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STRATEGIA  NA  CIĘŻKIE  CZASY  
 

Twoja firma jest systemem, w którym wszystko wpływa na wszystko,  jest jak organizm, który w 
całość musi być zdrowa, żeby dobrze funkcjonować.  
Wiemy, że gdy zadbasz o każdy z obszarów w swojej firmie, to może ona działać jak dobrze 
naoliwiona maszyna a szczególnie teraz w dobie „koronawirusa”. Każde zagrożenie jest też szansą…. 
Pokażemy Ci, jak to osiągnąć, damy Ci konkretne rekomendacje,  narzędzia, które ułatwią przejście 
przez kryzys oferując: 

1. Warsztaty kryzysowe 
2. Doradztwo kryzysowe, wsparte profesjonalną komunikację z pracownikami w dobie kryzysu 
3. Doradztwo strategiczne 

 
1. Warsztaty  kryzysowe, jako metaforyczna mapa, prowadząca do rozwoju i sukcesu firmy, 
pokazuje liderom organizacji na co należy uważać, co ominąć i pomaga w znalezieniu tych ścieżek, 
które zaprowadzą firmę do zaplanowanego celu i przejścia przez kryzys. 
 Podczas intensywnej i dynamicznej dyskusji wspólnie stworzymy plan działania na ciężkie czasy.  
Niezależnie jednak od formatu, w opracowanie planu działań w dobie kryzysu często wchodzi: 

 Podsumowanie dotychczasowych rezultatów działań 
 Opracowanie zrównoważonego planu działań kryzysowych  
 Wspólne wytyczenie nowych kierunków działań 
 Delegowanie odpowiedzialności, ustalanie terminów realizacji projektów ujętych w 

zrównoważonym planie działań kryzysowych 
Warsztaty kryzysowe trwają zwykle od 2 do  5 dni, w zależności od rozmiaru organizacji i sytuacji, w 
której się ona znajduje np. podczas kluczowych momentów rozwoju takich jak potrzeba zmiany 
strategii, zmiana struktury i kultury organizacji, redukcja zatrudnienia, reakcja na kryzys.  
 
2. Doradztwo kryzysowe,  zapewniamy Państwu  profesjonalne wsparcie z zakresu zarządzania 
kryzysowego w Waszej Firmie. Skupimy się na wyprowadzaniu organizacji z problemów finansowych, 
organizacyjnych, komunikacyjnych i innych przez: 

 Zdefiniowanie problemów i ich źródeł 
 Minimalizowanie szkód do  czasu wdrożenia nowych rozwiązań 
 Stworzenie i wdrożenie nowych rozwiązań pozwalających organizacji wyjść z kryzysu  
 Opracowanie systemu zarządzania ryzykiem w firmie wraz z możliwymi scenariuszami, 

schematami działania oraz komunikacją wewnętrzną w przypadku wystąpienia sytuacji 
kryzysowych. 

 Przygotowanie planu i wyznaczenie osób odpowiedzialnych za monitoring i powiadamianie w 
sytuacjach kryzysowych. 

 Restrukturyzacja finansowa, w szczególnych przypadkach „dźwignia finansowa”  
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Podstawowym celem „doradztwa kryzysowego” jest reorganizacja i ochrona Firmy przed 
bankructwem oraz utrzymanie samowystarczalności przy prowadzeniu dochodowej działalności.  
Wspieramy przygotowanie i wdrażanie programów oraz optymalizujemy rozwiązania mające na celu 
kompleksowe doskonalenie przedsiębiorstw od obniżania kosztów, redukcji zatrudnienia po 
przebudowę struktury organizacyjnej 
Nie wszystkim kryzysom można zapobiec (tym największym nie można), ale staranne przygotowanie 
planu kryzysowego i sprawdzenie go w działaniu pomaga zapanować nad tym, co się mówi o firmie w 
sytuacji kryzysowej, zmniejszyć straty, skrócić czas kryzysu oraz wzmocnić reputację i relacje z 
otoczeniem. 
 
Komunikacja z pracownikami w dobie kryzysu 
W dobie kryzysu często dochodzi do dużych napięć na linii Pracodawca – Pracownik,  dlatego 
niezbędne są umiejętności właściwego komunikowania się wewnątrz firmy.  
Pomożemy państwu zwiększyć Wasze kompetencje i umiejętność działania pod presją w obliczu 
zaistniałego zagrożenia. Wzmocnimy  zdolność komunikacji, umiejętność podejmowania decyzji, 
praktyczne zarządzanie zespołem w obliczu zagrożenia. 
Oferujemy nasze wsparcie w przygotowaniu spotkań z Pracownikami,  ich prowadzenia i skutecznych 
rozmów.  
Wskażemy Państwu, jak sprawna komunikacja wewnętrzna wpływa na  wynik biznesowy firmy,  co 
zrobić, aby Wasi pracownicy stali się jednocześnie   rzecznikami/adwokatami firmy, co zrobić, aby nie 
być tubą zarządu, a partnerem  w komunikacji dwustronnej,  jak efektywnie wdrażać niezbędne 
działania kryzysowe, aktywując wewnętrzną moc pracowników, jak zarządzać kryzysem w 
komunikacji, aby go pokonać a powstałe narzędzia wykorzystać  w dalszym rozwoju Firmy 
 
 
3. Doradztwo strategiczne,  opracowanie strategii i jej skuteczne przeniesienie na działania 
operacyjne w poszczególnych obszarach Państwa firmy, co zwiększy skuteczność codziennych działań 
oraz wpłynie na ich spójność i pozwoli przejść przez kryzys.  
Dzięki przekuwaniu celów strategicznych na mierzalne działania dla zespołów, Państwa pracownicy 
będą pracować dużo skuteczniej, a cele postawione przed firmą, będą realizowane. 
Ponadto, poza definiowaniem celów strategicznych firmy, łączymy też ze sobą cele pochodzące od 
poszczególnych decydentów, tak aby stworzyć z nich spójną całość.  Poprzez klarowny podział ról i 
zadań, wynikający bezpośrednio ze strategii firmy - o wiele łatwiej różnym działom w firmie spójnie 
funkcjonować. Dotąd rywalizujące ze sobą działy, zaczynają współpracę dla osiągnięcia wspólnego 
celu, uwzględniając przy tym, co ważne, swoją specyfikę i ograniczenia. Rośnie ich świadomość 
biznesowa, zyskują nowe, przejrzyste ramy działania. Uczą się wzajemnej współpracy w określonych 
standardach, rosną ich kompetencje komunikacyjne i biznesowe. 
Nasze działania obejmują: 

 Zdefiniowanie i określenie celów strategicznych firmy 
 Przełożenie celów na wybrane obszary w firmie 
 Diagnozę obecnej sytuacji  
 Określenie obszarów wymagających usprawnień 
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 Usystematyzowanie procesów 
 Przygotowanie planu wdrożenia 
 Zbadanie potencjału Zasobów Firmy i ich optymalna alokacja 
 Wsparcie przy wdrożeniu rozwiązań 
 Monitorowanie efektów 

W dobie kryzysu oferujemy „doradztwo strategiczne” dopasowane a aktualnych potrzeby naszych 
Klientów. Wspólnie wypracowujemy lub modyfikujemy plany strategiczne, określimy zagrożenia 
„korona” i sposoby przeciwdziałania im przez restrukturyzacje i optymalizację, jako szereg działań 
zmierzających do poprawy efektywności firmy i jej pozycji rynkowej.  
W zależności od organizacji, restrukturyzacji może podlegać cała firma, jej część lub tylko jeden z jej 
zasobów. Pomożemy Państwu: 

 zweryfikować istniejącą strategię rozwoju swojej firmy, 
 określić pozycję  swojej firmy w perspektywie krótko (kryzys, II kwartał /cały rok 2020 ) i  

długookresowej (lata 2021 – 2025), 
 wdrożyć proces racjonalizacji struktury organizacyjnej, 
 skutecznie zmotywować menedżerów i pracowników do działania, 
 zoptymalizować poziom kosztów, 
 dokonać restrukturyzacji finansowej, 
 usprawnić procesy biznesowe, 
 dokonać audytu własnej firmy 

  
Dobrą strategię powinna każda firma stworzyć sama. Korzystając z naszego ogromnego 
doświadczenia biznesowego, pomożemy w tym Państwu. Doskonale wiemy, że nikt z zewnątrz nie 
może zbudować dobrej strategii od A do Z bez ścisłej współpracy z zespołem managerskim Klienta. 
Dlatego wspieramy proces tworzenia (lub redefinicji) strategii, poprzez stosowanie skutecznych 
metodologii i wspomaganie w gromadzeniu niezbędnych danych. Mamy zespół i narzędzia 
dostosowane do prac zdalnych w rozproszonych zespołach. Wiemy, jak zarządzać na odległość, jak 
wymagać i realizować.  
 


