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1. Od 2006 roku specjalizujemy się w rozwijaniu 
potencjału pracowników Klienta.

2. Kierujemy się dwiema maksymami Rockefeller’a: 

a) Największym ograniczeniem w drodze do bogactwa jest sposób 
myślenia.

b) 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.
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Cel naszego Klienta 
jest naszym celem

1. Działamy w realiach biznesowych klienta.

2. Wspólnie uzgadniamy oczekiwany i możliwy do osiągnięcia 
cel.

3. Projektujemy działania, które będą dla Klienta inwestycją,  
przełożą się na konkretny wzrost biznesu.

4. Opracowujemy mierniki do monitorowania efektów projektu.

5. Przeprowadzamy follow-up w celu monitorowania                    
i wzmocnienia procesu.
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Kontestujący

Konformiści

Zaangażowani
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Postawy pracowników wobec 
strategicznych dążeń firmy

raport "State of The Global Workplace”, 2013, wg Gallup
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przed procesem po procesie 

Efekt synergii…Efekty projektu



Efekty projektu

1. Wzrost efektywności firmy dzięki zaangażowaniu 
pracowników na skutek uruchomieniu ich potencjału 
(wybrane KPI i wskaźniki behawioralne).

2. Zbudowanie poczucia odpowiedzialności pracowników za 
firmę i jej wyniki. Zmiana myślenia z „Ich firma” na  
„Nasza firma”.

3. Zapewnienie spójności celów pracowników z celami 
zarządu, ich zrozumienie, akceptacja i zaangażowana 
realizacja. 

4. Zespół zarządzający wzorem dla pracowników.

6



7

� Diagnoza sytuacji

� Potwierdzone cele projektu wraz  
z miernikami: KPI i behawioralne

� Program dopasowany do celów

� Autorska metodologia: 
� aktywizacja uczestników (cele na 

każdy warsztat programu)
� bieżąca ewaluacja programu         

i wyników 
� wdrożenie międzywarsztatowe, 

monitorowane przez 
ambasadorów zmiany

Przebieg projektu



Schemat projektu
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Cele wyjściowe projektu

Diagnoza sytuacji

Rekomendacje działań

Uzgodnione cele  projektu; mierniki (KPI i zachowania)

Pomiar realizacji celów (KPI i zachowania)

Zespół zarządzający Menedżer/lider

Moja rola 
w organizacji

Relacje biznesowe

Współodpowiedzialność

Moja rola 
w organizacji 

Relacje biznesowe 

Współodpowiedzialność 

Pracownik

Moja rola 
w organizacji 

Relacje biznesowe 

Współodpowiedzialność 



Korzyści z programu dla firmy
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1. Przewaga konkurencyjna

2. Zwinność strategiczna

3. Elastyczność operacyjna

4. Generowanie nowych rozwiązań

5. Ograniczenie rotacji pracowników

6. Poprawa wyników operacyjnych



Kluczowe czynniki sukcesu

1. Zespół trenerów:
1. zróżnicowanych kompetencyjnie,

2. aktywnych biznesowo w: rozwoju kompetencji i coachingu, zarządzaniu operacyjnym, 
zarządzaniu projektami i zmianą,

3. z doświadczeniem w różnych branżach i firmach, także międzynarodowych. 

2. Spójność zarządu w świadomości, porozumiewaniu się i postawie oraz 
współdziałaniu na rzecz wprowadzanej zmiany.

3. Zrozumienie, zaangażowanie i współdziałanie pracowników we 
wprowadzanie zmiany (kompetencje, zachowania, postawy).

4. Modułowość programu, pozwalająca realizować go stosownie do:
1. priorytetów firmy,

2. jej bieżących potrzeb, 

3. fazy rozwoju, 

4. planów i budżetu.
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Zapraszam do współpracy
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