
Prezentacja 4 Results  
wraz z opisanymi warsztatami  

i szkoleniami dla Członków KNUJF ZBP 



7 lat rozwoju 4 Results 
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 Za nami ponad 40 dużych projektów wdrożeniowych    
w 4 kluczowych obszarach. 

 Doświadczony zespół 21 wdrożeniowców  
codziennie pracuje na sukces naszych zadowolonych 
klientów.  

 Razem mamy ponad 300 lat doświadczenia w 
biznesie, szkoleniach, konsultingu i wdrażaniu zmian. 

 Kluczowe kompetencje 4 Results: 
‒ Zarządzanie Zmianą  

‒ Zarządzanie Projektami (PMO) 

‒ Systemowe utrwalanie zmian  

‒ Continuous Improvement 

 Jako jedna z niewielu firm wdrożeniowych na rynku 
polskim skutecznie łączymy twarde i miękkie 
umiejętności 
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Grupa 4 Results – strategiczne 4 obszary 

4 Results Production 

 Analizy i audyty 
potencjału organizacji 
i obszaru produkcji 

 Podnoszenie 
efektywności pracy 
ludzi i maszyn  

 Lean Manufacturing 

4 Results Supply Chain 

 Efektywność pracy w 
logistyce i 
magazynach 

 Zyskowny proces 
S&OP 

 Layout i ułożenie 
towaru 

 Zakupy 

4 Results Services 

 Lean 
Office/optymalizacja 
procesów 

 Zarządzanie projektami 

 Restrukturyzacja i 
etatyzacja 

 Systemy HR 

4 Results People 

 Procesy rozwojowe 
dla kadry 
zarządzającej 

 Coaching (executive, 
business, team) 

 Szkolenia 

 Zarządzanie Zmianą i 
Kulturą organizacyjną 
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Wybrani klienci i branże 
Banki i Ubezpieczenia BPO/SSC Spożywcza FMCG 
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Przemysł Inne Usługi Meblowa 

Wybrani klienci i branże 



Fundamenty skuteczności wdrożenia projektów 4 Results 

W każdym z naszych projektów dbamy o 3 obszary, które stanowią podstawę gwarantującą osiągnięcie celów 
wdrożeniowych oraz trwałość wdrożonych rozwiązań 
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 Wprowadzenie mierników 
na poziomie pracowników 
liniowych 

 Wizualne zarządzanie 
 Efektywne spotkania 
 Warsztaty analizy i 

doskonalenia 

 Komunikacja procesu zmian 
 Przygotowanie liderów do 

przeprowadzania 
pracowników przez zmianę 

 Wsparcie liderów w 
prowadzonych zmianach 
 

 Zawsze kiedy to możliwe 
wypracowywanie rozwiązań 
wspólnie z wybranymi liderami 

 Tworzenie zespołu liderów i 
przekazywanie know–how oraz 
odpowiedzialności 
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Mistrzowsko łączymy kompetencje doradcze 
  

Naszą silną stroną jest umiejętność łączenia „twardych” i „miękkich” metod podnoszenia efektywności 

W sektorze usług finansowych nawet najlepiej zoptymalizowane procesy nie będą dawały oczekiwanych 
rezultatów, jeśli nie zostaną osadzone w używanych na co dzień przez pracowników narzędziach IT. 
Wspólnie z dostawcą rozwiązań informatycznych wdrażamy szybkie i elastyczne narzędzia wykorzystujące: 



Sytuacje, w których nasze wsparcie przyniesie największą wartość: 

8 

 Planowany jest znaczący wzrost ilości pracy w Centrum Operacyjnym przy 

braku możliwości zwiększenia etatyzacji 

 Organizacja dojrzała do systemowego wdrożenia kompleksowych narzędzi 

zarządzania efektywnością i personelem 

 Planowane jest przeniesienie części zadań realizowanych w terenie (w 

Oddziałach, przez Doradców) do Centrum Operacyjnego w celu odciążenia 

sprzedaży i zwiększenia jej koncentracji na działaniach sprzedażowych 

 Oczekiwana jest pełna kontrola nad terminowością, jakością oraz 

efektywnością pracy w Centrum Operacyjnym 

 Potrzeba wdrożenia narzędzi do skutecznego zarządzania pracownikami 

oraz budowania zespołowego zaangażowania w dalszą poprawę wyników 

działalności 



Utrwalenie motywacji pracowników do 
osiągania celów i ciągłego doskonalenia 

Pracownicy doświadczają siły zespołu we 
wdrażaniu zmian oraz ich szybkiego wpływu na 
efekty/ jakość ich pracy  

Każdy pracownik wie codziennie jakie osiąga 
wyniki oraz jakie są jego cele  

Optymalizacja  
i standaryzacja 
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Efektywny, kompetentny i ciągle doskonalący się zespół obsługi 

operacyjnej stanowiący benchmark dla innych centrów operacyjnych 

System  
motywacyjny 

Wdrożenie narzędzia IT, które umożliwi 
przejrzystość mierzenia efektywności oraz 
organizacji pracy 

Przygotowanie zespołu projektowego z wiedzy 
merytorycznej oraz z zakresu umiejętności 
przyspieszających wdrożenie zmiany  

Zarządzanie wynikami 

Proponowane podejście 
Etapy wdrożenia i ich rezultaty 

Szkolenia: Lean Office i Zarządzanie Zmianą  
 

Pomiar i automatyzacja organizacji pracy   
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Optymalizacja  
i standaryzacja 

Zarządzanie wynikami 

Szkolenia: Lean Office i 
Zarządzanie Zmianą  

 

Pomiar i automatyzacja 
organizacji pracy   

 

System  
motywacyjny 

 Pracownicy doskonale rozumieją kryteria premiowania  
i koncentrują się na osiągnięciu postawionych celów 

 Wdrożenie działań optymalizacyjnych, praca zespołowa  
i możliwość doświadczania efektów wprowadzanych 
zmian buduje zaangażowanie i poczucie satysfakcji 
pracowników 

 Świadomość indywidualnych wyników, wizualizacja wyników 
zespołowych, zarządzanie przez cele oraz wdrożona rutyna 
spotkań operacyjnych powodują, że wyniki, realizacja celów 
stają się priorytetem, co szybko przynosi wymierne rezultaty  

 Zaangażowanie liderów w zmianę i jej komunikację oraz 
zastosowanie szybkich i prostych optymalizacji 

 Świadomość pracowników, że ich praca jest mierzona 
prowadzi do większej koncentracji na wykonywanych 
zadaniach, każdy chce mieć lepsze wyniki 

Czas 

Efektyw
n

o
ść 

Proponowane podejście 
Wpływ poszczególnych etapów wdrożenia na efektywność pracy 



Opis metodyki wykorzystywanej podczas szkoleń 1/2 
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 Szybki nawyk – specjalny dobór technik, opracowanie wyselekcjonowanych modeli zachowań i metodologia ich szybkiego treningu 
umożliwia uczestnikowi szkolenia natychmiastowe stosowanie doskonalonych technik i umiejętności w codziennej praktyce od 
następnego dnia po szkoleniu. 

 Nastawienie na rezultaty biznesowe – warsztat ma przynieść zmianę realnie mierzoną w wynikach biznesowych.  
Nie prowadzimy działań „ogólnorozwojowych”. Rozwój jest podporządkowany wymiernym rezultatom i potrzebom organizacji. 
Poznajemy je szczegółowo poprzez rozbudowaną analizę potrzeb.  

 Praktyczne/Realne case studies – pomagamy przygotować się w czasie szkoleń do prawdziwych sytuacji biznesowych.  
Żadnej pracy na przykładach abstrakcyjnych i niedostosowanych do sytuacji uczestników. 

 Praktyczne zadanie wdrożeniowe – każdy warsztat kończy się pakietem zadań wdrożeniowych indywidualnie tworzonych przez 
trenera w trakcie sesji szkoleniowej. Faktyczne szkolenie kończy się dopiero po wykonaniu zadań praktycznych. Dążymy do sytuacji,  
w której mamy możliwość weryfikacji wyników zadań. Rekomendujemy cykle rozwojowe, działania follow-up i telefoniczną weryfikację 
zleconych zadań.  

 Egzekwowanie kompetencji - przygotowujemy szefów do egzekucji wiedzy i umiejętności doszkoleniowej swoich podwładnych. 
Wspieramy pracę uczestnika szkolenia z jego bezpośrednim przełożonym.  

 Coaching one the training – warsztaty prowadzone są przez doświadczonych trenerów o wysokich kwalifikacjach coachingowych.  
W czasie zajęć pracujemy według programów wzbogacanych o pracę na procesie. Stosujemy zawansowane narzędzia coachingowe. 
Każdorazowo dostosowujemy się do wysublimowanych sytuacji grupowych. 

Nasze podejście  



Typowe metody  Zalety podejścia 4 Results  
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 Wykłady interaktywne 

 Demonstracje trenerów/coach’ów 

 Ćwiczenia na rzeczywistych sytuacjach  

 Ćwiczenia kształtujące „szybki nawyk” 

 Filmy szkoleniowe 

 Scenki  

 Dyskusja grupowa 

 Praca indywidualna  

 Superwizja 

 Rzeczywisty trening kompetencji - duża liczba okazji do 
praktyki 

 Określenie celów do realizacji, którym mają służyć 
rozwijane kompetencje – silne nastawienie na efekt i 
mierzalne rezultaty 

 Cykliczność umożliwiająca powtarzanie i utrwalanie 
umiejętności  

 Rozłożenie w czasie daje realne szanse na opanowanie  
technik 

 Bliski i trwały kontakt z trenerem umożliwiający lepsze 
poznanie mocnych i słabych stron oraz bardziej 
dopasowany proces rozwoju 

 Rzetelna i głęboka informacja zwrotna, indywidualne plany 
rozwojowe 

 Możliwość wytworzenia nowych nawyków  

 Intensywny warsztat indywidualny oparty na realnych 
przypadkach 

 Zadania wdrożeniowe sprawdzane przez zwierzchnika 
wzmacniające motywację i kontrolujące wdrożenie 

 

Opis metodyki wykorzystywanej podczas szkoleń 2/2 



Banki biorące udział w poniższych szkoleniach   
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To super doświadczenie! Jestem pewna, że dzięki temu, że w trakcie szkolenia wiedza i inspiracje 
przeplatane są tak ciekawymi formami jak filmy oraz symulacja to wydarzenie długo pozostanie w mojej 
pamięci.  
Małgorzata Szutkowska, Dyrektor Departamentu Jakości i Procesów, Millennium Bank S.A. 
 

Szkolenie zarządzania zmianą pozwala poznać szeroki wachlarz praktycznych narzędzi, które pomagają 
zaplanować projekt wdrożenia zmiany. Ciekawym doświadczeniem jest gra symulacyjna - próbka 
rzeczywistych oporów, z którymi zmagamy się wdrażając zmianę. Szkolenie również pozwala poznać zestaw 
narzędzi komunikacyjnych, które pozwalają skutecznie przeprowadzić zmianę.  
Sabina Wyroba, Menedżer Jakości, ING Bank Śląski S.A. 

To bardzo uwrażliwiające i inspirujące szkolenie, doceniam profesjonalizm i zaangażowanie trenerów.  
Dla mnie wyjątkowo cenna była możliwość konfrontowania  informacji w gronie doświadczonych 
menedżerów z innych banków 
Monika Sieniawska, Dyrektor ds. Zarządzania Jakością, BGŻ Bank S.A. 
 

Więcej  info: www.4results.pl 

Szkolenia dla Członków KNUJF ZBP – wybrane opinie  
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Szkolenie dało mi możliwość poznania i zrozumienia praktycznego zastosowania Lean w procesach 
operacyjnych. Od wielu lat zajmuję się zarządzaniem i optymalizacją pracy zespołów back office.  
Po poznaniu wielu optymalizacyjnych narzędzi lean mam mnóstwo nowych inspiracji i pomysłów do 
wdrożenia. 
Katarzyna Szulc, Dyrektor Centrum Obsługi Klientów, Kredyt Bank S.A. 
 

Warsztaty przeprowadzone przez 4 Results były bardzo inspirujące. Poprzez grę symulacyjną trenerzy 
pokazali jak w praktyce można wdrożyć narzędzia optymalizacji . 
Polecam warsztaty wszystkim którzy chcą wyeliminować MUDE w organizacjach! 
Ewa Chojecka, Dyrektor Departamentu Administracji Kredytów, BGŻ Bank S.A. 
 

Bardzo dobre szkolenie pod względem merytorycznym i przydatności w praktyce bankowej.  
Na przykładowych procesach identyfikowaliśmy ich najsłabsze punkty, proponowaliśmy optymalne 
rozwiązanie i sprawdzaliśmy jego skuteczność. Na szczególne uznanie zasługują prowadzący zajęcia, za 
ciekawe, dynamiczne i bardzo aktywne prowadzenie szkolenia 
Anna Bronicka, Zastępca Dyrektora ds. Kredytów, BGŻ Bank S.A. 

Więcej  info: www.4results.pl 

Szkolenia dla Członków KNUJF ZBP – wybrane opinie  
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Prowadzący wykazali się profesjonalizmem - wykonali pracę na bardzo wysokim poziomie.  
Dawno nie uczestniczyłam w szkoleniach o podobnie dobrej jakości.  
Podobał mi się również sposób prowadzenia warsztatu - efektywny i przyjemny.  
Dużo wiedzy praktycznej w tak krótkim czasie, to nie lada przedsięwzięcie, ale tutaj dzięki tej formie, wiedza 
stała się przyswajalna.  Z chęcią będę uczestniczyć w kolejnych etapach. 
Wioletta Dyjak , Dyrektor Centrum Rozwoju Procesów, Deutsche Bank PBC S.A. 

Akademia Coachingu Menedżerskiego to przyjemność odkrywania swojego potencjału i rozwoju unikalnych 
umiejętności w zakresie skutecznej komunikacji i motywowania do zmiany. Prowadzona przez 
doświadczonych trenerów, w bezpieczny, a zarazem profesjonalny sposób pomaga pokonać kolejne 
szczeble wtajemniczenia - od coachingu menedżerskiego poprzez przywództwo coachingowe i coaching 
zespołowy. Uświadomienie sobie potęgi tych z pozoru prostych metod pomaga wdrożyć zmiany w relacjach 
ze sobą i innym ludźmi od zaraz. To nie jest magia, choć ma czarodziejskie działanie, jeśli jest stosowana 
zgodnie z zasadami sztuki i z dobrą intencją.  
Polecam każdemu menedżerowi i liderowi, który chce w zupełnie nowy sposób podejść do komunikacji ze 
swoimi współpracownikami w codziennych relacjach i wpłynąć na wzrost ich zaangażowania.  
 Elżbieta Deisenberg,  Dyrektor Biura Zarządzania Jakością i Procesami, Raiffeisen Bank Polska S.A. 

Akademia Coachingu Menedżerskiego zaskoczyła mnie swoim skutecznym wpływem na zmianę mojego zachowania. Warsztaty opuściłam z 
przekonaniem, że chcę stosować metodę coachingową w codziennym zarządzaniu zespołem, co więcej w czasie tych 3 dni nauczyłam się jak to 
robić, bo praktyczne ćwiczenia spowodowały, że bez konieczności szukania pomocy w materiałach szkoleniowych już dzień po, byłam w stanie 
zastosować zdobyte umiejętności w tzw. realu i to z obiecującym skutkiem. Jak osiągnięto ten efekt? Poprzez stałe, aktywne współuczestnictwo 3 
trenerów w ćwiczeniach, dające możliwość praktycznej weryfikacji zdobytej wiedzy. Poprzez ciekawe scenki rodzajowe odgrywane przez 
trenerów i uczestników, scenki ilustrujące realia biznesowe, z którymi stykamy się na co dzień. Poprzez pytania i dyskusje stymulujące do 
zastanowienia się nad rzeczami ważnymi, które często z powodu rzeczy pilnych, które mamy do wykonania, schodzą na dalszy plan. 
Monika Sieniawska , Dyrektor Departamentu Zarządzania Procesami, BGŻ Bank S.A. 

Więcej  info: www.4results.pl 

Szkolenia dla Członków KNUJF ZBP – wybrane opinie  



4 Results Sp. z o.o. 

Al. Komisji Edukacji Narodowej 95/47 

02-777 Warszawa 

Tel. +48 (22) 859 0 333 

info@4results.pl 

www.4results.pl 

 

 

Kontakt   
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