
Przewodnik 
przedsiębiorcy 

Efektywne i szybkie 
wsparcie HR



Jednym z największych aktywów 
przedsiębiorstwa są pracownicy.

W obecnej sytuacji proponujemy pracodawcom 
realne, szybkie i efektywne wsparcie w zakresie 

szeroko rozumianego zarządzania zespołem 
pracowniczym



- organizacja pracy zdalnej (narzędzia, 
plan, metodyka)

- prawa i obowiązki pracownika                    
i pracodawcy

- kontrola i optymalizacja efektywności    
pracy

- zasady komunikacji w czasie realizacji 
zadań

- organizacja pracy zespołowej

Jak delegować 
zadania            
i zarządzać 
zespołem 
rozproszonym?

1. Praca zdalna



- szkolenia w zakresie zasad przekazywania 
rzetelnych informacji i prowadzenia 
trudnych rozmów z pracownikami 

- szkolenie w zakresie zasad prowadzenia 
dialogu w zespole

- coaching indywidualny wspierający 
wdrożenie nowych kompetencji 
komunikacyjnych 

- doradztwo przy rozwiązywaniu konfliktów    
w zespole

Budowanie 
zaufania             
w zespołach      
w sytuacji 
kryzysu

2. Komunikacja 



- narzędzia pracy kreatywnej: motywowanie 
pracowników do szukania kreatywnych 
rozwiązań i innowacyjności (w myśl zasady 
"potrzeba matką wynalazku")

- budowanie profili kompetencyjnych 
pracowników (pełne wykorzystanie ich 
potencjału)

- przekwalifikowanie pracowników 
- budowanie odpowiedzialności zespołu za efekt 

działań

Szkolenia
Coaching 
Doradztwo

3. Wprowadzanie zmian w zespole



- szukanie alternatyw, opracowanie  „planu B”
- czasowa zmiana zakresu obowiązków                  

i sposobu pracy
- zmiany w budowaniu zespołu                              

w odniesieniu do realizacji nowych celów 
przedsiębiorstwa

- rekrutacja i derekrutacja pracowników

Wprowadzenie 
opłacalnych dla 
firmy zmian

4. Restrukturyzacja zespołu



- metody redukcji stresu (radzenie sobie              
z niepewnością, zarządzanie emocjami)

- sposoby wsparcia pracowników                         
w sytuacji zmiany

- poszukiwanie i wykorzystanie dostępnych 
zewnętrznych źródeł finansowania, wsparcie 
w przygotowaniu dokumentacji

- optymalizacja kosztów pracy                               
w odniesieniu do jej efektywności 

„Kiedy kończysz 
się zmieniać, 
jesteś 
skończony”. –
Ben Franklin

5. Lider / Pracodawca w czasie kryzysu



- analiza otoczenia biznesowego
- diagnoza przedsiębiorstwa, analiza procesów 

działania, wskazówki optymalizacyjne
- określenie szans rynkowych                                   

i możliwości rozwoju
- opracowanie strategii i scenariuszy   działania 

firmy

Opracowanie / 
aktualizacja 
strategii 
biznesowej 
firmy

6. Strategia działania



Gwarancje

Serdecznie zachęcamy do podjęcia konkretnych działań, które 
umożliwią Państwa firmie zachowanie konkurencyjności na rynku. 

Oferujemy współpracę z wykwalifikowanymi  i doświadczeniami:
- HR Biznes Partnerami
- coachami
- szkoleniowcami

Gwarantujemy indywidualne podejście do potrzeb każdej z 
organizacji.



Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA

Departament Współpracy Regionalnej
ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków

tel.: 12 617 66 78
785 054 889

e-mail: dwr@marr.pl

www.marr.pl

mailto:liderhr@marr.pl
http://www.marr.pl/
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