmie rozwinąć dotychczas niedofinansowane gałęzie działalności.

Efekty coachingu zależą od potrzeby:
•	Kiedy	chcesz zrealizować swoją wizję – pomaga zamienić ją na 

konkretny plan działania.
•	Kiedy	odczuwasz	brak satysfakcji – pomaga odnaleźć wartość  

w tym, co robisz, lub znaleźć kierunek, który dostarczy jej więcej.
•	Kiedy	podejmowane	działania	nie	przynoszą	oczekiwanych	 re-

zultatów – pomaga opracować nowe, skuteczne strategie.
•	Kiedy	stygnie	zapał	lub	jest	to	już	przeciągające	się	znużenie	–	po-

maga pogłębić lub odnaleźć na nowo motywację do działania.
•	Kiedy	wewnętrzny	konflikt	blokuje	Twoje	działania	–	daje	narzę-

dzia do jego rozwiązania.
•	Kiedy	nie	masz	pewności,	jaki	jest	Twój	cel	–	pomoże	znaleźć dla 

ciebie nowe drogi.
•	Kiedy	niemoc	powoduje	wycofanie	lub	unikanie	ważnych	tema-

tów – pomaga usunąć jej źródło i skoncentrować się na tym, co 
uznajesz za ważne.

•	Kiedy	masz dosyć stagnacji – pomaga dokonać najlepszej dla 
ciebie zmiany.

•	Kiedy	czujesz,	że	tracisz	kontrolę	tam,	gdzie	powinieneś	ją	mieć	–	
pomaga ci ją odzyskać.

•	Kiedy	czujesz,	że	możesz więcej, lepiej, bardziej – pomaga akty-
wizować twoje osobiste możliwości.

ZARZĄDZANIE WIEDZĄ

„dzięki uczeniu się i stosowaniu zdobytej wiedzy możesz 
rozwiązać każdy problem, pokonać każdą przeszkodę  

i osiągnąć każdy cel, jaki sobie postawisz”.
Brian Tracy

Zarządzanie wiedzą to:
1. Źródło przewagi konkurencyjnej
2. Sposób na usprawnienie pracy
3. Narządzie motywowania pracowników

PRZEWAGA KONKURENCyJNA
firma po pewnym czasie istnienia na rynku 
staje się jedną z wielu. wówczas musi zmie-
rzyć się z pytaniem, co ją wyróżnia, co może 
być źródłem przewagi konkurencyjnej.  
w coraz większej liczbie branż odpowiedź 
na to pytanie wiąże się ze zdolnością do 
zdobywania i wykorzystania wiedzy.
Firmy konkurujące dostosowaniem 
oferty lub jakością obsługi wygrywają, 
gdy ich pracownicy umieją skutecznie 
pozyskiwać i wykorzystywać wiedzę  
o potrzebach klientów.
Wiedza przekazywana pracownikom  
i pomiędzy nimi może stać się jednym  
z nielicznych zasobów, które trudno roz-
poznać i skopiować przez konkurencję.
Chęć zatrzymania cennej wiedzy w fir-
mie (a nie w umysłach pracowników) jest 
również godnym uwagi działaniem stra-
tegicznym.

USPRAWNIANIE PRACy
wiedza o sytuacji, potrzebach innych, pod-
jętych działaniach, możliwych rozwiąza-
niach – jest najważniejszym tworzywem 
współczesnych miejsc pracy. kiedy go za-
braknie:
– rozwiązuje się już rozwiązane problemy,
– traci się czas na wielokrotne odpowiada-

nie na te same pytania,
– praca opóźnia się z powodu nieobecności 

osób posiadających kluczowe informacje,
– traci się czas na poszukiwaniu aktualnych 

materiałów,

– rosną koszty i opóźnienia związane ze 
zmianą obowiązków czy wdrażaniem no-
wego pracownika. a czas to także waluta 
firmy.

Zarządzanie wiedzą na tym poziomie 
służy temu, by każdy pracownik dyspo-
nował pakietem informacji potrzebnych 
do wykonania zadań, tak by mógł kon-
centrować się na czynnościach, które 
przynoszą wartość firmie.

MOTyWOWANIE PRACOWNKÓW
motywacja pracownika zależy nie tylko od 
wynagrodzenia. elementem decyzji pra-
cownika o podjęciu lub rezygnacji z pracy 
jest pytanie, jak wpłynie to na jego rozwój 
zawodowy. Odpowiedź pozwala odgad-
nąć, czy pracownik będzie zaangażowa-
ny i gotowy do podejmowania wyzwań, 
czy przyjmie postawę „za myślenie mi 
nie płacą”. perspektywa rozwoju jest nie-
zwykle ważna dla młodych ludzi z pokole-
nia y, urodzonych mniej więcej od 1980 do 
1990 roku. wielu przedsiębiorców doświad-
cza trudności w prowadzeniu pracowników 
z tej grupy wiekowej, a ze względów demo-
graficznych nie unikniemy ich zatrudniania.
Jeżeli twoja firma nie powstała od zera  
w ubiegłym tygodniu, można założyć, że 
zarządza posiadaną wiedzą. to, czy robi to  
w sposób odpowiedni do potrzeb, zależy 
od różnych czynników.

Kiedy wiadomo już, jaka wiedza jest 
najważniejsza dla firmy, można zastano-
wić się nad sposobem zarządzania nią  
i wybrać działania, które przyniosą zysk 
finansowy czy też większą stabilizację 
spółki.

możemy także zaproponować wdrożenie 
profesjonalnego programu do zarządza-
nia wiedzą, współtworzonego przez jedną  
z uznanych polskich placówek badawczych.

Przykład 1
start-up produkcyjno-handlowy po wpro-
wadzeniu podstaw zw w ciągu sześciu mie-
sięcy pozyskał prawie 700 klientów, w tym 
sieci: Bp, macro cash and carry, piotr i paweł, 
majster, społem. wcześniej przez dwa lata 
działalności firma zdobyła około 50 klien-
tów. informacje nie były porządkowane, 
„uciekały”, zanim dawało się wyciągnąć  
z nich cenne biznesowo wnioski.

Przykład 2
pośrednik online w wynajmie nieruchomo-
ści turystycznych w regionie, firma z trady-
cjami. po wdrożeniu zw zaczęła zamiast 
pośredniczyć, zarządzać ofertami wynajmu 
i ich reklamą. firma potroiła swój zysk oraz 
podniosła przychody wynajmujących.

Twój zewnętrzny dział rozwoju www.progressinstitute.pl
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86 000 000 zŁ dodatkoweGo 
oBrotU wyGenerowaneGo 
przez naszycH kLientÓw

Inwestycja, jaką jest współpraca z nami, zwróciła się naszym klientom 
z nawiązką.
mając pełną świadomość sytuacji rynkowej, oferujemy adekwatne – także 
cenowo – rozwiązania, dostosowane do klientów mśp.

Jesteśmy praktykami, posiadamy wieloletnie doświadczenie w projektach 
dla firm różnych sektorów.

Wybrani klienci: roboty przemysłowe sp. z o.o., robinson europe s.a., 
eko-ognisko (BBtB sp. z o.o.), a-sport, Hangsterfer’s Laboratories inc.,  
arcelor mittal poland s.a., Lesta sp. z o.o., kasprzak sp. J., dubiel Vitrum sp.J.,  
meubles sp. z o.o.

Skontaktuj się z nami e-mailowo lub telefonicznie. 
zobacz, jak możemy zadbać o rozwój twojego biznesu.


