
Samodzielna Firma 

Wprowadź nowoczesne procedury, które 

usprawniają pracę i obniżają koszty.

www.samodzielna-firma.pl



Co potrafię dla Ciebie wykonać?



SCHEMAT 

ORGANIZACYJNY 

W FIRMIE
Pokazuje strukturę i miejsce każdej Osobie w firmie 

-kto jest Przełożonym, kto wyznacza zadania i do 

kogo raportujemy, do kogo zgłosić się, kiedy 

potrzebujemy konkretnej rzeczy.

    

Rozwiązuje problem 

„Właściciel jest od wszystkiego i sam przekazuje 

informacje, podejmuje większość decyzji”



DZIAŁY I PROCESY W 

FIRMIE
Pomaga zrozumieć Firmę - procesy (działania) są 

czytelnie rozpisane na konkretne działy.

Przyznaje hierarchie dla procesów – co jest 

niezbędne, a co pomocne.

Pomaga w określeniu „czasów krytycznych” – 

panujemy nad tym co ważne.

    

Rozwiązuje problem 

„dlaczego ludzie tego nie ogarniają, skoro to dla 

mnie jest proste”



MAPA PROCESOWA

Pokazuje jak porusza się Klient, Dostawca, 

produkt/usługa.

Pomaga zrozumieć cały proces w Firmie.

Pokazuje jak zarządzać procesem – start i 

zakończenie, przekazywanie go pomiędzy działami    

Ułatwia zarządzanie obsługą Klientów i Dostawców – 

reklamacje, płatności, kontakt.

     

Rozwiązuje problem 

„myślałem, że zrobi to ktoś inny”



PROCEDURA

SZABLONY MAILIPorządkuje wiedzę całej Firmy.

Umożliwia szybsze wdrożenie Pracownika 

Umożliwia wprowadzenie standardów w Firmie.

Zapewnia porządek i powtarzalność w komunikacji 

   

i zastępowanie się na stanowiskach.

z Klientami.

Rozwiązuje problem 

„każdy pracuje tak, jak wydaje mu się, że jest 

najlepiej. Wiedza przekazywana jest "z ust do ust"”



LISTA KONTROLNA

Zapewnia, że nic nie zostanie pominięte.

Zabezpiecza prawidłowe wykonywanie zadań.

Pozwala na dużo szybsze wdrażanie nowych Osób.

    

Rozwiązuje problem 

„byłem pewnien, że zrobiłem wszystko co trzeba”



KARTA

STANOWISKOWA

Wskazuje kompetencje dla danego stanowiska.   

Wyznacza zakresy obowiązków.    

Jest podstawą do systemu wynagrodzeń.

Jest podstawą do skalowania biznesu.

    

Rozwiązuje problem 

„potrzebuję Ludzi, ale nie wiem czy mam na tyle ich 

zadań, żeby tworzyć kolejne stanowisko”



www.samodzielna-firma.pl

Kompleksowe MAPOWANIE procesów w Firmie do 20 Pracowników.

WARSZTATY dla zespołów podczas których narysuję proces w formie map 

procesowych na podstawie informacji otrzymywanych na bieżąco od 

Uczestników.

SZKOLENIE Pracowników wewnątrz Organizacji podczas którego nauczą się 

samodzielnie tworzyć mapy procesowe i procedury.

Spotkanie on-line na platformie Zoom. Podczas spotkania SZKOLĘ, prowadzę 

KONSULTACJE, MAPUJĘ procesy ON-LINE, na podstawie informacji od 

Właściciela Firmy lub Uczestników. Każde spotkanie jest nagrywane. 
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            Wybierz, która forma współpracy będzie 
dla Ciebie najlepsza:













Umów się na konsultacje

ZACZNIJ DZIAŁAĆ JUŻ DZIŚ!

Firma, która ma procedury, jest jak samolot z autopilotem!

www.samodzielna-firma.pl

+48 577 583 503
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Samodzielna Firma


