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HARMONOGRAM 

USŁUG SZKOLENIOWYCH i 

 

17 maja 2013 r. godz. 10.00 

Hotel NOVOTEL | ul. 3 maja 31, Szczecin

 

14 czerwca 2013 r. godz. 10.00 

Hotel GROMADA | ul. Zwycięstwa 20

  

10.00 - 10.15 

Uroczyste otwarcie

Hubert Teichert

Przedstawienie założeń, celów i osiągnięć projektu „Pomost szkoleniowo

doradczy sposobem na bezpieczne przejście przez zmianę”

Agnieszka Ekman

10.00 - 16.00 

zwiedzanie 

stanowisk 

targowych 

10.00 - 16.00 

wystawa 

fotograficzna 

16.00 Zakończenie targów
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ARMONOGRAM TARGÓW 

ZKOLENIOWYCH i DORADCZYCH

godz. 10.00 - 16.00 

ul. 3 maja 31, Szczecin 

godz. 10.00 - 16.00 

ul. Zwycięstwa 20-24, Koszalin 

Uroczyste otwarcie 

Hubert Teichert 

Przedstawienie założeń, celów i osiągnięć projektu „Pomost szkoleniowo

doradczy sposobem na bezpieczne przejście przez zmianę” 

Agnieszka Ekman-Mazurek 

 

11.00 - 12.30 

Kontrowersje wokół Coachingu 

prowokatywnego jako bodźca do zmiany 

analiza sesji 

Hubert Teichert 

12.45 - 13.30 

Prezentacja dobrych praktyk stosowanych w 

przedsiębiorstwach w zakresie zarządzania 

zmianą z wykorzystaniem szkoleń i doradztwa

13.45 - 14.30 

Prezentacja dobrych praktyk stosowanych w 

przedsiębiorstwach w zakresie zarządzania 

zmianą z wykorzystaniem szkoleń i doradztwa

14.00 - 16.00 Degustacja win i serów 

Zakończenie targów 
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ORADCZYCH 

Przedstawienie założeń, celów i osiągnięć projektu „Pomost szkoleniowo-

 

Kontrowersje wokół Coachingu 

prowokatywnego jako bodźca do zmiany - 

Prezentacja dobrych praktyk stosowanych w 

przedsiębiorstwach w zakresie zarządzania 

zmianą z wykorzystaniem szkoleń i doradztwa 

Prezentacja dobrych praktyk stosowanych w 

przedsiębiorstwach w zakresie zarządzania 

zmianą z wykorzystaniem szkoleń i doradztwa 
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BADANIA

KONFERENCJE

•Tytuł projektu: 
przejście przez zmianę"

•Okres realizacji projektu: 

•Miejsce realizacji projektu: 

•Biuro projektu:

•Teichert & Partners Psychologia i Biznes

•ul. Ks. J. Poniatowskiego 76B/1

•71-112 Szczecin

O PROJEKCIE 

[Projekt realizowany był, ponieważ…]

���� Trudna sytuacja gospodarcza regionu oraz sytuacja samych przedsiębiorstw wymusza na nich 

konieczność wprowadzania zmian w organizacji.

���� Zarządzanie zmianą w organizacji jest procesem niezwykle trudnym, wymagającym odpowiedniego 

doświadczenia i wiedzy oraz o

���� Jedynie przedsiębiorstwa odpowiednio przygotowane do wprowadzania zmian mają szansę 

przetrwać okres kryzysu oraz osiągnąć sukces!

[Celem projektu było…] 
Głównym celem projektu było zaprezentowanie pracownikom i 

zachodniopomorskich przedsiębiorstw, jak niezwykle pomocnym narzędziem przy przeprowadzaniu 

organizacji przez proces zmian jest wsparcie szkoleniowe i doradcze.

[Działania zrealizowane w ramach projektu

[Dzięki realizacji projektu…

���� 450 pracowników i przedstawicieli kadr zarządzających wzięło udział w badaniu ankietowym, 

wywiadzie osobistym lub telefonicznym

���� 750 przedsiębiorstw otrzymało raport z badania

���� ponad 310 osób wzięło udział w organizowanych konferencjach doty

���� 998 przedsiębiorstw otrzymało publikację ze wskazówkami i dobrymi praktykami
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KONFERENCJE

PUBLIKACJA

Tytuł projektu: "Pomost szkoleniowo-doradczy sposobem na bezpieczne 
przejście przez zmianę"

Okres realizacji projektu: 01.03.2012 - 31.07.2013

Miejsce realizacji projektu: województwo zachodniopomorskie

Biuro projektu:

Teichert & Partners Psychologia i Biznes

ul. Ks. J. Poniatowskiego 76B/1-2

112 Szczecin

, ponieważ…] 

Trudna sytuacja gospodarcza regionu oraz sytuacja samych przedsiębiorstw wymusza na nich 

konieczność wprowadzania zmian w organizacji. 

Zarządzanie zmianą w organizacji jest procesem niezwykle trudnym, wymagającym odpowiedniego 

doświadczenia i wiedzy oraz obarczonym wysokim ryzykiem niepowodzenia. 

Jedynie przedsiębiorstwa odpowiednio przygotowane do wprowadzania zmian mają szansę 

przetrwać okres kryzysu oraz osiągnąć sukces! 

Głównym celem projektu było zaprezentowanie pracownikom i przedstawicielom kadr zarządzających 

zachodniopomorskich przedsiębiorstw, jak niezwykle pomocnym narzędziem przy przeprowadzaniu 

organizacji przez proces zmian jest wsparcie szkoleniowe i doradcze. 

w ramach projektu…] 

…] 

pracowników i przedstawicieli kadr zarządzających wzięło udział w badaniu ankietowym, 

wywiadzie osobistym lub telefonicznym 

przedsiębiorstw otrzymało raport z badania 

osób wzięło udział w organizowanych konferencjach dotyczących zarządzania zmianą

przedsiębiorstw otrzymało publikację ze wskazówkami i dobrymi praktykami
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TARGI

doradczy sposobem na bezpieczne 

Trudna sytuacja gospodarcza regionu oraz sytuacja samych przedsiębiorstw wymusza na nich 

Zarządzanie zmianą w organizacji jest procesem niezwykle trudnym, wymagającym odpowiedniego 

 

Jedynie przedsiębiorstwa odpowiednio przygotowane do wprowadzania zmian mają szansę 

przedstawicielom kadr zarządzających 

zachodniopomorskich przedsiębiorstw, jak niezwykle pomocnym narzędziem przy przeprowadzaniu 

pracowników i przedstawicieli kadr zarządzających wzięło udział w badaniu ankietowym, 

czących zarządzania zmianą 

przedsiębiorstw otrzymało publikację ze wskazówkami i dobrymi praktykami 
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Czy wiesz, że...? 
EFS jest kluczowym elementem 

strategii UE 2020 na rzecz wzrostu 

gospodarczego i zatrudnienia, która 

ma poprawić jakość życia obywateli 

UE, zapewniając im lepsze 

kwalifikacje i większe szanse na 

rynku pracy.  

EUROPEJSKI FUNDUSZ 

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest jednym z najstarszych funduszy 

strukturalnych Unii 

w zamożności i jakości życia we wszystkich państwach członkowskich

i regionach Unii Europejskiej w celu zapewnienia spójn

ekonomicznej oraz wszechstronnego i zrównoważonego rozwo

[Jakie działania wspiera Europejski Fundusz Społeczny?
1. zwiększanie zdolności adaptacyjnych pracowników, 

i przedsiębiorców w celu lepszego przewidywania zmian 

gospodarczych i zarządzania nimi

2. zwiększanie dostępu do zatrudnienia oraz trwała integracja na 

rynku pracy osób poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo, 

zapobieganie bezrobociu, 

wieku i dłuższej aktywności zawodowej ora

uczestnictwa w rynku pracy

3. zwiększanie integracji społecznej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji w celu ich trwałej 

integracji na rynku pracy oraz zwalcza

obejmujących 

celu mobilizacji na rzecz reform

rynku pracy

administracji publicznej, służb publicznych, partnerów społecznych i 

organizacji pozarządowych, w celu przeprowadzenia reform, lepszych 

uregulowań prawnych i dobrego 

gospodarki, zatrudnienia, edukacji, spraw społecznych, środowiska i 

sądownictwa

wewnętrznej wspólnot lokalnych, poprawy jakości ży

zaangażowania mieszkańców i władz lokalnych w rozwój społeczno

8. promowanie równych szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy, do 

wyrównywania szans edukacyjnych i szans na rynku pracy osób 

narażonych na wykluczenie społeczne, osób zamieszkałych na 

terenach wiejskich i zaniedbanych oraz osób niepełnosprawnych

9. podwyższenie poziomu technologicznego poprzez podno

umiejętności korzystania z nowoczesnych technik informacyjno

komunikacyjnych, aktualizowanie w

formach zarządzania i organizacji pracy

[Więcej informacji] 
www.efs.gov.pl 
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UNDUSZ SPOŁECZNY INWESTYCJE W KAPITAŁ LUDZKI

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest jednym z najstarszych funduszy 

strukturalnych Unii Europejskiej. Jego celem jest redukowanie różnic

w zamożności i jakości życia we wszystkich państwach członkowskich

i regionach Unii Europejskiej w celu zapewnienia spójności i solidarności społeczno

ekonomicznej oraz wszechstronnego i zrównoważonego rozwo

Jakie działania wspiera Europejski Fundusz Społeczny?] 
zwiększanie zdolności adaptacyjnych pracowników, przedsiębiorstw 

i przedsiębiorców w celu lepszego przewidywania zmian 

gospodarczych i zarządzania nimi 

zwiększanie dostępu do zatrudnienia oraz trwała integracja na 

rynku pracy osób poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo, 

zapobieganie bezrobociu, zachęcanie do aktywności w starszym 

wieku i dłuższej aktywności zawodowej oraz zwiększanie 

uczestnictwa w rynku pracy 

integracji społecznej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji w celu ich trwałej 

integracji na rynku pracy oraz zwalczanie wszelkich form dyskryminacji na rynku pracy

4. wspieranie partnerstw, paktów i inicjatyw poprzez tworzenie sieci 

obejmujących m.in. partnerów społecznych, organizacje pozarządowe w 

celu mobilizacji na rzecz reform w obszarze zatrudnienia

rynku pracy 

5. zwiększenie i poprawa inwestycji w kapitał ludzki

6. wzmacnianie zdolności instytucjonalnej i skuteczności 

administracji publicznej, służb publicznych, partnerów społecznych i 

organizacji pozarządowych, w celu przeprowadzenia reform, lepszych 

uregulowań prawnych i dobrego zarządzania, zwłaszcza w dziedzinie 

gospodarki, zatrudnienia, edukacji, spraw społecznych, środowiska i 

sądownictwa 

7. rozwój lokalny przyczyniający się do wzmocnienia więzi 

wewnętrznej wspólnot lokalnych, poprawy jakości życia społeczności oraz zwiększenia 

zaangażowania mieszkańców i władz lokalnych w rozwój społeczno-gospodarczy regionu

promowanie równych szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy, do 

wyrównywania szans edukacyjnych i szans na rynku pracy osób 

luczenie społeczne, osób zamieszkałych na 

terenach wiejskich i zaniedbanych oraz osób niepełnosprawnych 

podwyższenie poziomu technologicznego poprzez podnoszenie 

z nowoczesnych technik informacyjno-

komunikacyjnych, aktualizowanie wiedzy o nowoczesnych 

formach zarządzania i organizacji pracy 

Czy wiesz, że...?
Od 1957 r. EFS pomógł milionom 
Europejczyków znaleźć zatrudnienie, 
zdobyć nowe kwalifikacje i zmienić 
pracę na lepszą.

Czy wiesz, że...?
W okresie 2007
miliardów euro trafi do państw 
członkowskich i regionów
w ramach realizowania ustalonych 
zamierzeń. Środki finansowe zostały 
podzielone ze szczególnym 
uwzględnieniem tych państw i 
regionów, gdzie rozwój gospodarczy 
jest mniej zaawansowany.
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INWESTYCJE W KAPITAŁ LUDZKI 

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest jednym z najstarszych funduszy 

o celem jest redukowanie różnic 

w zamożności i jakości życia we wszystkich państwach członkowskich 

ości i solidarności społeczno-

ekonomicznej oraz wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju. 

integracji społecznej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji w celu ich trwałej 

nie wszelkich form dyskryminacji na rynku pracy 

wspieranie partnerstw, paktów i inicjatyw poprzez tworzenie sieci 

organizacje pozarządowe w 

w obszarze zatrudnienia i integracji na 

awa inwestycji w kapitał ludzki 

wzmacnianie zdolności instytucjonalnej i skuteczności 

administracji publicznej, służb publicznych, partnerów społecznych i 

organizacji pozarządowych, w celu przeprowadzenia reform, lepszych 

zarządzania, zwłaszcza w dziedzinie 

gospodarki, zatrudnienia, edukacji, spraw społecznych, środowiska i 

rozwój lokalny przyczyniający się do wzmocnienia więzi 

cia społeczności oraz zwiększenia 

gospodarczy regionu 

Czy wiesz, że...? 
Od 1957 r. EFS pomógł milionom 
Europejczyków znaleźć zatrudnienie, 
zdobyć nowe kwalifikacje i zmienić 
pracę na lepszą. 

Czy wiesz, że...? 
W okresie 2007-2013 około 75 
miliardów euro trafi do państw 
członkowskich i regionów 
w ramach realizowania ustalonych 
amierzeń. Środki finansowe zostały 

podzielone ze szczególnym 
uwzględnieniem tych państw i 
regionów, gdzie rozwój gospodarczy 
jest mniej zaawansowany. 
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SYTUACJA ZACHODNIOPOMORSKICH 

 

przedsiębiorstwa raczej negatywnie oceniają przyszłość
przedsiębiorstw uważa, że sytuacja ulegnie pogorszeniu, kolejne 40% uważa, że sytuacja nie ulegnie 
zmianie 

 

przewidywane przez pracodawców zmiany w wielkości zatrudnienia są podobne zarówno w 
odniesieniu do redukcji (3,85 etatu), jak i wzrostu liczby pracowników (3,95 etatu)

 

większość przedsiębiorstw planujących redukcje etatów to małe (84,7%) i mikro (12,9%) 
przedsiębiorstwa 

 

główną przyczyną redukcji zatrudnienia są zmiany:

���� rynku zbytu (49,2%) 

���� wielkości produkcji (33,2%)

���� konkurencyjności firmy (18,7%)

���� technologiczne (13,8%) 

���� profilu działalności (12,3%)

 

liczba przedsiębiorstw dokonujących zwolnień grupowych zwiększa się

 

liczba pracowników zgłaszanych przez przedsiębiorstwa do zwolnienia zwiększa się

 

stosunek ilości podmiotów w województwie zachodniopomorskim do ilości podmiotów gospodarczych 
w Polsce zmniejsza się 

 

przedsiębiorstwa cechuje niski poziom innowacyjności 
innowacyjnych w liczbie przedsiębiorstw 
jeden z najniższych w kraju, województwo zachodniopomorskie znajduje się pod tym względem na 15. 
miejscu w Polsce 
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ACHODNIOPOMORSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

przedsiębiorstwa raczej negatywnie oceniają przyszłość gospodarczą regionu 
przedsiębiorstw uważa, że sytuacja ulegnie pogorszeniu, kolejne 40% uważa, że sytuacja nie ulegnie 

przewidywane przez pracodawców zmiany w wielkości zatrudnienia są podobne zarówno w 
(3,85 etatu), jak i wzrostu liczby pracowników (3,95 etatu)

większość przedsiębiorstw planujących redukcje etatów to małe (84,7%) i mikro (12,9%) 

główną przyczyną redukcji zatrudnienia są zmiany: 

produkcji (33,2%) 

konkurencyjności firmy (18,7%) 

profilu działalności (12,3%) 

liczba przedsiębiorstw dokonujących zwolnień grupowych zwiększa się 

liczba pracowników zgłaszanych przez przedsiębiorstwa do zwolnienia zwiększa się

stosunek ilości podmiotów w województwie zachodniopomorskim do ilości podmiotów gospodarczych 

przedsiębiorstwa cechuje niski poziom innowacyjności - wskaźnik udziału przedsiębiorstw 
innowacyjnych w liczbie przedsiębiorstw ogółem w województwie zachodniopomorskim (12%) stanowi 

województwo zachodniopomorskie znajduje się pod tym względem na 15. 
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RZEDSIĘBIORSTW 

gospodarczą regionu - blisko 40% 
przedsiębiorstw uważa, że sytuacja ulegnie pogorszeniu, kolejne 40% uważa, że sytuacja nie ulegnie 

przewidywane przez pracodawców zmiany w wielkości zatrudnienia są podobne zarówno w 
 

większość przedsiębiorstw planujących redukcje etatów to małe (84,7%) i mikro (12,9%) 

liczba pracowników zgłaszanych przez przedsiębiorstwa do zwolnienia zwiększa się 

stosunek ilości podmiotów w województwie zachodniopomorskim do ilości podmiotów gospodarczych 

wskaźnik udziału przedsiębiorstw 
ogółem w województwie zachodniopomorskim (12%) stanowi 

województwo zachodniopomorskie znajduje się pod tym względem na 15. 
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WOJEWÓDZTWO Z
 
 

SPOŁECZEŃSTWO 

MOCNE STRONY

���� dobra struktura demograficzna zasobów 
ludzkich 

���� korzystniejsza niż w kraju struktura 
pracujących według sektorów gospodarki

���� dobrze wykształcone i przygotowane 
kadry pracowników 

���� różnorodność kulturowa społecze

���� dodatni wskaźnik przyrostu naturalnego

���� duży odsetek uczących się 

SZANSE 

���� wzrost świadomości mieszka
zakresie konieczności pogł
podnoszenia kwalifikacji zawodowych

���� dywersyfikacja działalnoś
na obszarach wiejskich 

���� nowe źródła i instrumenty wsparcia
rozwoju społecznego ze 
Europejskiej 

���� doświadczenie w pozyskiwaniu 
finansowej UE wykorzystywanej dla
rozwoju regionu 

���� upowszechnianie zasady równo
na rynku pracy 

���� rozwój instytucji pozarz
demokracji lokalnej 

���� duża ilość i wysoka jako
organizacji pozarządowych

KONKURENCYJNOŚĆ GOSPODARKI

MOCNE STRONY

���� rosnący udział usług w strukturze
sektorowej gospodarki 

���� duży odsetek spółek z udziałem kapitału
zagranicznego 

���� dobra struktura sektorowa gospodarki

���� istnienie silnego węzła transportowego
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ZACHODNIOPOMORSKIE 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY

struktura demograficzna zasobów 

w kraju struktura 
cych według sektorów gospodarki 

dobrze wykształcone i przygotowane 

różnorodność kulturowa społeczeństwa 

nik przyrostu naturalnego 

ę i studiujących 

���� niezrównoważony rynek pracy 
charakteryzuje si
strukturalnym bezrobociem

���� ujemne saldo migracji

���� niski współczynnik aktywno

���� mała mobilność zawodowa ludno

���� wolna adaptacja systemu kształcenia na
potrzeby rynku pracy

���� niedopasowanie kwalifikacji osób
poszukujących pracy do wymaga
pracodawców 

���� zastój w zakresie rozwoju kultury

���� niski poziom opieki zdrowotnej

���� niski poziom bezpiecze

ZAGROŻENIA

ci mieszkańców w 
ci pogłębiania wiedzy i 

podnoszenia kwalifikacji zawodowych 

ści gospodarczej 

ródła i instrumenty wsparcia 
rozwoju społecznego ze środków Unii 

wiadczenie w pozyskiwaniu pomocy 
finansowej UE wykorzystywanej dla 

upowszechnianie zasady równości szans 

rozwój instytucji pozarządowych i 

i wysoka jakość pracy 
dowych 

���� starzenie się społecze

���� postępująca migracja kadr (w tym
absolwentów) z regionu do innych cz
Polski i za granicę 

���� pogłębiające się 
poziomach dochodów ludno
podregionach 

���� nasilanie się zjawiska wykluczenia
społecznego spowodowanego m.in.
wzrostem bezrobocia 
brakiem właściwych działa
prewencyjnych 

���� pogarszająca się 
infrastruktury społecznej, szczególnie na
obszarach wiejskich 

GOSPODARKI 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY

cy udział usług w strukturze 

duży odsetek spółek z udziałem kapitału 

obra struktura sektorowa gospodarki 

zła transportowego 

���� niski poziom wykorzystania wiedzy w
rozwoju gospodarczym

���� niedrożność układów komunikacyjnych
niskie nakłady na działalno
rozwojową 

����  brak siedzib instytucji finansowych,
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SŁABE STRONY 

ony rynek pracy - region 
charakteryzuje się trwałym i 
strukturalnym bezrobociem 

ujemne saldo migracji 

iski współczynnik aktywności zawodowej 

zawodowa ludności 

wolna adaptacja systemu kształcenia na 
potrzeby rynku pracy 

iedopasowanie kwalifikacji osób 
cych pracy do wymagań 

astój w zakresie rozwoju kultury 

iski poziom opieki zdrowotnej 

iski poziom bezpieczeństwa publicznego 

ZAGROŻENIA 

społeczeństwa 

ca migracja kadr (w tym 
absolwentów) z regionu do innych części 

ę dysproporcje w 
poziomach dochodów ludności w 

zjawiska wykluczenia 
społecznego spowodowanego m.in. 
wzrostem bezrobocia długotrwałego oraz 

ciwych działań 

ę dostępność do 
infrastruktury społecznej, szczególnie na 

 

SŁABE STRONY 

niski poziom wykorzystania wiedzy w 
gospodarczym 

niedrożność układów komunikacyjnych 
niskie nakłady na działalność badawczo-

brak siedzib instytucji finansowych, duży 
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zespołu portów morskich, regionalnego 
portu lotniczego, wę
drogowego 

���� wysokie tempo przyrostu podmiotów
gospodarczych 

���� duża aktywność gospodarcza mierzona
liczbą spółek prawa handlowego oraz
małych i średnich przedsię

���� duże zaplecze surowcowe dla przemysłu
przetwórczego 

���� zmodernizowany sektor przetwórczy

���� korzystne warunki rozwoju turystyki
zarówno w sensie przestrzennym jak i
jakościowym 

���� duży potencjał bazy uzdrowiskowo
sanatoryjnej 

���� duża powierzchnia obszarów rolnych (do
zalesień) i leśnych o znacznym potencjale
gospodarczym w dziedzinie przetwórstwa
drewna 

���� dostępność różnorodnych no
energii, ze szczególnym uwzgl
energii odnawialnych 

���� otwartość regionu na przyjmowanie
inwestycji zagranicznych 

���� korzystna struktura zatrudnienia, zbliżona
do struktury nowoczesnych gospodarek
państw Unii Europejskiej 

SZANSE 

���� poprawa koniunktury gospodarczej w 
ramach Unii Europejskiej 

���� wzrastający napływ kapitału
zagranicznego i inwestycji bezpo

���� rozwój pozarolniczej działalno
obszarach wiejskich 

���� rozwój rolnictwa ekologicznego
zorientowanego na rynek unijny

���� profesjonalna i efektywna promocja
regionu w kraju i za granic

���� możliwość pozyskania kapitałów i
technologii oraz rozwoju zasobów
ludzkich w ramach współpracy
międzynarodowej (w tym
euroregionalnej) 

���� budowa systemu wsparcia dla MŚP ze
szczególnym uwzględnieniem technologii
innowacyjnych 

���� wspieranie ponadregionalnych produktów

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
|ul. Ks. J. Poniatowskiego 76B/1-2, 71-112 Szczecin | 91 486 05 05 | info@teichert.pl

  

zespołu portów morskich, regionalnego 
ęzła kolejowo-

wysokie tempo przyrostu podmiotów 

gospodarcza mierzona 
spółek prawa handlowego oraz 

ębiorstw 

duże zaplecze surowcowe dla przemysłu 

zmodernizowany sektor przetwórczy 

korzystne warunki rozwoju turystyki 
ie przestrzennym jak i 

y potencjał bazy uzdrowiskowo-

duża powierzchnia obszarów rolnych (do 
nych o znacznym potencjale 

gospodarczym w dziedzinie przetwórstwa 

różnorodnych nośników 
zególnym uwzględnieniem 

regionu na przyjmowanie 
 

korzystna struktura zatrudnienia, zbliżona 
do struktury nowoczesnych gospodarek 

 

wpływ koniunktury w gospodarce
morskiej na gospodark

���� niskie nakłady na inwe

���� niedostatecznie rozwini
otoczenia biznesu 

���� brak sieciowej współpracy jednostek
otoczenia biznesu 

���� niski poziom konkurencyjno

���� przewaga firm jednoosobowych

���� kryzys tradycyjnych przemysłów
stanowiących dotychczas przewag
konkurencyjną regionu

���� niewielki udział (war
bezpośrednich inwestycji zagranicznych

���� zła struktura przestrzenna o
wzrostu 

���� słabo rozwinięty system informacji na
temat rynku pracy i gospodarki

���� duże dysproporcje w rozwoju
gospodarczym podregionów

���� niewielka liczba markowych produktów
regionalnych 

���� niewystarczająca promocja gospodarcza
regionu 

���� niewykorzystane możliwości rozwoju
turystyki aktywnej 

���� sezonowość usług turystycznych

ZAGROŻENIA

poprawa koniunktury gospodarczej w 
 

cy napływ kapitału 
zagranicznego i inwestycji bezpośrednich 

rozwój pozarolniczej działalności na 

rozwój rolnictwa ekologicznego 
zorientowanego na rynek unijny 

profesjonalna i efektywna promocja 
regionu w kraju i za granicą 

możliwość pozyskania kapitałów i 
technologii oraz rozwoju zasobów 
ludzkich w ramach współpracy 

dzynarodowej (w tym 

budowa systemu wsparcia dla MŚP ze 
dnieniem technologii 

wspieranie ponadregionalnych produktów 

���� utrzymujące się wysokie koszty pracy i 
kapitału oraz mało elastyczne reguły
zatrudnienia pracowników

���� zagrożenie marginalizacj
większym potencjałem gospodarczym
sąsiadujących regionów

���� bezzatrudnieniowy wzrost gospodarczy

���� słaba dostępność do atrakcyjnych 
finansowania inwestycji dla
przedsiębiorstw 

���� przewaga potencjału techniczno
ekonomicznego, innowacyjno
zdolności dostosowawczych europejskich
MŚP w stosunku do podmiotów
działających w regionie

���� bariery w rozwoju sektora MŚP w
z dostępem do nowoczesnych 
kapitału i wysokiej klasy

���� wzmacnianie tendencji do centralizacji
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wpływ koniunktury w gospodarce 
morskiej na gospodarkę regionu 

niskie nakłady na inwestycje 

niedostatecznie rozwinięta struktura 

brak sieciowej współpracy jednostek 

niski poziom konkurencyjności firm 

przewaga firm jednoosobowych 

kryzys tradycyjnych przemysłów 
cych dotychczas przewagę 

regionu 

niewielki udział (wartościowo) 
rednich inwestycji zagranicznych 

zła struktura przestrzenna ośrodków 

ty system informacji na 
temat rynku pracy i gospodarki 

duże dysproporcje w rozwoju 
gospodarczym podregionów 

niewielka liczba markowych produktów 

ca promocja gospodarcza 

niewykorzystane możliwości rozwoju 

usług turystycznych 

ZAGROŻENIA 

wysokie koszty pracy i 
kapitału oraz mało elastyczne reguły 
zatrudnienia pracowników 

zagrożenie marginalizacją powodowane 
kszym potencjałem gospodarczym 

cych regionów 

bezzatrudnieniowy wzrost gospodarczy 

do atrakcyjnych źródeł 
finansowania inwestycji dla 

przewaga potencjału techniczno-
ekonomicznego, innowacyjności i 

ci dostosowawczych europejskich 
MŚP w stosunku do podmiotów 

cych w regionie 

bariery w rozwoju sektora MŚP w związku 
pem do nowoczesnych technologii, 

kapitału i wysokiej klasy specjalistów 

wzmacnianie tendencji do centralizacji 
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turystycznych 

���� rozwój współpracy gospodarczej
społecznej i politycznej pa
w obszarze Morza Bałtyckiego

���� wsparcie przedsiębiorczoś
środków Unii Europejskiej

���� rewolucja informatyczna, w tym
wykorzystanie łączy szerokopasmowych

ZRÓŻNICOWANIE PRZESTRZENI ORAZ 

MOCNE STRONY

���� dobre położenie i skomunikowanie z 
Europą Zachodnią i Skandynawią

���� zasoby wartościowych kompleksów
przyrodniczych i ich dostę

���� przygraniczne i nadmorskie położenie

���� położenie na skrzyżowaniu ważnych
szlaków transportowych o znaczeniu
międzynarodowym w układzie północ
południe i wschód-zachód

���� korzystne warunki agroprzyrodnicze, w
tym korzystny agroklimat 

���� duża powierzchnia obszarów wiejskich i
leśnych o znacznym potencjale
gospodarczym 

���� korzystna struktura obszarowa
gospodarstw rolnych 

���� wysoka jakość oraz bogactwo walorów
przyrodniczych i krajobrazowych oraz
bogate dziedzictwo i środowisko
kulturowe 

���� korzystne warunki rozwoju turystyki,
zarówno w sensie przestrzennym jak i
jakościowym 

���� dobre warunki rozwoju energetyki opartej
na odnawialnych źródłach energii
(geotermia, woda, wiatr, biopaliwa)

����  duże możliwości przestrzenne lokalizacji
nowych obiektów przemysłowych i
usługowych 
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pracy gospodarczej, 
społecznej i politycznej państw i regionów 

ałtyckiego 

ści i innowacji ze 
uropejskiej 

rewolucja informatyczna, w tym 
czy szerokopasmowych 

państwa 

���� upadek tradycyjnych gał

���� problemy zdolnoś
absorpcji funduszy strukturalnych UE na
poziomie krajowym i regi

���� rosnąca rola ogranicze
ochroną środowiska 

���� zagrożenie marginalizacj
skutkiem zbyt małych nakładów na
realizację zadań państwa w regionie

ZRÓŻNICOWANIE PRZESTRZENI ORAZ ŚRODOWISKO 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY

dobre położenie i skomunikowanie z 
i Skandynawią 

ciowych kompleksów 
ępność 

przygraniczne i nadmorskie położenie 

położenie na skrzyżowaniu ważnych 
szlaków transportowych o znaczeniu 

układzie północ-
zachód 

korzystne warunki agroprzyrodnicze, w 
 

duża powierzchnia obszarów wiejskich i 
nych o znacznym potencjale 

korzystna struktura obszarowa 

ogactwo walorów 
przyrodniczych i krajobrazowych oraz 

rodowisko 

korzystne warunki rozwoju turystyki, 
zarówno w sensie przestrzennym jak i 

dobre warunki rozwoju energetyki opartej 
ródłach energii 

(geotermia, woda, wiatr, biopaliwa) 

duże możliwości przestrzenne lokalizacji 
nowych obiektów przemysłowych i 

���� brak zewnętrznych powi
autostradowych, dróg szybkiego ruchu
oraz obwodnic wokół wi
województwa 

����  słaba jakość dróg 

���� słaba jakość połączeń
wewnątrz województwa

����  rozproszona wiejska sie
generująca koszty infrastrukturalne

����  występowanie obszarów 
zdegradowanych (miejskich, 
poprzemysłowych powojskowych) 
wymagających rewitalizacji

���� występowanie deficytów
w infrastrukturę informatyczno
telekomunikacyjną i techniczn
szczególnie na obszarach wiejskich

���� niedostateczna liczba nowoczesnych
zakładów utylizacyjnych; niski poziom
wdrożenia systemu odzysku odpadów,
głównie komunalnych

���� niedostateczne połączenie 
Koszalina z resztą kraju

���� deficyt wody, szczególnie na terenach
nadmorskich 

���� mała dostępność komunikacyjna cz
wschodniej województwa

���� uciążliwość ruchu tranzytowego
przebiegającego przez centra miast

���� nierozwiązane problemy dotycz
gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki
odpadami 

���� niski stopień czystości wód

���� degradacja terenów zielonych

���� zły stan sieci gazowych i elektrycznych w
województwie 
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upadek tradycyjnych gałęzi przemysłu 

ści instytucjonalnej 
absorpcji funduszy strukturalnych UE na 
poziomie krajowym i regionalnym 

ca rola ograniczeń związanych z 
 

zagrożenie marginalizacją regionu będące 
skutkiem zbyt małych nakładów na 

stwa w regionie 

SŁABE STRONY 

trznych powiązań 
autostradowych, dróg szybkiego ruchu 
oraz obwodnic wokół większości miast 

ń transportowych 
trz województwa 

rozproszona wiejska sieć osadnicza 
ca koszty infrastrukturalne 

powanie obszarów 
(miejskich, 

powojskowych) 
rewitalizacji 

powanie deficytów w wyposażeniu 
informatyczno-

i techniczną, 
szczególnie na obszarach wiejskich 

niedostateczna liczba nowoczesnych 
zakładów utylizacyjnych; niski poziom 

systemu odzysku odpadów, 
głównie komunalnych 

czenie Szczecina i 
kraju 

szczególnie na terenach 

komunikacyjna części 
wschodniej województwa 

ruchu tranzytowego 
cego przez centra miast 

zane problemy dotyczące 
ciekowej i gospodarki 

ci wód 

degradacja terenów zielonych 

zły stan sieci gazowych i elektrycznych w 
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SZANSE 

���� utworzenie środkowoeuropejskiego
korytarza transportowego (CETC) z
wykorzystaniem odrzańskiej drogi
wodnej, linii kolejowej E-59 i drogi 

���� możliwość wykorzystania szlaku
wodnego Odry oraz połączenia z
systemem śródlądowych dróg wodnych
Berlina i Europy Zachodniej

���� inwestycje kolejowe (modernizacje) i w
żegludze śródlądowej, komplementarne
wobec transportu drogowego

���� wzrost ruchu i połączeń 
międzynarodowych lotniska w
Goleniowie 

���� upowszechnienie i zwiększenie wsparcia
programów rewitalizacyjnych zabudowy
historycznej 

���� przygotowanie i wdrożenie projektów
kreujących powiązania transportowe w
południowej części Morza 

���� zakwalifikowanie Szczecina do miast
metropolitalnych 

���� poprawiający się stan środowiska
naturalnego 

���� rozwój współpracy międzynarodowej,
transgranicznej i międzyregionalnej

���� uznanie podregionu koszali
„koncepcji przestrzennego
zagospodarowania kraju” za jeden z
trzech problemowych obszarów 
(możliwość uzyskania dotacji krajowych i
unijnych) 

źródło: Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 
na lata 2007-2013, 2007 
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ZAGROŻENIA

rodkowoeuropejskiego 
korytarza transportowego (CETC) z 

skiej drogi 
59 i drogi S-3 

możliwość wykorzystania szlaku 
czenia z 

dowych dróg wodnych 
achodniej 

inwestycje kolejowe (modernizacje) i w 
dowej, komplementarne 

wobec transportu drogowego 

dzynarodowych lotniska w 

kszenie wsparcia 
programów rewitalizacyjnych zabudowy 

przygotowanie i wdrożenie projektów 
ia transportowe w 
orza Bałtyckiego 

zczecina do miast 

rodowiska 

dzynarodowej, 
dzyregionalnej 

uznanie podregionu koszalińskiego w 
„koncepcji przestrzennego 
zagospodarowania kraju” za jeden z 
trzech problemowych obszarów Polski 
(możliwość uzyskania dotacji krajowych i 

���� opóźnienia w realizacji inwestycji
transportowych 

���� zawieszanie i likwidacja regionalnych i
lokalnych połączeń kolejowych

���� dalsze pogorszenie stanu technicznego
infrastruktury kolejowej

���� nierozwiązany problem gospodarowania
odpadami niebezpiecznymi, w tym
portowymi 

���� nieharmonijne zagospodarowanie
atrakcyjnych przyrodniczo
terenów województwa

���� bariery prawne i infrastrukturalne w
rozwoju energetyki odnawialnej

���� peryferyjne położenie województwa w
stosunku do reszty kraju

d Województwa Zachodniopomorskiego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 
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ZAGROŻENIA 

nienia w realizacji inwestycji 

zawieszanie i likwidacja regionalnych i 
kolejowych 

dalsze pogorszenie stanu technicznego 
infrastruktury kolejowej 

zany problem gospodarowania 
odpadami niebezpiecznymi, w tym 

nieharmonijne zagospodarowanie 
atrakcyjnych przyrodniczo-turystycznie 
terenów województwa 

bariery prawne i infrastrukturalne w 
rozwoju energetyki odnawialnej 

peryferyjne położenie województwa w 
stosunku do reszty kraju 

d Województwa Zachodniopomorskiego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 
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ZACHODNIOPOMORSKI 

GOSPODARCZEGO 
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ACHODNIOPOMORSKI WSKAŹNIK ROZWOJU 
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NIEUNIKNIONY PROCES 

Czy w dzisiejszej rzeczywistości rynkowej zmian można uniknąć?
Odpowiedź brzmi: nie. Zmiany organizacyjne są nieodłącznie związane z działalnością każdej firmy. 

się zmieniać, bo zmienia się otoczenie, w którym funkcjonujemy. Nie unikniemy tego. Organizacja, która nie 

umie zmieniać się i komunikować tych zmian swojemu otoczeniu, przestaje liczyć się w nowoczesnej 

gospodarce. 

Cennym stwierdzeniem w tym miejs

mówi o tym, że przetrwa nie ten, kto jest najsilniejszy czy 

najinteligentniejszy, lecz ten, kto 

zmian. Przykładem są dinozaury. 

Po prostu pozostają nam dwa wyjścia: zmianę traktować jako zło

konieczne, zagrożenie, stres, lęk, niepewność lub do zmiany podejść jako 

do szansy, wyzwania, rozwoju, innowacji czy drogi do lepszej jakości.

Zdecydowanie proponujemy to drugie podejście.

Kiedy najlepiej wprowadzać zmiany?
Czasem zmiany przychodzą z zewn

zaplanować, przygotować ją. Ponieważ każda istotna zmiana wpłynie rac

i wydajność organizacji, najlepiej wprowadzić ją w tzw. martwym okresie, czyli wtedy, g

i obciążenie pracowników są najmniejsze. W pierwszym momencie po wdrożeniu nowych rozwiązań można 

spodziewać się sporo błędów ze strony pracowników. Jest to naturalne. Po krótkim okresie nauki na pewno 

wszystko wróci do normy, a następni

Etapy przygotowania się do wprowadzenia zmian w firmie
W olbrzymiej większości sytuacji zmiana rodzi w ludziach pewien opór, niepokój, czasem lęk. Dzieje się tak 

zarówno w życiu prywatnym człowieka, jak i w życiu firmy. I

wysiłku musi zostać wykonane, by go zniwelować. Dobrze więc jest się przygotować do całego procesu, 

precyzyjnie go zaplanować. 

Etap pierwszy: precyzyjnie określ cel

Wyznacz cel. Często wprowadzając zmiany w 

dokładnie (na piśmie czy w naszej głowie), jak ma wyglądać sytuacja po wprowadzeniu zmiany, jakie korzyści 

będzie miała z tego firma i pracownicy. Jeśli nie wiesz, dokąd zmierzasz, żaden wiatr nie będzie 

I dużo trudniej będzie Ci przekonać do zmiany pracowników.

Etap drugi: przeprowadź analizę sytuacji

Przed przystąpieniem do realizacji planu przeanalizuj sytuację firmy, w jakiej obecnie się znajduje. Sprawdź 

dokładnie, jakich zasobów będziesz

Idealnym narzędziem będzie przeprowadzenie analizy SWOT planowanego przedsięwzięcia. Dzięki niej 

określisz ewentualne zagrożenia i zobaczysz, czy można je przekuć w szanse.
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ROCES ZMIAN 

Czy w dzisiejszej rzeczywistości rynkowej zmian można uniknąć?
. Zmiany organizacyjne są nieodłącznie związane z działalnością każdej firmy. 

się zmieniać, bo zmienia się otoczenie, w którym funkcjonujemy. Nie unikniemy tego. Organizacja, która nie 

umie zmieniać się i komunikować tych zmian swojemu otoczeniu, przestaje liczyć się w nowoczesnej 

Cennym stwierdzeniem w tym miejscu jest sentencja Darwina, która 

mówi o tym, że przetrwa nie ten, kto jest najsilniejszy czy 

najinteligentniejszy, lecz ten, kto najlepiej umie dostosować się do 

Po prostu pozostają nam dwa wyjścia: zmianę traktować jako zło 

konieczne, zagrożenie, stres, lęk, niepewność lub do zmiany podejść jako 

do szansy, wyzwania, rozwoju, innowacji czy drogi do lepszej jakości. 

Zdecydowanie proponujemy to drugie podejście. 

Kiedy najlepiej wprowadzać zmiany? 
Czasem zmiany przychodzą z zewnątrz, niespodziewanie, niekontrowanie. Niekiedy jednak można zmianę 

zaplanować, przygotować ją. Ponieważ każda istotna zmiana wpłynie raczej negatywnie na produktywność

i wydajność organizacji, najlepiej wprowadzić ją w tzw. martwym okresie, czyli wtedy, g

i obciążenie pracowników są najmniejsze. W pierwszym momencie po wdrożeniu nowych rozwiązań można 

spodziewać się sporo błędów ze strony pracowników. Jest to naturalne. Po krótkim okresie nauki na pewno 

wszystko wróci do normy, a następnie przyjdzie czas zbierania plonów. 

Etapy przygotowania się do wprowadzenia zmian w firmie 

W olbrzymiej większości sytuacji zmiana rodzi w ludziach pewien opór, niepokój, czasem lęk. Dzieje się tak 

zarówno w życiu prywatnym człowieka, jak i w życiu firmy. Im większa zmiana, tym większy opór i więcej 

wysiłku musi zostać wykonane, by go zniwelować. Dobrze więc jest się przygotować do całego procesu, 

Etap pierwszy: precyzyjnie określ cel 

Wyznacz cel. Często wprowadzając zmiany w firmie popełniamy podstawowy błąd 

dokładnie (na piśmie czy w naszej głowie), jak ma wyglądać sytuacja po wprowadzeniu zmiany, jakie korzyści 

będzie miała z tego firma i pracownicy. Jeśli nie wiesz, dokąd zmierzasz, żaden wiatr nie będzie 

I dużo trudniej będzie Ci przekonać do zmiany pracowników. 

Etap drugi: przeprowadź analizę sytuacji 

Przed przystąpieniem do realizacji planu przeanalizuj sytuację firmy, w jakiej obecnie się znajduje. Sprawdź 

dokładnie, jakich zasobów będziesz potrzebować, jak zmianę odbiorą pracownicy, klienci, kontrahenci itd. 

Idealnym narzędziem będzie przeprowadzenie analizy SWOT planowanego przedsięwzięcia. Dzięki niej 

określisz ewentualne zagrożenia i zobaczysz, czy można je przekuć w szanse. 

 

Europejskiego Funduszu Społecznego 
91 486 05 05 | info@teichert.pl 

Czy w dzisiejszej rzeczywistości rynkowej zmian można uniknąć? 
. Zmiany organizacyjne są nieodłącznie związane z działalnością każdej firmy. Musimy 

się zmieniać, bo zmienia się otoczenie, w którym funkcjonujemy. Nie unikniemy tego. Organizacja, która nie 

umie zmieniać się i komunikować tych zmian swojemu otoczeniu, przestaje liczyć się w nowoczesnej 

ątrz, niespodziewanie, niekontrowanie. Niekiedy jednak można zmianę 

zej negatywnie na produktywność 

i wydajność organizacji, najlepiej wprowadzić ją w tzw. martwym okresie, czyli wtedy, gdy liczba zamówień 

i obciążenie pracowników są najmniejsze. W pierwszym momencie po wdrożeniu nowych rozwiązań można 

spodziewać się sporo błędów ze strony pracowników. Jest to naturalne. Po krótkim okresie nauki na pewno 

W olbrzymiej większości sytuacji zmiana rodzi w ludziach pewien opór, niepokój, czasem lęk. Dzieje się tak 

m większa zmiana, tym większy opór i więcej 

wysiłku musi zostać wykonane, by go zniwelować. Dobrze więc jest się przygotować do całego procesu, 

firmie popełniamy podstawowy błąd – nie precyzujemy 

dokładnie (na piśmie czy w naszej głowie), jak ma wyglądać sytuacja po wprowadzeniu zmiany, jakie korzyści 

będzie miała z tego firma i pracownicy. Jeśli nie wiesz, dokąd zmierzasz, żaden wiatr nie będzie Ci sprzyjał. 

Przed przystąpieniem do realizacji planu przeanalizuj sytuację firmy, w jakiej obecnie się znajduje. Sprawdź 

potrzebować, jak zmianę odbiorą pracownicy, klienci, kontrahenci itd. 

Idealnym narzędziem będzie przeprowadzenie analizy SWOT planowanego przedsięwzięcia. Dzięki niej 
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Etap trzeci: przygotuj plan działań 

Precyzyjny harmonogram oznacza, że każdy pracownik, który będzie zaangażowany w proces zmiany, 

powinien wiedzieć, co, gdzie i kiedy ma robić. Przygotuj taki plan i zastanów się, jakich zasobów będzie 

potrzebować twój zespół. 

Etap czwarty: komunikacja z pracownikami

Gdy już wszystko zaplanujesz i przemyślisz, zbierz pracowników, których dotknie proces zmiany. W mniejszej 

firmie jest to często cały personel, w większej głównie kadra menedżerska. Po przestawieniu planu pozwól 

na swobodne zadawanie pytań i zgłaszanie uwag. Pracownicy w tym momencie poczują, że mają jakikolwiek 

wpływ na cały proces, że ich zdanie się liczy, są przez ciebie uwzględniani w ważnych procesach dla firmy. 

Zmniejszy to ich obawy, łatwiej będzie im później 

mocno podkreślić korzyści, jaki przyniesie firmie i pracownikom cały wysiłek.

Etap piąty: potwierdzenie znajomości planu i wyznaczonych zadań

To jest ostatni moment, aby doprecyzować z zespołem, czy 

i zrozumiałe: cel zmiany, sposoby, w jaki chcemy ją osiągnąć, zadania i odpowiedzialność każdego 

pracownika, a także do kogo mogą być zgłaszane trudności i wątpliwości. Należy też podkreślić, że na każdym 

etapie wprowadzania zmiany oczekujesz od pracowników informacji zwrotnej 

sprawdza, a co nie  - oraz szczerych opinii. Teraz zostaje jedynie rozpocząć realizację planu. A więc: do dzieła! 

Powodzenia! ☺ 
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Precyzyjny harmonogram oznacza, że każdy pracownik, który będzie zaangażowany w proces zmiany, 

powinien wiedzieć, co, gdzie i kiedy ma robić. Przygotuj taki plan i zastanów się, jakich zasobów będzie 

Etap czwarty: komunikacja z pracownikami 

Gdy już wszystko zaplanujesz i przemyślisz, zbierz pracowników, których dotknie proces zmiany. W mniejszej 

firmie jest to często cały personel, w większej głównie kadra menedżerska. Po przestawieniu planu pozwól 

swobodne zadawanie pytań i zgłaszanie uwag. Pracownicy w tym momencie poczują, że mają jakikolwiek 

wpływ na cały proces, że ich zdanie się liczy, są przez ciebie uwzględniani w ważnych procesach dla firmy. 

Zmniejszy to ich obawy, łatwiej będzie im później wdrażać zmianę. Ważne jest też, aby na tym etapie bardzo 

mocno podkreślić korzyści, jaki przyniesie firmie i pracownikom cały wysiłek. 

Etap piąty: potwierdzenie znajomości planu i wyznaczonych zadań 

To jest ostatni moment, aby doprecyzować z zespołem, czy wszystko jest dla nich jasne 

i zrozumiałe: cel zmiany, sposoby, w jaki chcemy ją osiągnąć, zadania i odpowiedzialność każdego 

pracownika, a także do kogo mogą być zgłaszane trudności i wątpliwości. Należy też podkreślić, że na każdym 

miany oczekujesz od pracowników informacji zwrotnej - jak idą postępy, co się

oraz szczerych opinii. Teraz zostaje jedynie rozpocząć realizację planu. A więc: do dzieła! 
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Precyzyjny harmonogram oznacza, że każdy pracownik, który będzie zaangażowany w proces zmiany, 

powinien wiedzieć, co, gdzie i kiedy ma robić. Przygotuj taki plan i zastanów się, jakich zasobów będzie 

Gdy już wszystko zaplanujesz i przemyślisz, zbierz pracowników, których dotknie proces zmiany. W mniejszej 

firmie jest to często cały personel, w większej głównie kadra menedżerska. Po przestawieniu planu pozwól 

swobodne zadawanie pytań i zgłaszanie uwag. Pracownicy w tym momencie poczują, że mają jakikolwiek 

wpływ na cały proces, że ich zdanie się liczy, są przez ciebie uwzględniani w ważnych procesach dla firmy. 

wdrażać zmianę. Ważne jest też, aby na tym etapie bardzo 

wszystko jest dla nich jasne  

i zrozumiałe: cel zmiany, sposoby, w jaki chcemy ją osiągnąć, zadania i odpowiedzialność każdego 

pracownika, a także do kogo mogą być zgłaszane trudności i wątpliwości. Należy też podkreślić, że na każdym 

jak idą postępy, co się 

oraz szczerych opinii. Teraz zostaje jedynie rozpocząć realizację planu. A więc: do dzieła! 
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WAŻNE CECHY I POSTAWA 
ORGANIZACJI 

 

Pozytywne myślenie 
Pozytywne myślenie – skoncentrowanie na dążeniu do celu
zmian w organizacji jest skupienie uwagi na kierunku, w którym podążamy, na wizualizacji osiągniętego 
celu. Niejednokrotnie liderzy koncentrują się na negatywnych aspektach i niedociągnięciach, które nie są 
pomocne podczas przeprowadzania zmian w organizacji, ale zawsze się zdarzają. Nie warto marnować na to 
energii. Zwracajmy uwagę na błędy, ale doceniajmy przede wszystkim 
procesie wdrażania zmian. 

 

Wiarygodność  
Jak powszechnie wiadomo, zmiany w organizacji oznaczają rezygnację z tego, co znane i na swój sposób 
bezpieczne, na rzecz tego, co nieznane i trudne do przewidzenia. Narzędziem w ręku lidera, aby uczynić ten 
proces najmniej bolesnym i bardziej przyjaznym d
wprowadzaniu zmian w organizacji. Przede wszystkim menedżer powinien być przekonany o celowości ich 
wprowadzania i w sposób szczery oraz otwarty dzielić się tym ze swoim zespołem. Ważne, aby pracownicy 
dostrzegli potencjalne korzyści, jakie otrzymają po zakończeniu procesu. 

 

Twórczość i aktywność
Dwa procent ludzi to innowatorzy, którzy sami inicjują bądź chętnie witają proponowane zmiany. Dziesięć 
procent to ludzie przyjmujący zmiany i adaptujący się szybko do nowej sytuacji. Konserwatyści, czyli tacy, 
którzy całkowicie odporni są na zmiany, stano
którzy potrzebują czasu, by zaakceptować zmianę i włączyć się w nowy proces. To właśnie takim osobom 
bardzo potrzebni są otwarci, twórczy przywódcy z wizją przyszłości i adekwatnym rozumieniem św
którzy z odwagą i rozwagą będą stymulować i pilotować zmiany. 
 

 

Otwartość i aktywne słuchanie
Efektywny lider posiada nie tylko umiejętność klarownego i rzetelnego komunikowania swoim podwładnym 
planowanych zmian. Szczególnie w czasie ich 
jakie opinie i odczucia towarzyszą pracownikom. Pozwala mu to po pierwsze w porę uchwycić tak zwane 
potencjalne ogniska zapalne (mamy na myśli zarówno sabotażystów zmiany, jak i osoby wysoko lękowe, 
które reagują „paraliżem” na konieczność zmiany dotychczasowego status quo). Uświadomienie 
pracownikom, że ich szef chce wysłuchać ich zdania stanowi również ważny czynnik motywacyjny, który 
sprawia, że sporo osób zaczyna identyfikować się ze zmianą i przy
otwartość i gotowość do niej. 
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OSTAWA LIDERA WPROWADZAJĄCEGO 

skoncentrowanie na dążeniu do celu. Ważnym aspektem podczas wprowadzania 
zmian w organizacji jest skupienie uwagi na kierunku, w którym podążamy, na wizualizacji osiągniętego 

ie liderzy koncentrują się na negatywnych aspektach i niedociągnięciach, które nie są 
pomocne podczas przeprowadzania zmian w organizacji, ale zawsze się zdarzają. Nie warto marnować na to 
energii. Zwracajmy uwagę na błędy, ale doceniajmy przede wszystkim sukcesy, które pojawiają się w 

Jak powszechnie wiadomo, zmiany w organizacji oznaczają rezygnację z tego, co znane i na swój sposób 
bezpieczne, na rzecz tego, co nieznane i trudne do przewidzenia. Narzędziem w ręku lidera, aby uczynić ten 
proces najmniej bolesnym i bardziej przyjaznym dla pracowników, jest efektywne komunikowanie o 
wprowadzaniu zmian w organizacji. Przede wszystkim menedżer powinien być przekonany o celowości ich 
wprowadzania i w sposób szczery oraz otwarty dzielić się tym ze swoim zespołem. Ważne, aby pracownicy 

gli potencjalne korzyści, jakie otrzymają po zakończeniu procesu.  

Twórczość i aktywność 
Dwa procent ludzi to innowatorzy, którzy sami inicjują bądź chętnie witają proponowane zmiany. Dziesięć 
procent to ludzie przyjmujący zmiany i adaptujący się szybko do nowej sytuacji. Konserwatyści, czyli tacy, 
którzy całkowicie odporni są na zmiany, stanowią około 8 procent ogółu populacji. Zatem 80 procent to ci, 
którzy potrzebują czasu, by zaakceptować zmianę i włączyć się w nowy proces. To właśnie takim osobom 
bardzo potrzebni są otwarci, twórczy przywódcy z wizją przyszłości i adekwatnym rozumieniem św
którzy z odwagą i rozwagą będą stymulować i pilotować zmiany.  

Otwartość i aktywne słuchanie 
Efektywny lider posiada nie tylko umiejętność klarownego i rzetelnego komunikowania swoim podwładnym 
planowanych zmian. Szczególnie w czasie ich wprowadzania, a później umacniania, aktywnie nasłuchuje, 
jakie opinie i odczucia towarzyszą pracownikom. Pozwala mu to po pierwsze w porę uchwycić tak zwane 
potencjalne ogniska zapalne (mamy na myśli zarówno sabotażystów zmiany, jak i osoby wysoko lękowe, 
które reagują „paraliżem” na konieczność zmiany dotychczasowego status quo). Uświadomienie 
pracownikom, że ich szef chce wysłuchać ich zdania stanowi również ważny czynnik motywacyjny, który 
sprawia, że sporo osób zaczyna identyfikować się ze zmianą i przy następnych działaniach wykazuje większą 
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WPROWADZAJĄCEGO ZMIANY W 

Ważnym aspektem podczas wprowadzania 
zmian w organizacji jest skupienie uwagi na kierunku, w którym podążamy, na wizualizacji osiągniętego 

ie liderzy koncentrują się na negatywnych aspektach i niedociągnięciach, które nie są 
pomocne podczas przeprowadzania zmian w organizacji, ale zawsze się zdarzają. Nie warto marnować na to 

sukcesy, które pojawiają się w 

Jak powszechnie wiadomo, zmiany w organizacji oznaczają rezygnację z tego, co znane i na swój sposób 
bezpieczne, na rzecz tego, co nieznane i trudne do przewidzenia. Narzędziem w ręku lidera, aby uczynić ten 

la pracowników, jest efektywne komunikowanie o 
wprowadzaniu zmian w organizacji. Przede wszystkim menedżer powinien być przekonany o celowości ich 
wprowadzania i w sposób szczery oraz otwarty dzielić się tym ze swoim zespołem. Ważne, aby pracownicy 

Dwa procent ludzi to innowatorzy, którzy sami inicjują bądź chętnie witają proponowane zmiany. Dziesięć 
procent to ludzie przyjmujący zmiany i adaptujący się szybko do nowej sytuacji. Konserwatyści, czyli tacy, 

wią około 8 procent ogółu populacji. Zatem 80 procent to ci, 
którzy potrzebują czasu, by zaakceptować zmianę i włączyć się w nowy proces. To właśnie takim osobom 
bardzo potrzebni są otwarci, twórczy przywódcy z wizją przyszłości i adekwatnym rozumieniem świata, 

Efektywny lider posiada nie tylko umiejętność klarownego i rzetelnego komunikowania swoim podwładnym 
wprowadzania, a później umacniania, aktywnie nasłuchuje, 

jakie opinie i odczucia towarzyszą pracownikom. Pozwala mu to po pierwsze w porę uchwycić tak zwane 
potencjalne ogniska zapalne (mamy na myśli zarówno sabotażystów zmiany, jak i osoby wysoko lękowe, 
które reagują „paraliżem” na konieczność zmiany dotychczasowego status quo). Uświadomienie 
pracownikom, że ich szef chce wysłuchać ich zdania stanowi również ważny czynnik motywacyjny, który 

następnych działaniach wykazuje większą 
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SZKOLENIA I DORADZTWO W 

PRZEDSIĘBIORSTWACH

 

blisko połowa przedsiębiorstw (48,8%) nie widzi potrzeby podnoszenia kwalifikacji swoich 
pracowników 

 

znaczna część przedsiębiorstw (w szczególności mikro i małych)(40,6%) nie skierowała pracowników na 
szkolenia w ciągu ostatnich 12m-cy

 

kierowanie na szkolenia: 

���� najwięcej pracowników skierowały na szkolenia przedsiębiorstwa, w których pracodawcy 
widzą potrzebę podnoszenia kwalifikacji pracowników

���� najwięcej pracowników skierowały na szkolenia przedsiębiorstwa duże, najmniej zaś 
przedsiębiorstwa małe 

���� najwięcej pracowników skierowały na szkolenia przedsiębiorstwa funkcjonujące na rynku 
międzynarodowym, niż te 

 

blisko jedna trzecia przedsiębiorstw (28,5%) nie zna/nie zapoznała się z ofertą instytucji szkoleniowych

 

zaledwie 3%przedsiębiorstw korzysta z fachowej pomocy i doświadczeń firm wyspecjalizowanych w 
zarządzaniu antykryzysowym 

 

w sytuacjach kryzysowych przedsiębiorstwa chętniej zwalniają pracowników niż decydują się na ich 
przeszkolenie 

 

bariery wewnętrzne przedsiębiorstw utrud

���� brak środków (37%) 

���� niepewność co do opłacalności 

���� brak zaufania co do kompetencji firm doradczych (15%)

���� brak wiedzy o usługach doradczych (14%)

���� przekonanie, że usługi doradcze są dla dużych firm (13%)

���� brak wiedzy o korzyściach (11%)

 

bariery wewnętrzne utrudniające 

���� brak środków (35%) 

���� brak czasu na uczestnictwo (21%)

���� rotacja pracowników (19%)

���� brak świadomości wśród kadry zarządzającej potrzeby szkoleń (18%)

���� brak motywacji pracowników (16%)

���� trudności w ocenie rzeczywistych potrzeb pracowników (

���� brak wiedzy o usługach szkoleniowych
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ORADZTWO W ZACHODNIOPOMORSKICH 

RZEDSIĘBIORSTWACH 

blisko połowa przedsiębiorstw (48,8%) nie widzi potrzeby podnoszenia kwalifikacji swoich 

przedsiębiorstw (w szczególności mikro i małych)(40,6%) nie skierowała pracowników na 
cy 

najwięcej pracowników skierowały na szkolenia przedsiębiorstwa, w których pracodawcy 
podnoszenia kwalifikacji pracowników 

najwięcej pracowników skierowały na szkolenia przedsiębiorstwa duże, najmniej zaś 

najwięcej pracowników skierowały na szkolenia przedsiębiorstwa funkcjonujące na rynku 
międzynarodowym, niż te funkcjonujące na rynku lokalnym 

blisko jedna trzecia przedsiębiorstw (28,5%) nie zna/nie zapoznała się z ofertą instytucji szkoleniowych

zaledwie 3%przedsiębiorstw korzysta z fachowej pomocy i doświadczeń firm wyspecjalizowanych w 

w sytuacjach kryzysowych przedsiębiorstwa chętniej zwalniają pracowników niż decydują się na ich 

ariery wewnętrzne przedsiębiorstw utrudniające korzystanie z doradztwa 

niepewność co do opłacalności przedsięwzięcia (26%) 

brak zaufania co do kompetencji firm doradczych (15%) 

rak wiedzy o usługach doradczych (14%) 

przekonanie, że usługi doradcze są dla dużych firm (13%) 

brak wiedzy o korzyściach (11%) 

iające korzystanie ze szkoleń 

brak czasu na uczestnictwo (21%) 

rotacja pracowników (19%) 

brak świadomości wśród kadry zarządzającej potrzeby szkoleń (18%) 

brak motywacji pracowników (16%) 

e rzeczywistych potrzeb pracowników (10%) 

szkoleniowych (7%) 
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ACHODNIOPOMORSKICH 

blisko połowa przedsiębiorstw (48,8%) nie widzi potrzeby podnoszenia kwalifikacji swoich 

przedsiębiorstw (w szczególności mikro i małych)(40,6%) nie skierowała pracowników na 

najwięcej pracowników skierowały na szkolenia przedsiębiorstwa, w których pracodawcy 

najwięcej pracowników skierowały na szkolenia przedsiębiorstwa duże, najmniej zaś 

najwięcej pracowników skierowały na szkolenia przedsiębiorstwa funkcjonujące na rynku 

blisko jedna trzecia przedsiębiorstw (28,5%) nie zna/nie zapoznała się z ofertą instytucji szkoleniowych 

zaledwie 3%przedsiębiorstw korzysta z fachowej pomocy i doświadczeń firm wyspecjalizowanych w 

w sytuacjach kryzysowych przedsiębiorstwa chętniej zwalniają pracowników niż decydują się na ich 
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Specjaliści w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i podnoszenia kompetencji zawodowych podkreślają, że 

podstawowym warunkiem osiągnięcia wysokiej efektywności szkoleń i doradztwa jest rzetelne zbadanie 

potrzeb szkoleniowych. W idealnym modelu, pojawiającym się na szczęście nie tylko w literaturze fachowej, 

ale również w rzeczywistości biznesowej, w badaniu takim biorą udział wszyscy członkowie tak zwanego 

kwintetu szkoleniowego. W jego skład wchodzą:

���� właściciele/decydenci 

���� firma szkoleniowa/trenerzy real

���� menedżerowie liniowi 

���� menedżerowie HR 

���� uczestnicy szkolenia 

Zdarza się często, zwłaszcza w małych i mikroprzedsiębiorstwach

bezpośrednio właściciel lub dyrektor zarządzający i to on określa luki kompetencyjne, które ma uzupełnić 

trener podczas szkolenia (jak i po jego zakończeniu, poprzez trafnie dobrane działania wzmacniające) lub 

cele, które firma chce osiągnąć. Wówczas kwintet szkoleniowy może mieć postać „tercetu szkoleniowego”. 

Najważniejsze jest, aby była zachowana współpraca pomiędzy zamawiającym, uczestnikami i firmą 

szkoleniową lub doradczą realizującą usługę. Szczególnie należy zwrócić 

szkoleń/doradztwa dla przedsiębiorstw znajdujących się w trakcie zmian 

adaptacyjne lub modernizacyjne. Precyzyjne zaplanowanie działań szkoleniowych/doradczych, a po ich 

wykonaniu dokładna i celowa ewaluacja całego procesu, są podstawą dla rozpoczęcia oraz 

zaimplementowania zmian. 

Prezentujemy Państwu poniżej wypowiedzi specjalistów i specjalistek, będących członkami i członkiniami 

wspomnianego kwintetu szkoleniowego, którzy dzielą się własnymi doś

wnioskami. 

Monika Kotek | HR Manager, Fabryka Gier/Game Factory

Efekt globalizacji rynku firm IT, czyli brak barier i granic geograficznych spowodowany łatwym przepływem 

informacji i produktów za pomocą Internetu, powoduje, że firmy z branży IT są mocno narażone na dużą 

konkurencję ze strony innych podmiotów. Dodatkowo

technologiczne i istnieje wysokie ryzyko, że konkurencja wykorzysta szanse, jakie dają nowe technologie, w 

sposób bardziej atrakcyjny. Te dwa czynniki wymuszają ponoszenie nakładów finansowych na utrzymanie 

pozycji konkurencyjnej oraz wysokiego standardu świadczonych usług. 

niezbędnych działań w tym procesie jest inwestycja w podnoszenie kwalifikacji wśród pracowników.

Wszyscy pracownicy powinni podnosić swoje kwalifikacje, natomiast w ró

specyfiki stanowiska: stanowiska managerskie

specjalistyczne - szkolenia zawodowe (głównie nowe technologie).

Szkolenia oraz doradztwo niezbędne jest:

���� w okresie zmian (szczególnie zmian dotyczących struktury organizacyjnej, procesach 
przekazywania kompetencji, w okresach wprowadzania nowych produktów i usług do oferty 
firmy) 

���� w okresie przygotowywania zespołu do realizacji nowych wyzwań będących długo
celami firmy 

���� w okresie kryzysu - szkolenia poszerzające wachlarz umiejętności pracownika sprawiają, że 
staje się on bardziej elastyczny w trakcie realizacji strategii poszukiwania szans i nowych 
możliwości w rozwoju lub poprawy sytuacji firm
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Specjaliści w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i podnoszenia kompetencji zawodowych podkreślają, że 

podstawowym warunkiem osiągnięcia wysokiej efektywności szkoleń i doradztwa jest rzetelne zbadanie 

W idealnym modelu, pojawiającym się na szczęście nie tylko w literaturze fachowej, 

ale również w rzeczywistości biznesowej, w badaniu takim biorą udział wszyscy członkowie tak zwanego 

W jego skład wchodzą: 

firma szkoleniowa/trenerzy realizujący szkolenia 

Zdarza się często, zwłaszcza w małych i mikroprzedsiębiorstwach, że zamawiającym szkolenie jest 

bezpośrednio właściciel lub dyrektor zarządzający i to on określa luki kompetencyjne, które ma uzupełnić 

trener podczas szkolenia (jak i po jego zakończeniu, poprzez trafnie dobrane działania wzmacniające) lub 

irma chce osiągnąć. Wówczas kwintet szkoleniowy może mieć postać „tercetu szkoleniowego”. 

Najważniejsze jest, aby była zachowana współpraca pomiędzy zamawiającym, uczestnikami i firmą 

szkoleniową lub doradczą realizującą usługę. Szczególnie należy zwrócić na tę zależność podczas realizacji 

szkoleń/doradztwa dla przedsiębiorstw znajdujących się w trakcie zmian - przechodzących procesy 

adaptacyjne lub modernizacyjne. Precyzyjne zaplanowanie działań szkoleniowych/doradczych, a po ich 

a ewaluacja całego procesu, są podstawą dla rozpoczęcia oraz 

Prezentujemy Państwu poniżej wypowiedzi specjalistów i specjalistek, będących członkami i członkiniami 

wspomnianego kwintetu szkoleniowego, którzy dzielą się własnymi doświadczeniami i wynikającymi  z nich 

HR Manager, Fabryka Gier/Game Factory 
Efekt globalizacji rynku firm IT, czyli brak barier i granic geograficznych spowodowany łatwym przepływem 

informacji i produktów za pomocą Internetu, powoduje, że firmy z branży IT są mocno narażone na dużą 

konkurencję ze strony innych podmiotów. Dodatkowo branżą kierują bardzo dynamiczne zmiany 

technologiczne i istnieje wysokie ryzyko, że konkurencja wykorzysta szanse, jakie dają nowe technologie, w 

sposób bardziej atrakcyjny. Te dwa czynniki wymuszają ponoszenie nakładów finansowych na utrzymanie 

konkurencyjnej oraz wysokiego standardu świadczonych usług. Jednym z najistotniejszych i 

niezbędnych działań w tym procesie jest inwestycja w podnoszenie kwalifikacji wśród pracowników.

Wszyscy pracownicy powinni podnosić swoje kwalifikacje, natomiast w różnych obszarach. Zależy to od 

specyfiki stanowiska: stanowiska managerskie - szkolenia rozwijające kompetencje miękkie; stanowiska 

szkolenia zawodowe (głównie nowe technologie). 

Szkolenia oraz doradztwo niezbędne jest: 

czególnie zmian dotyczących struktury organizacyjnej, procesach 
przekazywania kompetencji, w okresach wprowadzania nowych produktów i usług do oferty 

w okresie przygotowywania zespołu do realizacji nowych wyzwań będących długo

szkolenia poszerzające wachlarz umiejętności pracownika sprawiają, że 
staje się on bardziej elastyczny w trakcie realizacji strategii poszukiwania szans i nowych 
możliwości w rozwoju lub poprawy sytuacji firmy 
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Specjaliści w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i podnoszenia kompetencji zawodowych podkreślają, że 

podstawowym warunkiem osiągnięcia wysokiej efektywności szkoleń i doradztwa jest rzetelne zbadanie 

W idealnym modelu, pojawiającym się na szczęście nie tylko w literaturze fachowej, 

ale również w rzeczywistości biznesowej, w badaniu takim biorą udział wszyscy członkowie tak zwanego 

, że zamawiającym szkolenie jest 

bezpośrednio właściciel lub dyrektor zarządzający i to on określa luki kompetencyjne, które ma uzupełnić 

trener podczas szkolenia (jak i po jego zakończeniu, poprzez trafnie dobrane działania wzmacniające) lub 

irma chce osiągnąć. Wówczas kwintet szkoleniowy może mieć postać „tercetu szkoleniowego”. 

Najważniejsze jest, aby była zachowana współpraca pomiędzy zamawiającym, uczestnikami i firmą 

na tę zależność podczas realizacji 

przechodzących procesy 

adaptacyjne lub modernizacyjne. Precyzyjne zaplanowanie działań szkoleniowych/doradczych, a po ich 

a ewaluacja całego procesu, są podstawą dla rozpoczęcia oraz 

Prezentujemy Państwu poniżej wypowiedzi specjalistów i specjalistek, będących członkami i członkiniami 

wiadczeniami i wynikającymi  z nich 

Efekt globalizacji rynku firm IT, czyli brak barier i granic geograficznych spowodowany łatwym przepływem 

informacji i produktów za pomocą Internetu, powoduje, że firmy z branży IT są mocno narażone na dużą 

branżą kierują bardzo dynamiczne zmiany 

technologiczne i istnieje wysokie ryzyko, że konkurencja wykorzysta szanse, jakie dają nowe technologie, w 

sposób bardziej atrakcyjny. Te dwa czynniki wymuszają ponoszenie nakładów finansowych na utrzymanie 

Jednym z najistotniejszych i 

niezbędnych działań w tym procesie jest inwestycja w podnoszenie kwalifikacji wśród pracowników. 

żnych obszarach. Zależy to od 

szkolenia rozwijające kompetencje miękkie; stanowiska 

czególnie zmian dotyczących struktury organizacyjnej, procesach 
przekazywania kompetencji, w okresach wprowadzania nowych produktów i usług do oferty 

w okresie przygotowywania zespołu do realizacji nowych wyzwań będących długookresowymi 

szkolenia poszerzające wachlarz umiejętności pracownika sprawiają, że 
staje się on bardziej elastyczny w trakcie realizacji strategii poszukiwania szans i nowych 
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Korzyści z uczestnictwa w szkoleniach dla pracowników:

���� pełnią kluczową rolę w procesie rozwoju osobistego i zawodowego

���� zwiększają konkurencyjność i wartość pracowników na rynku pracy i w organizacji

���� zwiększają motywację oraz poziom utożsamiania się z firmą, a tym samym 

���� zwiększają poczucie pewności siebie i własnej wartości w zespole

���� zwiększają motywację do rozwoju kompetencji, poszerzania wiedzy, umiejętności i horyzontów

���� rozwijają samoświadomość pracownika (lepsze poznanie siebie i własnych potrzeb, 

stron, obszarów do rozwoju)

 

Korzyści szkoleń i doradztwa dla przedsiębiorstwa:

���� wzrost zaufania zespołu do stosowania nowych rozwiązań i szybkości wdrażania ich w codziennej 

pracy 

���� wzrost poziomu porozumienia w zespołach oraz otwartości 

���� wzrost dynamiki, zdecydowania w działaniu i podejmowaniu decyzji w zespołach

���� wypełnienie luk kompetencyjnych lub chociaż zwiększenie świadomości ograniczeń oraz obszarów 

do rozwoju wśród pracowników

���� wzrost jakości świadczonych usług oraz real

���� wzrost umiejętności i kompetencji zespołu wpływa bezpośrednio na wzrost konkurencyjności firmy 

na rynku 

���� rozwój kompetencji z obszaru obsługi klienta wpływa pozytywnie na wizerunek firmy w oczach 

zleceniodawców 

 

Główne bariery w stosowaniu szkoleń i/lub doradztwa:

���� wysokie koszty przy braku 100% pewności, że szkolenie przyniesie konkretne rezultaty i korzyści i 

czy będzie odpowiednio dopasowane do potrzeb zespołu

���� trudność w odpowiednim dopasowaniu i zorganizowaniu szkoleń tak, ab

luk kompetencyjnych w zespole o zróżnico

���� brak czasu wynikający po prostu z natłoku pracy i

���� nierówny poziom usług szkoleniowo

tego typu usługami potęgują brak zau

 

Wskazówki dla przedsiębiorców i menedżerów przy wyborze usług szkoleniowych/doradczych:

���� wybierać firmy z dużym doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń oraz 

szkoleniowych 

���� upewniać się, że wiedza zdobyta podczas szkolenia, zawsze będzie wykorzystywana w pr

podczas codziennej pracy 

���� brać pod uwagę indywidualne potrzeby pracowników oraz uważnie słuchać ich zdania

potrzeb szkoleniowych 

Anna Dobosz | coach, trenerka biznesu, menedżer ds. zarządzania placówkami BZ WBK Partner

O skuteczności szkoleń i doradztwa krąży wiele mitów i opinii. Oczekuje się, że szkolenia

efektywną zmianę, a przecież każda zmiana wymaga czasu. Jeśli nie ma poparcia szefostwa, koordynowania 

procesu zmian, monitorowania wprowadzonych na szkoleniu narzędzi to zmiana „umiera”. Zmiana w 
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w szkoleniach dla pracowników: 

pełnią kluczową rolę w procesie rozwoju osobistego i zawodowego 

zwiększają konkurencyjność i wartość pracowników na rynku pracy i w organizacji

zwiększają motywację oraz poziom utożsamiania się z firmą, a tym samym zadowolenie z pracy

zwiększają poczucie pewności siebie i własnej wartości w zespole 

zwiększają motywację do rozwoju kompetencji, poszerzania wiedzy, umiejętności i horyzontów

rozwijają samoświadomość pracownika (lepsze poznanie siebie i własnych potrzeb, 

stron, obszarów do rozwoju) 

Korzyści szkoleń i doradztwa dla przedsiębiorstwa: 

wzrost zaufania zespołu do stosowania nowych rozwiązań i szybkości wdrażania ich w codziennej 

wzrost poziomu porozumienia w zespołach oraz otwartości na współpracę 

wzrost dynamiki, zdecydowania w działaniu i podejmowaniu decyzji w zespołach

wypełnienie luk kompetencyjnych lub chociaż zwiększenie świadomości ograniczeń oraz obszarów 

do rozwoju wśród pracowników 

wzrost jakości świadczonych usług oraz realizowanych zadań i projektów 

wzrost umiejętności i kompetencji zespołu wpływa bezpośrednio na wzrost konkurencyjności firmy 

rozwój kompetencji z obszaru obsługi klienta wpływa pozytywnie na wizerunek firmy w oczach 

w stosowaniu szkoleń i/lub doradztwa: 

wysokie koszty przy braku 100% pewności, że szkolenie przyniesie konkretne rezultaty i korzyści i 

o dopasowane do potrzeb zespołu 

trudność w odpowiednim dopasowaniu i zorganizowaniu szkoleń tak, aby docierały do wszystkich 

luk kompetencyjnych w zespole o zróżnicowanych potrzebach szkoleniowych 

brak czasu wynikający po prostu z natłoku pracy i zadań w zespołach projektowych

nierówny poziom usług szkoleniowo-doradczych dostępnych na rynku (negatywne d

tego typu usługami potęgują brak zaufania pracowników i pracodawcy) 

Wskazówki dla przedsiębiorców i menedżerów przy wyborze usług szkoleniowych/doradczych:

wybierać firmy z dużym doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń oraz 

upewniać się, że wiedza zdobyta podczas szkolenia, zawsze będzie wykorzystywana w pr

 

brać pod uwagę indywidualne potrzeby pracowników oraz uważnie słuchać ich zdania

coach, trenerka biznesu, menedżer ds. zarządzania placówkami BZ WBK Partner

O skuteczności szkoleń i doradztwa krąży wiele mitów i opinii. Oczekuje się, że szkolenia

efektywną zmianę, a przecież każda zmiana wymaga czasu. Jeśli nie ma poparcia szefostwa, koordynowania 

procesu zmian, monitorowania wprowadzonych na szkoleniu narzędzi to zmiana „umiera”. Zmiana w 
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zwiększają konkurencyjność i wartość pracowników na rynku pracy i w organizacji 

zadowolenie z pracy 

zwiększają motywację do rozwoju kompetencji, poszerzania wiedzy, umiejętności i horyzontów 

rozwijają samoświadomość pracownika (lepsze poznanie siebie i własnych potrzeb, silnych i słabych 

wzrost zaufania zespołu do stosowania nowych rozwiązań i szybkości wdrażania ich w codziennej 

wzrost dynamiki, zdecydowania w działaniu i podejmowaniu decyzji w zespołach 

wypełnienie luk kompetencyjnych lub chociaż zwiększenie świadomości ograniczeń oraz obszarów 

wzrost umiejętności i kompetencji zespołu wpływa bezpośrednio na wzrost konkurencyjności firmy 

rozwój kompetencji z obszaru obsługi klienta wpływa pozytywnie na wizerunek firmy w oczach 

wysokie koszty przy braku 100% pewności, że szkolenie przyniesie konkretne rezultaty i korzyści i 

y docierały do wszystkich 

 

zadań w zespołach projektowych 

doradczych dostępnych na rynku (negatywne doświadczenia z 

Wskazówki dla przedsiębiorców i menedżerów przy wyborze usług szkoleniowych/doradczych: 

wybierać firmy z dużym doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń oraz badaniu potrzeb 

upewniać się, że wiedza zdobyta podczas szkolenia, zawsze będzie wykorzystywana w praktyce 

brać pod uwagę indywidualne potrzeby pracowników oraz uważnie słuchać ich zdania na temat 

coach, trenerka biznesu, menedżer ds. zarządzania placówkami BZ WBK Partner 

O skuteczności szkoleń i doradztwa krąży wiele mitów i opinii. Oczekuje się, że szkolenia wprowadzą trwałą i 

efektywną zmianę, a przecież każda zmiana wymaga czasu. Jeśli nie ma poparcia szefostwa, koordynowania 

procesu zmian, monitorowania wprowadzonych na szkoleniu narzędzi to zmiana „umiera”. Zmiana w 
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organizacji to nie tylko szkolenia, ale

kultura, wizja, pilność, budżet, zarządzanie, odpowiedzialność, itd.

Najczęściej te negatywne opinie to słowa menedżerów, którzy nieudolnie zarządzają swoimi organizacjami 

bądź pracowników, którzy nie chcą się zmieniać i mają roszczeniowe podejście do swoich organizacji.

Zadziwiające jest, że organizacje czy osoby, które najbardziej potrzebują zmian i wsparcia, nie korzystają ze 

szkoleń i doradztwa. Chociaż bywa też, że decyzja o podjęciu i

usprawiedliwienia swojej nieudolności w zarządzaniu. W takiej sytuacji brakuje kluczowego elementu

diagnozy stanu obecnego i potrzeb organizacji. Niestety tacy menedżerowie nie wgłębiają się w rzeczywisty 

obraz sytuacji i podejmują pozorne działania. 

Sukces zależy od ludzi. 

Ludzie potrzebują różnorodnych form motywowania. Jeśli chcemy motywować ich szkoleniami, to 

koniecznie należy dostosować zakres do ich potrzeb.

szkolenie ma być jedynie czynnikiem motywacyjnym najlepszym rozwiązaniem pozostaje zapewnienie 

finansowania i pozostawienie wyboru tematyki w gestii pracownika. Jednak nie każdy pracownik odczuwa 

potrzebę rozwoju i podnoszenia kwalifikacji. 

organizacji szkolenia są niezbędne.

firmy i z jej wartościami.   

Warto inwestować ludzi i warto robi

W dużej części organizacji  borykających się z problemami to szef jest czynnikiem sprawczym i od niego 

powinien rozpocząć się proces szkoleniowo

szkoleniowych będzie zatem uświadomienie i w

Obecnie nie wystarczy przedstawić szerokiej oferty szkoleń i atrakcyjnej ceny. Połowa sukcesu to właściwy 

dobór oferty do rzeczywistych potrzeb organizacji. Spojrzeć na firmę „z lotu ptaka”, poznać ją bliżej, 

porównać do konkurencji, porozmawiać z pracownikami najniżej w hierarchii to może być „strzał w 

dziesiątkę” do zdiagnozowania rzeczywistych problemów klienta. Warto poświęcić więcej czasu na właściwą 

diagnozę, wówczas w zamian otrzymamy konkretne efekty i zadowole

budowanie relacji, a dalej to długoterminowa współpraca. 

i nie docenia znaczenia szkoleń. A przecież świat zmienia się coraz szybciej i jeśli my nie będziemy się 

zmieniać to zmiana zaskoczy nas nieoczekiwanie.

Anna Łabul | Główny Księgowy, Ramirent S.A.

Podnoszenie kwalifikacji powinno odbywać się w oparciu o obecne potrzeby pracowników oraz planowane 

co do ich zakresu obowiązków zmiany. Warto również brać pod uwagę sytuację firmy, zachodzące w niej 

zmiany oraz jej kulturę. Jeśli chodzi o obszary tematycz

mojego doświadczenia wynika, iż bardzo dobrze sprawdzają się programy szkoleniowe (cykle), gdzie 

szkolenia dotyczą określonej tematyki, ale rozbite są w czasie. Bardzo ważnym czynnikiem podnoszącym 

efektywność szkoleń, jest wykonywanie przez ich uczestników tzw. „zadań poszkoleniowych”. Często 

uczestnicy po zakończeniu udziału w szkoleniach wracają do swoich dawnych nawyków. Warto, aby wiedzę 

ze szkoleń przechwycić i wdrożyć do organizacji, tak aby uczestn

na co dzień. W mojej ocenie nieustanne podnoszenie kwalifikacji zawodowych powinno być określonym 

procesem w każdej organizacji. Kompetencje pracowników mają ogromny wpływ na konkurencyjność firmy, 

a to, czy dana firma daje możliwości rozwoju czy też nie, znacząco wpływa na jej wizerunek. Według mnie 

idealnym rozwiązaniem byłaby sytuacja, w której organizacje tworzyłyby  programy szkoleniowe 

(rozwojowe) dla określonych grup pracowników, gdzie wszyscy przechodzi
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organizacji to nie tylko szkolenia, ale połączenie wielu elementów tj. patron, komunikacja, zaangażowanie, 

kultura, wizja, pilność, budżet, zarządzanie, odpowiedzialność, itd. 

Najczęściej te negatywne opinie to słowa menedżerów, którzy nieudolnie zarządzają swoimi organizacjami 

, którzy nie chcą się zmieniać i mają roszczeniowe podejście do swoich organizacji.

Zadziwiające jest, że organizacje czy osoby, które najbardziej potrzebują zmian i wsparcia, nie korzystają ze 

szkoleń i doradztwa. Chociaż bywa też, że decyzja o podjęciu inicjatywy szkoleniowej wynika z potrzeby 

usprawiedliwienia swojej nieudolności w zarządzaniu. W takiej sytuacji brakuje kluczowego elementu

diagnozy stanu obecnego i potrzeb organizacji. Niestety tacy menedżerowie nie wgłębiają się w rzeczywisty 

tuacji i podejmują pozorne działania.  

Ludzie potrzebują różnorodnych form motywowania. Jeśli chcemy motywować ich szkoleniami, to 

koniecznie należy dostosować zakres do ich potrzeb. Tutaj pojawia się wyzwanie: jak to zrobić? Jeśli 

szkolenie ma być jedynie czynnikiem motywacyjnym najlepszym rozwiązaniem pozostaje zapewnienie 

finansowania i pozostawienie wyboru tematyki w gestii pracownika. Jednak nie każdy pracownik odczuwa 

ozwoju i podnoszenia kwalifikacji. Należy pamiętać, że w przypadku znaczących zmian w 

organizacji szkolenia są niezbędne. Inicjatywy szkoleniowo-doradcze powinny być skorelowane z misją/wizją 

Warto inwestować ludzi i warto robić to rozsądnie. 

W dużej części organizacji  borykających się z problemami to szef jest czynnikiem sprawczym i od niego 

powinien rozpocząć się proces szkoleniowo-doradczo-coachingowy. Wyzwaniem dla firm doradczo

szkoleniowych będzie zatem uświadomienie i wyzwolenie gotowości do zmian klienta. 

Obecnie nie wystarczy przedstawić szerokiej oferty szkoleń i atrakcyjnej ceny. Połowa sukcesu to właściwy 

dobór oferty do rzeczywistych potrzeb organizacji. Spojrzeć na firmę „z lotu ptaka”, poznać ją bliżej, 

do konkurencji, porozmawiać z pracownikami najniżej w hierarchii to może być „strzał w 

dziesiątkę” do zdiagnozowania rzeczywistych problemów klienta. Warto poświęcić więcej czasu na właściwą 

diagnozę, wówczas w zamian otrzymamy konkretne efekty i zadowolenie klienta. Zadowolony klient to 

budowanie relacji, a dalej to długoterminowa współpraca. Sporo menedżerów myśli zbyt krótkoterminowo 

i nie docenia znaczenia szkoleń. A przecież świat zmienia się coraz szybciej i jeśli my nie będziemy się 

na zaskoczy nas nieoczekiwanie.  

Główny Księgowy, Ramirent S.A. 

Podnoszenie kwalifikacji powinno odbywać się w oparciu o obecne potrzeby pracowników oraz planowane 

co do ich zakresu obowiązków zmiany. Warto również brać pod uwagę sytuację firmy, zachodzące w niej 

zmiany oraz jej kulturę. Jeśli chodzi o obszary tematyczne czy też częstotliwość przeprowadzania szkoleń, z 

mojego doświadczenia wynika, iż bardzo dobrze sprawdzają się programy szkoleniowe (cykle), gdzie 

szkolenia dotyczą określonej tematyki, ale rozbite są w czasie. Bardzo ważnym czynnikiem podnoszącym 

wność szkoleń, jest wykonywanie przez ich uczestników tzw. „zadań poszkoleniowych”. Często 

uczestnicy po zakończeniu udziału w szkoleniach wracają do swoich dawnych nawyków. Warto, aby wiedzę 

ze szkoleń przechwycić i wdrożyć do organizacji, tak aby uczestnicy szkoleń mieli możliwość korzystania z niej 

na co dzień. W mojej ocenie nieustanne podnoszenie kwalifikacji zawodowych powinno być określonym 

procesem w każdej organizacji. Kompetencje pracowników mają ogromny wpływ na konkurencyjność firmy, 

ana firma daje możliwości rozwoju czy też nie, znacząco wpływa na jej wizerunek. Według mnie 

idealnym rozwiązaniem byłaby sytuacja, w której organizacje tworzyłyby  programy szkoleniowe 

(rozwojowe) dla określonych grup pracowników, gdzie wszyscy przechodziliby te same szkolenia, po których 
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połączenie wielu elementów tj. patron, komunikacja, zaangażowanie, 

Najczęściej te negatywne opinie to słowa menedżerów, którzy nieudolnie zarządzają swoimi organizacjami 

, którzy nie chcą się zmieniać i mają roszczeniowe podejście do swoich organizacji. 

Zadziwiające jest, że organizacje czy osoby, które najbardziej potrzebują zmian i wsparcia, nie korzystają ze 

nicjatywy szkoleniowej wynika z potrzeby 

usprawiedliwienia swojej nieudolności w zarządzaniu. W takiej sytuacji brakuje kluczowego elementu - 

diagnozy stanu obecnego i potrzeb organizacji. Niestety tacy menedżerowie nie wgłębiają się w rzeczywisty 

Ludzie potrzebują różnorodnych form motywowania. Jeśli chcemy motywować ich szkoleniami, to 

Tutaj pojawia się wyzwanie: jak to zrobić? Jeśli 

szkolenie ma być jedynie czynnikiem motywacyjnym najlepszym rozwiązaniem pozostaje zapewnienie 

finansowania i pozostawienie wyboru tematyki w gestii pracownika. Jednak nie każdy pracownik odczuwa 

Należy pamiętać, że w przypadku znaczących zmian w 

doradcze powinny być skorelowane z misją/wizją 

W dużej części organizacji  borykających się z problemami to szef jest czynnikiem sprawczym i od niego 

coachingowy. Wyzwaniem dla firm doradczo-

yzwolenie gotowości do zmian klienta.  

Obecnie nie wystarczy przedstawić szerokiej oferty szkoleń i atrakcyjnej ceny. Połowa sukcesu to właściwy 

dobór oferty do rzeczywistych potrzeb organizacji. Spojrzeć na firmę „z lotu ptaka”, poznać ją bliżej, 

do konkurencji, porozmawiać z pracownikami najniżej w hierarchii to może być „strzał w 

dziesiątkę” do zdiagnozowania rzeczywistych problemów klienta. Warto poświęcić więcej czasu na właściwą 

nie klienta. Zadowolony klient to 

Sporo menedżerów myśli zbyt krótkoterminowo 

i nie docenia znaczenia szkoleń. A przecież świat zmienia się coraz szybciej i jeśli my nie będziemy się 

Podnoszenie kwalifikacji powinno odbywać się w oparciu o obecne potrzeby pracowników oraz planowane 

co do ich zakresu obowiązków zmiany. Warto również brać pod uwagę sytuację firmy, zachodzące w niej 

ne czy też częstotliwość przeprowadzania szkoleń, z 

mojego doświadczenia wynika, iż bardzo dobrze sprawdzają się programy szkoleniowe (cykle), gdzie 

szkolenia dotyczą określonej tematyki, ale rozbite są w czasie. Bardzo ważnym czynnikiem podnoszącym 

wność szkoleń, jest wykonywanie przez ich uczestników tzw. „zadań poszkoleniowych”. Często 

uczestnicy po zakończeniu udziału w szkoleniach wracają do swoich dawnych nawyków. Warto, aby wiedzę 

icy szkoleń mieli możliwość korzystania z niej 

na co dzień. W mojej ocenie nieustanne podnoszenie kwalifikacji zawodowych powinno być określonym 

procesem w każdej organizacji. Kompetencje pracowników mają ogromny wpływ na konkurencyjność firmy, 

ana firma daje możliwości rozwoju czy też nie, znacząco wpływa na jej wizerunek. Według mnie 

idealnym rozwiązaniem byłaby sytuacja, w której organizacje tworzyłyby  programy szkoleniowe 

liby te same szkolenia, po których 
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mówiliby tzw. „jednym językiem”. Obecna, szybko zmieniająca się sytuacja na rynku wymaga jednak od firm 

również indywidualnego podejścia do pracowników, gdzie często trzeba na bieżąco reagować na pojawiające 

się potrzeby. Warto tylko zadbać o to, aby „serwowane” przez firmy szkolenia były zgodne z potrzebami 

pracowników, aby pracownicy rozumieli dlaczego takie szkolenie mają odbyć oraz aby widzieli w nich 

wartość dodaną. Realizowanie szkoleń, które nie wzbudzają zaintereso

realizacji nie rozumieją, nie przynoszą żadnych korzyści ani dla nich ani dla organizacji. Warto korzystać ze 

szkoleń lub z doradztwa zwłaszcza w sytuacjach wdrażanych w firmie zmian, zmianach w zakresach 

obowiązków, zmianach organizacyjnych. Doradztwo natomiast jest świetnym sposobem na uzyskanie opinii z 

zewnątrz, która często pozbawiona jest emocji i jest o

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniach dla pracowników

Uczestnicy szkoleń maja szansę zd

wykorzystać w obecnych oraz przyszłych miejscach pracy. Jeśli mówimy o szkoleniach zewnętrznych, mają 

również niepowtarzalną szansę na poznanie osób z innych organizacji, a co za tym idz

wymianę doświadczeń.  

 

Korzyści szkoleń i doradztwa dla przedsiębiorstwa:

Pozwalają na dostarczenie pracownikom wiedzy, która ułatwia współpracę, która podnosi jakość 

realizowanych zadań. Określone w firmie programy szkoleniowe, w których uczestniczą pracownicy i 

podnoszą ich zaangażowanie i satysfakcję z pracy. Dodatkowo organi

objęcia w przyszłości nowych obowiązków. Zabezpiecza to firmę przed ewentualnymi odejściami 

kluczowych osób oraz brakiem ich sukcesorów. Szkolenia mają również ogromne znaczenie w procesie 

budowania czy też zmiany kultury organizacyjnej. 

 

Główne bariery w stosowaniu szkoleń i/lub doradztwa:

Dużym ograniczeniem jest z pewnością budżet szkoleniowy ale i również brak możliwości czasowych 

realizowania w organizacji szkoleń. Nierzadko zdarza się również, że barierą jest nastawienie tak kadry 

zarządzającej w firmie jak i pracowników, którym często 

realnych korzyści z nich wynikających. 

 

Wskazówki dla przedsiębiorców i menedżerów przy wyborze usług szkoleniowych/doradczych:

Przed wszystkim należy zbierać opinie innych firm, które już korzystały z usług określonych firm 

szkoleniowych, gdyż jest to oczywiste. Chciałabym tylko zwrócić uwagę na to, że warto patrzeć na potrzeby 

firmy (obecne i przyszłe). Bardzo ważne, aby rozmawia

dotyczyć. Nieocenioną role odgrywa również wybór trenera, gdyż to właśnie ta osoba często podczas 

szkoleń przemyca i przekazuje uczestnikom szkoleń ważne informacje/oczekiwane przez Zarząd firmy 

postawy. Warto też zadbać o tzw. „obsługę poszkoleniową”.  

Anna Miśko | kierownik zespołu HR home.pl

Kiedy patrzę na rzeczywistość, w której przyszło funkcjonować firmom

pracowników z pokolenia Y - automatycznie nasuwa się 

najczęściej. Ja jednak, poza samym pędem do wiedzy i potrzebami firmy, zwróciłabym uwagę na jakość 

szkoleń, zakres ich tematów, możliwość dostosowania ich do konkretnych realiów danej firmy. Nasi 

pracownicy są wymagający - chcą mieć dobre szkolenia, chcą się spotykać z trenerami, którzy potrafią 

doskonale przełożyć swoje szkolenia na praktykę. Często to jest dużo bardziej ważne niż tylko ilość szkoleń. 

Czasami mniej znaczy więcej.  

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
|ul. Ks. J. Poniatowskiego 76B/1-2, 71-112 Szczecin | 91 486 05 05 | info@teichert.pl

  

mówiliby tzw. „jednym językiem”. Obecna, szybko zmieniająca się sytuacja na rynku wymaga jednak od firm 

również indywidualnego podejścia do pracowników, gdzie często trzeba na bieżąco reagować na pojawiające 

Warto tylko zadbać o to, aby „serwowane” przez firmy szkolenia były zgodne z potrzebami 

pracowników, aby pracownicy rozumieli dlaczego takie szkolenie mają odbyć oraz aby widzieli w nich 

Realizowanie szkoleń, które nie wzbudzają zainteresowania pracowników lub których 

realizacji nie rozumieją, nie przynoszą żadnych korzyści ani dla nich ani dla organizacji. Warto korzystać ze 

szkoleń lub z doradztwa zwłaszcza w sytuacjach wdrażanych w firmie zmian, zmianach w zakresach 

organizacyjnych. Doradztwo natomiast jest świetnym sposobem na uzyskanie opinii z 

zewnątrz, która często pozbawiona jest emocji i jest obiektywną oceną danej sytuacji. 

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniach dla pracowników: 

Uczestnicy szkoleń maja szansę zdobyć wiedzę, którą będą mogli między innymi dzielić się z innymi oraz 

wykorzystać w obecnych oraz przyszłych miejscach pracy. Jeśli mówimy o szkoleniach zewnętrznych, mają 

również niepowtarzalną szansę na poznanie osób z innych organizacji, a co za tym idz

Korzyści szkoleń i doradztwa dla przedsiębiorstwa: 

Pozwalają na dostarczenie pracownikom wiedzy, która ułatwia współpracę, która podnosi jakość 

realizowanych zadań. Określone w firmie programy szkoleniowe, w których uczestniczą pracownicy i 

podnoszą ich zaangażowanie i satysfakcję z pracy. Dodatkowo organizacje mają przygotowanych ludzi do 

objęcia w przyszłości nowych obowiązków. Zabezpiecza to firmę przed ewentualnymi odejściami 

kluczowych osób oraz brakiem ich sukcesorów. Szkolenia mają również ogromne znaczenie w procesie 

organizacyjnej.  

Główne bariery w stosowaniu szkoleń i/lub doradztwa: 

Dużym ograniczeniem jest z pewnością budżet szkoleniowy ale i również brak możliwości czasowych 

realizowania w organizacji szkoleń. Nierzadko zdarza się również, że barierą jest nastawienie tak kadry 

zarządzającej w firmie jak i pracowników, którym często brakuje czasu na szkolenia ale również nie widzą 

realnych korzyści z nich wynikających.  

Wskazówki dla przedsiębiorców i menedżerów przy wyborze usług szkoleniowych/doradczych:

Przed wszystkim należy zbierać opinie innych firm, które już korzystały z usług określonych firm 

szkoleniowych, gdyż jest to oczywiste. Chciałabym tylko zwrócić uwagę na to, że warto patrzeć na potrzeby 

firmy (obecne i przyszłe). Bardzo ważne, aby rozmawiać i słuchać osób, których programy szkoleniowe mają 

dotyczyć. Nieocenioną role odgrywa również wybór trenera, gdyż to właśnie ta osoba często podczas 

szkoleń przemyca i przekazuje uczestnikom szkoleń ważne informacje/oczekiwane przez Zarząd firmy 

Warto też zadbać o tzw. „obsługę poszkoleniową”.   

kierownik zespołu HR home.pl 

Kiedy patrzę na rzeczywistość, w której przyszło funkcjonować firmom -  fakt, że obecnie zatrudniamy 

automatycznie nasuwa się stwierdzenie: trzeba szkolić jak najwięcej, jak 

najczęściej. Ja jednak, poza samym pędem do wiedzy i potrzebami firmy, zwróciłabym uwagę na jakość 

szkoleń, zakres ich tematów, możliwość dostosowania ich do konkretnych realiów danej firmy. Nasi 

chcą mieć dobre szkolenia, chcą się spotykać z trenerami, którzy potrafią 

doskonale przełożyć swoje szkolenia na praktykę. Często to jest dużo bardziej ważne niż tylko ilość szkoleń. 
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mówiliby tzw. „jednym językiem”. Obecna, szybko zmieniająca się sytuacja na rynku wymaga jednak od firm 

również indywidualnego podejścia do pracowników, gdzie często trzeba na bieżąco reagować na pojawiające 

Warto tylko zadbać o to, aby „serwowane” przez firmy szkolenia były zgodne z potrzebami 

pracowników, aby pracownicy rozumieli dlaczego takie szkolenie mają odbyć oraz aby widzieli w nich 

wania pracowników lub których 

realizacji nie rozumieją, nie przynoszą żadnych korzyści ani dla nich ani dla organizacji. Warto korzystać ze 

szkoleń lub z doradztwa zwłaszcza w sytuacjach wdrażanych w firmie zmian, zmianach w zakresach 

organizacyjnych. Doradztwo natomiast jest świetnym sposobem na uzyskanie opinii z 

 

obyć wiedzę, którą będą mogli między innymi dzielić się z innymi oraz 

wykorzystać w obecnych oraz przyszłych miejscach pracy. Jeśli mówimy o szkoleniach zewnętrznych, mają 

również niepowtarzalną szansę na poznanie osób z innych organizacji, a co za tym idzie - późniejszą 

Pozwalają na dostarczenie pracownikom wiedzy, która ułatwia współpracę, która podnosi jakość 

realizowanych zadań. Określone w firmie programy szkoleniowe, w których uczestniczą pracownicy i 

zacje mają przygotowanych ludzi do 

objęcia w przyszłości nowych obowiązków. Zabezpiecza to firmę przed ewentualnymi odejściami 

kluczowych osób oraz brakiem ich sukcesorów. Szkolenia mają również ogromne znaczenie w procesie 

Dużym ograniczeniem jest z pewnością budżet szkoleniowy ale i również brak możliwości czasowych 

realizowania w organizacji szkoleń. Nierzadko zdarza się również, że barierą jest nastawienie tak kadry 

brakuje czasu na szkolenia ale również nie widzą 

Wskazówki dla przedsiębiorców i menedżerów przy wyborze usług szkoleniowych/doradczych: 

Przed wszystkim należy zbierać opinie innych firm, które już korzystały z usług określonych firm 

szkoleniowych, gdyż jest to oczywiste. Chciałabym tylko zwrócić uwagę na to, że warto patrzeć na potrzeby 

ć i słuchać osób, których programy szkoleniowe mają 

dotyczyć. Nieocenioną role odgrywa również wybór trenera, gdyż to właśnie ta osoba często podczas 

szkoleń przemyca i przekazuje uczestnikom szkoleń ważne informacje/oczekiwane przez Zarząd firmy 

fakt, że obecnie zatrudniamy 

stwierdzenie: trzeba szkolić jak najwięcej, jak 

najczęściej. Ja jednak, poza samym pędem do wiedzy i potrzebami firmy, zwróciłabym uwagę na jakość 

szkoleń, zakres ich tematów, możliwość dostosowania ich do konkretnych realiów danej firmy. Nasi 

chcą mieć dobre szkolenia, chcą się spotykać z trenerami, którzy potrafią 

doskonale przełożyć swoje szkolenia na praktykę. Często to jest dużo bardziej ważne niż tylko ilość szkoleń. 
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Warto korzystać ze szkoleń i doradztwa zwłaszcza wtedy, gdy zależy nam na przełamaniu utartych 

sposobów działania, myślenia. Gdy chcemy zmieniać postawy. Wówczas spojrzenie z zewnątrz

eksperta” - pomaga ominąć zbędne burze i dać ludziom poczucie, że jest ktoś, kto wskaże kieru

się swoim doświadczeniem, da nowe spojrzenie. 

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniach dla pracowników

Dla mnie najważniejszą korzyścią ze szkolenia jest złapanie przez pracowników odpowiedniego dystansu, 

możliwość zobaczenia problemów z innej

nowej wiedzy, wprowadzania do swojej pracy ulepszeń i nowych rozwiązań. Najlepsze szkolenia to takie, po 

których pracownik przychodzi do szefa z kilkoma pomysłami oraz receptą jak te pomysły w

życie.  

 

Wskazówki dla przedsiębiorców i menedżerów przy wyborze usług szkoleniowych/doradczych

Warto szukać szkoleń skrojonych na miarę, koncentrować się na szkoleniach zamkniętych. Szukać trenerów 

z pasją, charyzmą i doświadczeniem. 

branży szkoleń IT łatwo odnaleźć wystąpienia na konferencjach na youtube

jest ważniejsze, niż nawet kilka spotkań. Pamiętać należy także o porządnym, pogłębionym 

szkoleniowych - na pracy jaką trener musi wykonać przed szkoleniem by poznać uczestników i ich potrzeby, 

oczekiwania, a nawet postawy. 

Anna Grygorcewicz | trenerka biznesu, akredytowany coach ACC ICF, menedżerka

Widzę konieczność ciągłego podnoszenia kwalifikacji w obszarach kompetencji ważnych z punktu widzenia 

obsługi klienta oraz współpracy w zespole, zarówno kierowania zespołem jak i bycia jego częścią. Wszędzie 

tam, gdzie mamy do czynienia z komunikacją oraz dbaniem o relacje, ważne je

postawy w tym zakresie. Generalnie wiedza raz nabyta w tym obszarze procentuje dopiero wtedy, gdy jest 

poparta konkretnymi zachowaniami pracowników. Aby tak było, ważne jest, jak osoby związane z działem 

obsługi Klienta, sprzedaży czy marketingu myślą, jak ze sobą rozmawiają, jaką mają postawę do pracy i siebie 

nawzajem, co ich motywuje i dodaje energii. Jest tak ponieważ to nasz sposób myślenia powoduje nasze 

działania. 

Ważne, aby szkolenia były przeprowadzane w sposób przemy

zrywów. Szkolenie, projekt doradczy oraz coaching mają wartość wtedy, gdy pracownicy wdrażają 

rozwiązania w praktycznym, codziennym działaniu na swoich stanowiskach pracy. Dlatego warto zachować 

ciągłość i na przykład szkolenie z automotywacji przeprowadzić dla wszystkich pracowników z danej grupy 

zawodowej. 

Korzyści ze szkoleń, które szczególnie podkreślają pracownicy, to przepływ informacji oraz wymiana 

doświadczeń podczas projektów doradczo

tym idzie większe zaangażowanie w działanie we własnej strefie wpływu. Menedżerowie zyskują natomiast 

świadomość pracowników w zakresie swojej roli w firmie, przywiązanie do organizacji oraz proaktywność.

Barierą w korzystaniu ze szkoleń może być natomiast zaprzestanie stosowania wiedzy oraz umiejętności ze 

szkolenia bez obecności trenera. Jednak w tym zakresie jest coraz lepiej i menedżerowie częściej, niż kilka lat 

temu, przejmują odpowiedzialność za kontynuację praktykowan

Z doradztwa, szkoleń i coachingu to ta ostatnia forma współpracy powoduje najtrwalsze zmiany oraz nowe 

nawyki pracy. Coaching zmienia styl myślenia i poprzez nowe spojrzenie na stare sprawy powoduje, że 

pracownicy biorą odpowiedzialność za własne działania, za ich rodzaj oraz częstotliwość.

procesie wyniki pojedynczych pracowników lub zespołów są około 5 razy bardziej spektakularne niż przy 

pojedynczym szkoleniu. Coaching i/lub celnie zaplanowany proces szkolenio

nieschematycznego działania, przekonują do nowego i pozwalają cieszyć się własnymi decyzjami 

pracowników. 
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doradztwa zwłaszcza wtedy, gdy zależy nam na przełamaniu utartych 

Gdy chcemy zmieniać postawy. Wówczas spojrzenie z zewnątrz

pomaga ominąć zbędne burze i dać ludziom poczucie, że jest ktoś, kto wskaże kieru

się swoim doświadczeniem, da nowe spojrzenie.  

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniach dla pracowników: 

Dla mnie najważniejszą korzyścią ze szkolenia jest złapanie przez pracowników odpowiedniego dystansu, 

możliwość zobaczenia problemów z innej perspektywy. Dobre szkolenie dodatkowo daje impuls do szukania 

nowej wiedzy, wprowadzania do swojej pracy ulepszeń i nowych rozwiązań. Najlepsze szkolenia to takie, po 

których pracownik przychodzi do szefa z kilkoma pomysłami oraz receptą jak te pomysły w

Wskazówki dla przedsiębiorców i menedżerów przy wyborze usług szkoleniowych/doradczych

Warto szukać szkoleń skrojonych na miarę, koncentrować się na szkoleniach zamkniętych. Szukać trenerów 

z pasją, charyzmą i doświadczeniem. Czasami warto poszukać w sieci wystąpień trenera

branży szkoleń IT łatwo odnaleźć wystąpienia na konferencjach na youtube - zobaczenie trenera w "akcji" 

jest ważniejsze, niż nawet kilka spotkań. Pamiętać należy także o porządnym, pogłębionym 

na pracy jaką trener musi wykonać przed szkoleniem by poznać uczestników i ich potrzeby, 

trenerka biznesu, akredytowany coach ACC ICF, menedżerka

podnoszenia kwalifikacji w obszarach kompetencji ważnych z punktu widzenia 

obsługi klienta oraz współpracy w zespole, zarówno kierowania zespołem jak i bycia jego częścią. Wszędzie 

tam, gdzie mamy do czynienia z komunikacją oraz dbaniem o relacje, ważne jest ćwiczenie umiejętności oraz 

postawy w tym zakresie. Generalnie wiedza raz nabyta w tym obszarze procentuje dopiero wtedy, gdy jest 

poparta konkretnymi zachowaniami pracowników. Aby tak było, ważne jest, jak osoby związane z działem 

edaży czy marketingu myślą, jak ze sobą rozmawiają, jaką mają postawę do pracy i siebie 

nawzajem, co ich motywuje i dodaje energii. Jest tak ponieważ to nasz sposób myślenia powoduje nasze 

Ważne, aby szkolenia były przeprowadzane w sposób przemyślany - jako proces zamiast pojedynczych 

zrywów. Szkolenie, projekt doradczy oraz coaching mają wartość wtedy, gdy pracownicy wdrażają 

rozwiązania w praktycznym, codziennym działaniu na swoich stanowiskach pracy. Dlatego warto zachować 

enie z automotywacji przeprowadzić dla wszystkich pracowników z danej grupy 

Korzyści ze szkoleń, które szczególnie podkreślają pracownicy, to przepływ informacji oraz wymiana 

doświadczeń podczas projektów doradczo-szkoleniowych oraz nowe spojrzenie na codzienną pracę, a co za 

tym idzie większe zaangażowanie w działanie we własnej strefie wpływu. Menedżerowie zyskują natomiast 

świadomość pracowników w zakresie swojej roli w firmie, przywiązanie do organizacji oraz proaktywność.

iu ze szkoleń może być natomiast zaprzestanie stosowania wiedzy oraz umiejętności ze 

szkolenia bez obecności trenera. Jednak w tym zakresie jest coraz lepiej i menedżerowie częściej, niż kilka lat 

temu, przejmują odpowiedzialność za kontynuację praktykowania nowych zachowań w firmie.

Z doradztwa, szkoleń i coachingu to ta ostatnia forma współpracy powoduje najtrwalsze zmiany oraz nowe 

Coaching zmienia styl myślenia i poprzez nowe spojrzenie na stare sprawy powoduje, że 

dzialność za własne działania, za ich rodzaj oraz częstotliwość.

procesie wyniki pojedynczych pracowników lub zespołów są około 5 razy bardziej spektakularne niż przy 

pojedynczym szkoleniu. Coaching i/lub celnie zaplanowany proces szkoleniowy uczą odpowiedzialności i 

nieschematycznego działania, przekonują do nowego i pozwalają cieszyć się własnymi decyzjami 
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doradztwa zwłaszcza wtedy, gdy zależy nam na przełamaniu utartych 

Gdy chcemy zmieniać postawy. Wówczas spojrzenie z zewnątrz - „oko 

pomaga ominąć zbędne burze i dać ludziom poczucie, że jest ktoś, kto wskaże kierunek, podzieli 

Dla mnie najważniejszą korzyścią ze szkolenia jest złapanie przez pracowników odpowiedniego dystansu, 

perspektywy. Dobre szkolenie dodatkowo daje impuls do szukania 

nowej wiedzy, wprowadzania do swojej pracy ulepszeń i nowych rozwiązań. Najlepsze szkolenia to takie, po 

których pracownik przychodzi do szefa z kilkoma pomysłami oraz receptą jak te pomysły wprowadzić w 

Wskazówki dla przedsiębiorców i menedżerów przy wyborze usług szkoleniowych/doradczych: 

Warto szukać szkoleń skrojonych na miarę, koncentrować się na szkoleniach zamkniętych. Szukać trenerów 

Czasami warto poszukać w sieci wystąpień trenera - zwłaszcza w 

zobaczenie trenera w "akcji" 

jest ważniejsze, niż nawet kilka spotkań. Pamiętać należy także o porządnym, pogłębionym badaniu potrzeb 

na pracy jaką trener musi wykonać przed szkoleniem by poznać uczestników i ich potrzeby, 

trenerka biznesu, akredytowany coach ACC ICF, menedżerka 

podnoszenia kwalifikacji w obszarach kompetencji ważnych z punktu widzenia 

obsługi klienta oraz współpracy w zespole, zarówno kierowania zespołem jak i bycia jego częścią. Wszędzie 

st ćwiczenie umiejętności oraz 

postawy w tym zakresie. Generalnie wiedza raz nabyta w tym obszarze procentuje dopiero wtedy, gdy jest 

poparta konkretnymi zachowaniami pracowników. Aby tak było, ważne jest, jak osoby związane z działem 

edaży czy marketingu myślą, jak ze sobą rozmawiają, jaką mają postawę do pracy i siebie 

nawzajem, co ich motywuje i dodaje energii. Jest tak ponieważ to nasz sposób myślenia powoduje nasze 

jako proces zamiast pojedynczych 

zrywów. Szkolenie, projekt doradczy oraz coaching mają wartość wtedy, gdy pracownicy wdrażają 

rozwiązania w praktycznym, codziennym działaniu na swoich stanowiskach pracy. Dlatego warto zachować 

enie z automotywacji przeprowadzić dla wszystkich pracowników z danej grupy 

Korzyści ze szkoleń, które szczególnie podkreślają pracownicy, to przepływ informacji oraz wymiana 

nie na codzienną pracę, a co za 

tym idzie większe zaangażowanie w działanie we własnej strefie wpływu. Menedżerowie zyskują natomiast 

świadomość pracowników w zakresie swojej roli w firmie, przywiązanie do organizacji oraz proaktywność. 

iu ze szkoleń może być natomiast zaprzestanie stosowania wiedzy oraz umiejętności ze 

szkolenia bez obecności trenera. Jednak w tym zakresie jest coraz lepiej i menedżerowie częściej, niż kilka lat 

ia nowych zachowań w firmie. 

Z doradztwa, szkoleń i coachingu to ta ostatnia forma współpracy powoduje najtrwalsze zmiany oraz nowe 

Coaching zmienia styl myślenia i poprzez nowe spojrzenie na stare sprawy powoduje, że 

dzialność za własne działania, za ich rodzaj oraz częstotliwość. Przy półrocznym 

procesie wyniki pojedynczych pracowników lub zespołów są około 5 razy bardziej spektakularne niż przy 

wy uczą odpowiedzialności i 

nieschematycznego działania, przekonują do nowego i pozwalają cieszyć się własnymi decyzjami 
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SZKOLENIA A ICH SKUTECZNOŚĆ

Podobnie jak cała Polska gospodarka, rynek szkoleń dynamicznie się zmienia i rozwija. Pracodaw

w swoich szeregach zdolną i wykształconą kadrę dostosowaną do zmieniających się nastrojów na rynkach. 

Szkolenia pracowników są jednym ze sposobów na dynamiczny rozwój firmy, czego znakiem jest wzrastająca 

liczba profesjonalnej kadry menadżersk

Warto wspomnieć, że inwestowanie w szkolenia pracowników ma korzystny skutek dla pracodawcy w 

sytuacji, gdy jest ono ściśle powiązane z funkcjonującym systemem motywacyjnym. Wówczas zmniejsza 

się ryzyko utraty osób, w które zainwestowaliśmy.

  

W obliczu koncepcji zmiany w organizacji poprzez zorganizowanie szkolenia ważnym staje się wybór 

odpowiedniej firmy szkoleniowej. Dlatego

���� profesjonalna firma szkoleniowa już na wstępnym etapie powinna dokona
szkoleniowych 

���� dobra marka w przypadku firmy szkoleniowej to przede wszystkim usługi wyróżniające się wysokim 
profesjonalizmem; potwierdzeniem jakości tych usług są referencje

���� profesjonalni trenerzy to eksperci posiadający nie tylko wiedzę
doświadczenie 

���� odpowiednio dobrany program szkolenia jest wynikiem dobrej analizy i badania potrzeb; szkolenia 
prowadzone w formie zamkniętej, powinny przede wszystkim odpowiadać na rzeczywiste potrzeby 
i oczekiwania klienta, a więc uwzględniać treść merytoryczną, formę, czas i miejsce przekazu tej 
treści 

���� cechą dobrego szkolenia są metody szkoleniowe adekwatnie dobrane do treści kursu, stanowisk 
piastowanych przez uczestników, ich wieku

���� profesjonalizm to także prowadzenie
oceny korzyści uczestników z procesu szkoleniowego

W jaki sposób przedsiębiorstwa oceniają efektywność szkoleń?
 

 

 

 

 

 

 

W wyniku zwiększenia nasycenia gospodarki wiedzą, w perspektywie 

przedsiębiorstwa oraz budowania trwałej pozycji konkurencyjnej rosnącą rolę odgrywa poziom 

kwalifikacji osób w nim zatrudnionych. W tym aspekcie coraz ważniejszy staje się kapitał ludzki i wszelkie 

działania podnoszące jego poziom.
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KUTECZNOŚĆ 

Podobnie jak cała Polska gospodarka, rynek szkoleń dynamicznie się zmienia i rozwija. Pracodaw

w swoich szeregach zdolną i wykształconą kadrę dostosowaną do zmieniających się nastrojów na rynkach. 

Szkolenia pracowników są jednym ze sposobów na dynamiczny rozwój firmy, czego znakiem jest wzrastająca 

liczba profesjonalnej kadry menadżerskiej. 

Warto wspomnieć, że inwestowanie w szkolenia pracowników ma korzystny skutek dla pracodawcy w 

sytuacji, gdy jest ono ściśle powiązane z funkcjonującym systemem motywacyjnym. Wówczas zmniejsza 

się ryzyko utraty osób, w które zainwestowaliśmy. 

W obliczu koncepcji zmiany w organizacji poprzez zorganizowanie szkolenia ważnym staje się wybór 

Dlatego też warto zwrócić uwagę na następujące elementy:

profesjonalna firma szkoleniowa już na wstępnym etapie powinna dokona

dobra marka w przypadku firmy szkoleniowej to przede wszystkim usługi wyróżniające się wysokim 
profesjonalizmem; potwierdzeniem jakości tych usług są referencje 

profesjonalni trenerzy to eksperci posiadający nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również praktyczne 

odpowiednio dobrany program szkolenia jest wynikiem dobrej analizy i badania potrzeb; szkolenia 
prowadzone w formie zamkniętej, powinny przede wszystkim odpowiadać na rzeczywiste potrzeby 

enta, a więc uwzględniać treść merytoryczną, formę, czas i miejsce przekazu tej 

cechą dobrego szkolenia są metody szkoleniowe adekwatnie dobrane do treści kursu, stanowisk 
piastowanych przez uczestników, ich wieku 

profesjonalizm to także prowadzenie przez firmę szkoleniową ewaluacji własnych działań, a więc 
oceny korzyści uczestników z procesu szkoleniowego 

W jaki sposób przedsiębiorstwa oceniają efektywność szkoleń?

W wyniku zwiększenia nasycenia gospodarki wiedzą, w perspektywie długookresowego wzrostu 

przedsiębiorstwa oraz budowania trwałej pozycji konkurencyjnej rosnącą rolę odgrywa poziom 

kwalifikacji osób w nim zatrudnionych. W tym aspekcie coraz ważniejszy staje się kapitał ludzki i wszelkie 

działania podnoszące jego poziom. 
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TEICHERT & PARTNERS

Jesteśmy firmą wyróżniającą się, specyficzną, która od czternastu lat niezmiennie, konsekwentnie ewoluuje, 

podlegając ciągłym zmianom. Zajmujemy się zagadnieniem człowieka funkcjonującego w środowisku 

organizacji, firm, instytucji, korporacji. Posiadamy ogromne doświadczen

aktywnego udziału w procesie rozwoju wszystkich, którzy chcieli i chcą osiągać wyższe poziomy umiejętności, 

pracować nad swoimi postawami. Służymy tym właśnie ludz

mężczyźni, którzy w rozwoju widzą sens.

Koncentrujemy się na przekazywaniu wiedzy i umiejętności, ale satysfakcjonuje to nas zaledwie połowicznie. 

To bowiem do czego dążymy, to uzyskanie zmiany w obszarze posta

wrażliwej tkanki wśród naszych adeptów studiów podyplomowych, uczestników szkoleń, coachingu. Czy 

moglibyśmy tego dokonywać, gdyby nie przyświecające nam wartości? Nie. Najważniejszy dla nas jest 

szacunek wobec drugiego człowiek

przekraczanie ograniczeń. Kierujemy się uczciwością w wykonywaniu swojej pracy; nieustannie 

koncentrujemy się na osiąganiu pasjonujących celów, dążeniu do zmiany otoczenia na lepsze, pogłębi

świadomości siebie i otaczającego nas świata. Wszystko to zasilamy samodyscypliną, umiejętnością 

spontanicznego kreowania nowych idei i… radością.

Jesteśmy grupą przyjaciół: psychologów, socjologów, ekonomistów. 

momentach trudnych, jak i w chwilach sukcesu. Nasze fundamenty są mocne, dlatego pozwalają nam od tylu 

lat istnieć i piąć się w górę. Jesteśmy niczym zwrotna łódź, która

„akweny” społeczno-gospodarcze. Czy jesteśmy skute

firm, z którymi współpracowaliśmy i blisko 10 tysięcy osób, z którymi mieliśmy kontakt w salach 

szkoleniowych. Wierzymy w to, czym się zajmujemy. Wierzymy w to, że dzięki naszej pracy i temu, kim 

jesteśmy, mamy wpływ na nasze życie i relacje,

wspólnie przekonanie: najważniejszy etap jeszcze przed nami!
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ARTNERS PSYCHOLOGIA I BIZNES 

Jesteśmy firmą wyróżniającą się, specyficzną, która od czternastu lat niezmiennie, konsekwentnie ewoluuje, 

podlegając ciągłym zmianom. Zajmujemy się zagadnieniem człowieka funkcjonującego w środowisku 

firm, instytucji, korporacji. Posiadamy ogromne doświadczenie, wynikające z lat obserwacji

aktywnego udziału w procesie rozwoju wszystkich, którzy chcieli i chcą osiągać wyższe poziomy umiejętności, 

pracować nad swoimi postawami. Służymy tym właśnie ludziom. Naszą społeczność tworzą kobiety i 

mężczyźni, którzy w rozwoju widzą sens. 

Koncentrujemy się na przekazywaniu wiedzy i umiejętności, ale satysfakcjonuje to nas zaledwie połowicznie. 

To bowiem do czego dążymy, to uzyskanie zmiany w obszarze postaw. Dotykamy niezwykle głębokiej

wrażliwej tkanki wśród naszych adeptów studiów podyplomowych, uczestników szkoleń, coachingu. Czy 

moglibyśmy tego dokonywać, gdyby nie przyświecające nam wartości? Nie. Najważniejszy dla nas jest 

szacunek wobec drugiego człowieka, koncentrowanie się na jego potencjale, możliwościach i wspólne 

przekraczanie ograniczeń. Kierujemy się uczciwością w wykonywaniu swojej pracy; nieustannie 

koncentrujemy się na osiąganiu pasjonujących celów, dążeniu do zmiany otoczenia na lepsze, pogłębi

świadomości siebie i otaczającego nas świata. Wszystko to zasilamy samodyscypliną, umiejętnością 

spontanicznego kreowania nowych idei i… radością. 

Jesteśmy grupą przyjaciół: psychologów, socjologów, ekonomistów. Możemy liczyć na siebie zarówno

tach trudnych, jak i w chwilach sukcesu. Nasze fundamenty są mocne, dlatego pozwalają nam od tylu 

lat istnieć i piąć się w górę. Jesteśmy niczym zwrotna łódź, która potrafi pokonywać i wzburzone 

gospodarcze. Czy jesteśmy skuteczni? Na to pytanie może odpowiedzieć niemal 200 

firm, z którymi współpracowaliśmy i blisko 10 tysięcy osób, z którymi mieliśmy kontakt w salach 

Wierzymy w to, czym się zajmujemy. Wierzymy w to, że dzięki naszej pracy i temu, kim 

amy wpływ na nasze życie i relacje,  które nawiązujemy. I co najważniejsze, wciąż dzielimy 

wspólnie przekonanie: najważniejszy etap jeszcze przed nami! 
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