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8 ZŁOTYCH ZASAD W PRACY I BIZNESIE 

REKONESANS 

Każda firma mała czy duża jest inna i etap poznawczy jest bardzo 
ważny. Przyglądam się, słucham, notuję, zbieram dane i informacje. 
Poznaję ludzi i kulturę organizacji, zwyczaje, zasady, produkt, usługę, 
wykorzystywane narzędzia… Uczę się na bieżąco i dobieram najlepszy 
sposób działania, który będzie najbliższy organizacji i pozwoli nam 
razem osiągnąć maksimum możliwości. 

ANALIZA 
Zebraną wiedzę przekuwam w zakres i plan działania. Krótko mówiąc, 
co jest do zrobienia, co nie działa, co szwankuje, co trudności w 
organizacji generuje 

NARZĘDZIA 

Szukam odpowiednich rozwiązań, tych dostępnych w organizacji i poza 
nią, jeżeli trzeba dla osiągnięcia oczekiwanego efektu, celu. Nie każda 
zmiana wymaga natychmiast użycia nowych narzędzi, jeżeli to możliwe 
korzystam z tych znanych w zespole co skraca proces wdrożenia i 
sprawia, że zmiana jest lepiej adaptowana. Wybór narzędzi z ogromnej 
palety możliwości to mega wyzwanie monday, asana, trello czy 
kontention ale talent learner tutaj bardzo mi się przydaje. 

WŁAŚCIWI LUDZIE 

Zespół współpracujący, ludzie, którzy będą projekt tworzyli, Ci z 
organizacji i/lub z zewnątrz. Czasami są to osoby chętne, czasami 
wyznaczone a czasami znalezione. W każdym przypadku ważne jest 
odnalezienie ich miejsca w projekcie, z ich umiejętnościami, 
predyspozycjami, wiedzą i talentami. Zaznajomienie z zadaniami, 
odpowiedzialnościami i uprawnieniami.  Wieloletnie doświadczenie we 
współpracy z zespołami pomaga mi sprostać temu wyzwaniu. 

CZAS 

Oceniam, ile czasu potrzebujemy na poszczególne etapy, przy 
ustalonych założeniach i budżecie. Tniemy plan na iteracje i kawałki do 
wdrożenia. Budowanie atmosfery zadowolenia z każdego zakończonego 
etapu daje siłę do dalszego działania 

ZRÓWNOWAŻONY 
ROZWÓJ 

3P – People, Planet, Profit – zasada 3 P w zrównoważonym rozwoju 
zakłada poszanowanie ludzi, troskę o planetę i zysk, który jest wówczas 
potrójny. Zadowoleni, spełnieni i zmotywowani interesariuszy, zdrowe 
środowisko, które pozwoli nam działać dłużej i korzyści materialne. I to 
wszystko da się zrobić. 

PRAWO I PRZEPISY Jakie aspekty formalno - prawne będą musiały być wzięte pod uwagę, 
żeby nasz projekt mógł zaistnieć, sprzedać się i rozwijać. 

INTERESARIUSZE 

Wszyscy uczestnicy i odbiorcy naszego projektu. Słucham ludzi co mają 
do powiedzenia, czego potrzebują, jakie mają oczekiwania, jakie mają 
pomysły…. Oni wiedzą czego chcą, często wiedzą co powinno być 
wdrożone, ich głos jest dla mnie bardzo ważny. Nic o nich bez nich! 

 
 


