
Samodzielna Firma 

Skorzystaj z nowoczesnych procedur, które

usprawniają pracę i obniżają koszty

www.samodzielna-firma.pl



Jak współpracujemy



SCHEMAT

ORGANIZACYJNY

FIRMY

Co potrafię dla Ciebie wykonać 

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”



SCHEMAT

ORGANIZACYJNY

DZIAŁÓW
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”



Kurs on-line “Spraw, aby Twoja firma działała samodzielnie”        370 pln

- idealny dla osób, które chcą rozpocząć samodzielne porządkowanie firmy

Konsultacje indywidualne (przez internet lub w Krakowie)           250 pln/h
Cena za godzinę mojej pracy – rozmowa, mapowanie, praca projektowa

- Idealny dla osób, które chcą wykonać tylko kilka elementów lub sprawdzić

przydatność tych narzędzi w swoich firmach
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Oferta Samodzielna Firma 



Konsultacje w firmie klienta (z dojazdem do 100km)            2970 pln/12h  

Cena za 12 godzin mojej pracy – rozmowa, mapowanie, praca projektowa

     

- Idealny dla osób, które chcą wykonać większe projekty, wprowadzić porządek i

zyskać czas oraz bezpieczeństwo w firmie

    

BONUS 1: Dojazd do 100 km w cenie (powyżej stawka 1,5 pln/km). 

Cena za każde 12h mojej pracy u klienta oraz projektowej w biurze. 

    

BONUS 2: Kurs on-line wartości 370 pln
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Zapraszam do kontaktu 

NIE CZEKAJ! ZACZNIJ DZIAŁAĆ JUŻ DZIŚ!

Firma, która ma procedury, jest jak samolot z autopilotem

www.samodzielna-firma.pl

+48 577 583 503

Margarete Wierzbicka

Samodzielna Firma


