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Usługi w zakresie doradztwa biznesowego !

Żyjemy w niezwykle dynamicznym i zmiennym otoczeniu. To, co było skuteczne, 
efektywne i rozwojowe jeszcze wczoraj, jutro może okazać się niewystarczające 
dla osiągnięcia zakładanych celów. W czasach nasilonej konkurencji każda 
organizacja musi w pełni wykorzystać posiadany potencjał wewnętrzny, redukując 
jednocześnie zagrożenia oraz wykorzystując szanse rozwojowe. Sprostanie 
wyzwaniom otoczenia oraz sprawne rozwiązanie pojawiających się problemów 
wykracza często poza zakres kluczowych kompetencji wewnętrznych organizacji 
lub wymaga zewnętrznej weryfikacji. !
Strategie rozwoju 

Na jakim etapie rozwoju znajduje się organizacja? Czy dostrzegasz w prowadzonej 
działalności możliwości rozwojowe – niezaspokojone potrzeby klientów, nowe rynki, 
innowacyjne idee? Czy nastąpiły niekorzystne zmiany pozycji rynkowej? A może 
problemem jest określenie portfela produktów i usług oraz poziomu marż?  

Jak powiedział Henry Kissinger, „jeżeli nie wiesz, dokąd zmierzasz, każda droga 
zaprowadzi cię donikąd”. Słowem – strategia to droga prowadząca do określonych 
celów. 

Projektujemy przyszłość organizacji, kierując się następującym podejściem: 

• ocena stanu obecnego, zakończona analizą mocnych i słabych stron 
oraz szans    

             i zagrożeń dla rozwoju, 

• sformułowanie wartości, misji i wizji, 



• wyznaczenie celów strategicznych i operacyjnych, zdefiniowanie 
mierników i 

              wskaźników, 

!
• zdefiniowanie kluczowych przedsięwzięć rozwojowych dla 
poszczególnych   

             obszarów funkcjonalnych, 

• prognoza wyników finansowych i ocena ekonomicznej efektywności 
strategii  

             rozwoju, 

• analiza czynników ryzyka oraz wrażliwości wyników finansowych na 
ich  

             wystąpienie, 

• sformułowanie planu wdrożenia strategii, 

• monitoring celów i wskaźników. 

Dzięki współpracy z nami uzyskasz obiektywne spojrzenie na rzeczywistą sytuację i 
perspektywy rozwojowe organizacji: 

• stworzysz strategiczne założenia rozwojowe, 

• ukształtujesz kulturę odpowiedzialności pracowników za rozwój 
organizacji, 

• zbudujesz wśród pracowników świadomość pożądanej ścieżki rozwoju. 
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Tworzenie i zmiany modeli biznesowych 

Czy zastanawiasz się nad tym, jak generować wartość oraz w jaki sposób usprawnić 
lub zmienić swoją organizację? Poszukujesz innowacyjnych rozwiązań biznesowych, 
które będą efektem optymalnego wykorzystania zasobów w szybko zmieniającym 
się otoczeniu? Napotykasz bariery rozwojowe wynikające ze zmieniających się sił 
rynkowych, kluczowych trendów koniunktury gospodarczej lub innych zmian w 
otoczeniu? 

Odpowiedzią na pojawiające się wyzwania może być zmiana istniejących lub 
tworzenie nowych modeli biznesowych. 

Kompleksowo wspieramy naszych klientów zgodnie z następującym podejściem: 

ANALIZA  –  badanie poszczególnych obszarów funkcjonowania organizacji w celu 
zdefiniowania potrzeb oraz problemów. 

PROJEKTOWANIE  –  generowanie i testowanie potencjalnych modeli biznesowych 



oraz – na podstawie określonych kryteriów – wybór pożądanego projektu modelu 
biznesowego. 

IMPLEMENTACJA – wsparcie wdrożenia wybranego projektu modelu biznesowego. 

ZARZĄDZANIE  –  przystosowanie i modyfikacje modelu biznesowego stosownie do 
reakcji rynku. 

!
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Działania w ramach tworzenia modeli biznesowych obejmują najczęściej: 

• zmiany w portfelu produktowym oraz strukturze przychodów ze sprzedaży, 

• racjonalizację zakresu funkcji realizowanych w strukturze organizacyjnej, 

• zagospodarowanie zbędnych składników majątkowych, 

• przebudowę struktury organizacyjnej, 

• optymalizację zatrudnienia, 

• zmiany formy prawnej prowadzonej działalności, 

• poprawę struktury finansowania działalności, 

• wdrożenie właściwych systemów kalkulacji kosztów i cen produktów. 

Nasze doświadczenie i zaangażowanie pomaga zdefiniować konieczne kierunki 
zmian w organizacji: 

• inicjujemy proinnowacyjne myślenie i działanie na różnych szczeblach 
zarządzania, 

• tworzymy spójną wizję rozwoju organizacji, 

• budujemy wspólną tożsamość kadr wokół najważniejszych celów organizacji. 

Doskonalenie systemów organizacyjno-zarządczych 

Na jakim etapie rozwoju znajduje się organizacja? Czy dostrzegasz pojawiające się 
konflikty pomiędzy działami? Czy występuje frustracja pracowników? Czy masz 
trudności z ustaleniem odpowiedzialności za zaniechane lub niewłaściwie wykonane 
zadania? Czy na różnych stanowiskach następuje dublowanie się zadań? Czy masz 
problem z  delegowaniem  zadań i uprawnień? A może niesprawnie działa 
komunikacja i przepływ informacji? Rozwiązaniem powyższych zagadnień są 
działania na rzecz zmiany dotychczasowej struktury organizacyjnej i systemu 
zarządzania. 

Struktura organizacyjna jest narzędziem zarządzania i decyduje o sukcesie 
organizacji. Wdrażanie zmian organizacyjno-zarządczych obejmować może: 



• procesy biznesowe i procesy wsparcia, 

• funkcje i zadania realizowane na rzecz poszczególnych procesów, 

• strukturę organizacyjną rozumianą jako układ komórek organizacyjnych i 
powiązań między nimi, 

• podmioty zarządzania (ośrodki i procesy decyzyjne); 

• standardy i procedury postępowania oraz sposób ich sformalizowania 
(dokumentacja organizacyjna). 

!
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P r o j e k t y d o s k o n a l ą c e u k ł a d y o r g a n i z a c y j n o - z a r z ą d c z e 
rozpoczynamy  audytem  aktualnych rozwiązań. W trakcie prac diagnostycznych 
wykonujemy m.in.: 

• badania ankietowe identyfikujące kluczowe niesprawności organizacyjne, 
testujące kulturę organizacyjną i zaangażowanie pracowników, 

• diagnozę dojrzałości organizacyjnej według modelu definiującego sekwencję 
poziomów dojrzałości organizacji, 

• identyfikację i analizę procesów, 

• ocenę dotychczas wprowadzonych zmian organizacyjnych, 

• przegląd dokumentacji organizacyjnej, 

• określenie konsekwencji utrzymania się niesprawności organizacyjno-
zarządczych. 
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Następnie koncentrujemy się na opracowaniu projektu zmian eliminujących 
zidentyfikowane dysfunkcje bądź wzmacniających pozytywne aspekty 
funkcjonowania. Projekt może mieć charakter MODELU IDEOWEGO, prezentującego 
istotę proponowanych zmian, lub MODELU APLIKACYJNEGO, gotowego do wdrożenia 
wraz z programem implementacji (zarządzanie zmianą). Może być też połączony z 
modelowaniem bądź optymalizowaniem procesów biznesowych i procesów 
wsparcia. 

Elementem projektu zmian jest opracowanie dokumentacji organizacyjnej, na 
którą składają się m.in.: mapa procesów, szczegółowe opisy procesów, regulamin 
organizacyjny, karty opisowe stanowisk pracy, procedury i instrukcje szczegółowe. 



!
Optymalizacja procesów biznesowych i procesów wsparcia 

Czy w organizacji tworzą się wąskie gardła w realizacji procesów produkcyjnych, 
usługowych, logistycznych? A może chcesz zwiększyć ich efektywność? Czy 
występują problemy z komunikacją i przepływem informacji? Brakuje standaryzacji 
działań – przejrzystych procedur i reguł postępowania? Czy pojawiają się problemy 
z organizacją pracy? 

Jako metodę osiągnięcia wzrostu efektywności działalności organizacji 
proponujemy wdrożenie podejścia procesowego, polegające na analizie i 
optymalizacji realizowanych procesów – zarówno biznesowych, jak i wsparcia. 

!
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Optymalizacja procesu jest działaniem służącym poprawie jego efektywności 
poprzez: 

• usprawnienie procesu pod kątem tworzenia wartości dla klienta, 

• zmianę organizacji pracy uczestników procesu, 

• eliminację czynności zbędnych, 

• zmianę procedur w celu osiągnięcia większej efektywności działań. 

Wdrażanie podejścia procesowego realizujemy w następujących etapach: 

• identyfikacja i mapowanie procesów – wykonanie analiz ustalających sposób 
działania organizacji (stan AS IS) 

• optymalizacja procesów – przebudowa procesów pod kątem ich 
efektywności, określenie docelowego przebiegu procesów (TO BE) 

• wyznaczenie wskaźników i ustalenie mierników monitorujących przebieg 
procesów oraz oceniających, w jaki sposób zmiany poprawią ich skuteczność 
lub efektywność 

• optymalizacja struktury organizacyjnej – identyfikacja kluczowych procesów 
decyzyjnych i powiązań pomiędzy komórkami organizacyjnymi oraz 
stworzenie optymalnej struktury organizacyjnej na podstawie docelowego 
przebiegu procesów. 



Biznesplany  

Jeżeli stoisz przed podjęciem ważnej decyzji inwestycyjnej i  potrzebujesz 
oszacowania opłacalności lub oceny zasadności wykonania przedsięwzięcia, 
oczekujesz niezależnej opinii i  weryfikacji planów rozwojowych dążysz do 
obiektywnego określenia mocnych i słabych stron oraz chcesz określić poziom 
nakładów niezbędnych do realizacji inwestycji; zamierzasz zaplanować sposób 
finansowania przedsięwzięcia – celowym działaniem jest sporządzenie studium 
opłacalności lub biznesplanu. 

BIZNESPLANY to dokumenty sporządzane na potrzebę zaprognozowania finansowych 
i pozafinansowych efektów realizacji przedsięwzięcia, oszacowania potencjalnych 
(pozytywnych i negatywnych) skutków wprowadzania działań restrukturyzacyjnych 
lub innych istotnych zmian organizacyjnych. Kluczowym składnikiem biznesplanu 
jest więc projekcja finansowa, pozwalająca na skwantyfikowanie przewidywanych 
efektów. 

• prognoza i analiza finansowa przedsięwzięcia, wraz z pełnymi wyliczeniami 
wskaźników opłacalności inwestycji 

• elementy narzędziowe analizy strategicznej, np. SWOT 

• analiza czynników ryzyka  

• analiza wrażliwości wyników  

• konkluzje i rekomendacje. 

Profesjonalnie przygotowany biznesplan dostarcza merytoryczne przesłanki do 
podjęcia decyzji o uruchomieniu bądź zaniechaniu przedsięwzięcia inwestycyjnego. 


