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-Jakie działania warto 

podejmować?

Anna Stachniuk



Jakie kroki

podjąć ?

ZACZNIJ OD AUDYTU



1. Analiza sytuacji w firmie:

-Pracownicy- poziom zadowolenia, wynagrodzenia, stan 
zatrudnienia

-Dane produkcyjne: wydajności, raportowanie

-”Wąskie gardła” w firmie

-Poziom automatyzacji i zdalnego zarządzania

-Organizacja pracy i komunikacja

- Analiza kontaktów z klientami i ocena sytuacji gospodarczej

- Analiza potrzeb klientów

- Analiza finansowa

- Stworzenie planu działania

-Zaangażowanie zespołu

-Skorzystanie z pomocy Stratega biznesu, który nie
panikuje i ma dystans- usługa doradcza i
szkoleniowa



1. Przeliczenie danych produkcyjnych-

szczegółowe projektowanie 

produkcji, wydajności i zmiany 

asortymentowej

2. Automatyzacja Produkcyjna dzięki 

systemowi IT- podgląd w produkcję 

online, usprawnienie modułu 

planowania i raportowania

3. Wprowadzenie nowego stylu 

komunikacji produkcyjnej i działania 

na bardzo zmiennych asortymentach



1. Zmiana systemu premiowania w całej 

firmie

2. Analiza zakresów obowiązków i 

organizacji pracy

3. Stworzenie nowej struktury 

organizacyjnej

4. Stworzenie nowych siatek wynagrodzeń, 

w których ujęty jest czas zmian i system 

motywacyjny wspierający ich 

przeprowadzenie 

5. Szkolenia komunikacyjne i 

kompetencyjne dla pracowników-

wytworzenie pracy zespołowej, bliższe 

poznanie się pracowników



1. Otwarcie się na świat- budowa marki 

pracodawcy

2. Pokazanie pracowników

3. Pochwalenie się zmianą

4. Opowiadanie o pracy w nietypowej 

branży

5. Budowanie świadomości dbania o 

środowisko

6. Uruchomienie kanału na Facebook, by 

być bliżej potencjalnych pracowników i 

informować o życiu firmy i jej zespołu

7. Wprowadzenie długofalowych celów 

oraz kroków do ich zrealizowania, 

dostosowanych do nowej specyfiki 

rynkowej i zaangażowanie zespołu



DOFINASOWANIE DO SZKOLEŃ I USŁUG 
DORADCZYCH z REGIONALNEGO  
FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO:

- Wnioski o udzielenie wsparcia należy złożyć w 
generatorze wniosków dostępnym na
stronie www.uslugirozwojowe.tarr.org.pl w terminie od 

12 października 2021 r. od godz. 8.00

Okres na zrealizowanie szkoleń i doradztwa wynosi 3 
miesiące.

UWAGA! 
Uzyskanie wsparcia w ramach obecnego naboru możliwe
tylko dla przedsiębiorców którzy nie korzystali ze wsparcia
w poprzednich naborach wniosków.

Dorota Filarecka-Stanek
Koordynator ds.Szkolenia
filarecka@pracodawcy.info.pl
mobile 661 528 001

http://www.uslugirozwojowe.tarr.org.pl/
mailto:filarecka@pracodawcy.info.pl


DOFINASOWANIE DO SZKOLEŃ I USŁUG 
DORADCZYCH z REGIONALNEGO  FUNDUSZU 
SZKOLENIOWEGO:

DEDYKOWANE DO PRZEDSIĘBIORSTW, POSIADAJĄCYCH:

· status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy,
· siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa kujawsko-
pomorskiego,
· diagnozę potrzeb rozwojowych przeprowadzoną przez konsultantów
Operatora/Partnerów Projektu lub w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub
planów rozwoju w ramach Działania 2.2. PO WER.

Maksymalna wartość dofinansowania usług rozwojowych
przewidziana na jednego przedsiębiorcę wynosi:

mikroprzedsiębiorstwa - 10 000,00 zł; (=dofinansowanie 70%)

małe przedsiębiorstwa - 30 000,00 zł przy czym maksymalna
wartość usług doradczych nie może być wyższa niż 20 000,00 
zł; (=dofinansowanie 60%)

średnie przedsiębiorstwa - 100 000,00 zł przy czym
maksymalna wartość usług doradczych nie może być wyższa
niż 30 000,00 zł; (=dofinansowanie 50%)



REDUKCJA KARY DO PFRON?

MOŻLIWA DZIĘKI ZATRUDNIENIU 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH W 
CHARAKTERZE TELEPRACY!

COVID 19 OTWORZYŁ NOWE 
MOŻLIWOŚCI:

- wspieraj aktywizację zawodową osób
niepełnosprawnych

- nie płać kary, buduj nowe wartości

- zyskaj nowych, wartościowych
pracowników i ciesz się wykonaną pracą



Dziękuję za uwagę.

607 692 515

www.annastachniuk.com


