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O MNIE 

PRZEPROWADZAM BIUROWE REWOLUCJE – 

ODMIENIAM ŚWIAT ADMINISTRACJI! 

Czasami – tak w życiu, jak i w firmie – zmiana 

schematu, kilka usprawnień mogą stworzyć 

zupełnie nowy klimat, jakość, satysfakcję. 

Wychodzenie ze schematu jest szczególnie 

ważne w życiu firmy, bo od tego zależą 

pieniądze. Twoje pieniądze! 
Moje 10-letnie doświadczenie pracy w małych 

i dużych firmach zaowocowało znajomością 

obszaru administracji, jej roli we wspieraniu 

i zabezpieczaniu głównych procesów w firmie.  

Zaczynałam jako sekretarka by skończyć jako 

manager. 

Pracując w polskich jak zagranicznych firmach 

zrozumiałam, że niezależnie od charakteru, 
rodzaju firmy czy sposobu zarządzania, 
administracja ma spełniać kilka prostych 

kryteriów:.  

Ma być wizytówką firmy – nie tylko 

wizerunkiem, ale i jakością samą w sobie.
Ma zarządzać i koordynować sprawy – 

ulubione stwierdzenia szefów: „rzeczy mają 

się po prostu dziać”.
Ma być wartością dla firmy – jej wsparciem, 
sercem, prawą ręką, sterem – wszystkie 

atrybuty perfekcyjnej pani biura.
Ma być efektywna i skuteczna – dobre 

zorganizowanie to podstawa, chaos, bałagan 

są zakazane!
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DZIĘKI SWOJEMU DOŚWIADCZENIU MOGĘ 

ZAOFEROWAĆ POMOC W:

1. Reorganizacji działania administracji – 

zaproponować i wdrożyć zmiany, by zwiększyć efektywność 

i bezpieczeństwo procesów. Rozwiązania dla biura i firmy mają być: 
ekonomiczne, zwiększać operatywność i skuteczność administracji.

2 Stworzeniu nowej administracji – 

założyć firmę, zorganizować sprawy prawne, kadrowe, księgowe, 
stworzyć archiwum firmowe i wyposażyć biuro. Wszystko to, 
co potrzebne każdej firmie na start.

3. Przeprowadzeniu badania audytorskiego – 

by sprawdzić, co nie działa, dlaczego są problemy w administracji 
i jakie jest ich podłoże – a potem poprzez rozwiązania, wyeliminować je.

4.  Rekrutacji na stanowisko sekretarki, asystentki czy managera biura – 

zbadam Twoje potrzeby na dane stanowisko, przeanalizuję rynek 

i w oparciu o zdobyte informacje, zrekrutuję potrzebną osobę sprawnie 

i terminowo.

5.  Szkoleniu pracowników – 

nauczę Twoich pracowników, jak organizować sobie pracę, zadania 

i sprawnie prowadzić administrację, skupiając się na aspektach miękkich 

i twardych. Znając metodologię funkcjonowania administracji, wiem, czego 

dokładnie jej potrzeba i jak pomóc pracownikom.
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DLACZEGO MNIE POTRZEBUJESZ?

Wymienię kilka przykładów, by łatwiej zobrazować dlaczego potrzebujesz akurat mnie. Wiem, że 

po przeczytaniu będziesz mieć pewność, że trafiłeś w dobre ręce, bo znam temat od podszewki. 
Wiem co mówię!

Twoja administracja ma bałagan w dokumentach, ciągle czegoś nie ma, akta nie są 

gotowe na czas – z takiej sytuacji są dwa wnioski: masz albo źle przeszkolonego 

lub dobranego pracownika albo organizacja pracy nie spełnia oczekiwań.

Chciałbyś by Twoja administracja dostarczała Ci dane w formie, wyglądzie 

i z uwzględnieniem wszystkich Twoich wytycznych – marnujesz czas na analizę 

danych, które są zupełnie nie potrzebne. Zmienię to! Każdy lubi dostawać 

wyczerpujące odpowiedzi na pytania i sprawy.

Chcesz otworzyć firmę lub kolejny oddział – twoja obecna administracja jest 
obłożona ilością zadań, ja wykonam wszystkie fazy tego projektu za Ciebie 

i dla Ciebie. Wejdziesz do biura na gotowe!

Potrzebujesz zmienić sekretarkę lub administratora biura – obecna osoba się nie 

sprawdza lub odchodzi. Ja przeprowadzę rekrutację, przeszkolę i wdrożę nową 

osobę do pracy. Bez Twojego udziału.

Docierają do Ciebie sygnały, że z administracją źle się współpracuje, ludzie mówią 

źle nie tylko o pracownicy lecz także o sprawach firmy – mogą być dwie tezy: 
pracownica ma jakiś problem natury zawodowej lub problemy prywatnej – zbadam 

to, usunę kłopot a potem wypracuję procesy, które wszystkim ułatwią współpracę.
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JAK DZIAŁAM:

Jestem certyfikowanym Audytorem Wiodącym i na zlecenie przeprowadzam audyt administracji. 
Przeprowadzam go w oparciu o swoje autorskie metody. W raporcie z audytu wykazuję mocne 

i słabe strony administracji, proponuję rozwiązania i oferuję pomoc w ich wdrożeniu.

Krok po kroku

Zawsze jednak zaznaczam, że każde rozwiązania należy po 6 miesiącach zrewidować, 
by sprawdzić zaimplementowane procesy i działania. Trzeba mieć na uwadze, by one ewaluowały 

wraz z rozwojem firmy.

1. ZADANIE/PROBLEM 

Ustalenie celów 

LINIA CZASU 

3. IMPLEMENTACJA
USPRAWNIEŃ 

Wdrożenie działań 

i rozwiązań 

2. AUDYT 

Ustalenie przeszkód 

i zagrożeń 

4. REZULTAT
KOŃCOWY 

Podsumowanie wyników 



JAK WYGLĄDA

AUDYT 

7.

W celu ugruntowania

zaleconych zmian

zachęcam do re-audytu 

po 3-5 miesiącach.    

2.

Audyt na miejscu - 

1 dzień na osobę. 

6.

14 dniowy okres wsparcia
dla osób audytowanych.
Konsultacja telefoniczna 

lub mailowa.   

1.

Weryfikacja off-site

dokumentacji opisującej

procedury administracji,

zakresu obowiązków

sekretarek. 

Dostarczenie raportu 

z audytu administracyjnego

dotyczącego około 

9 obszarów.  

3.

Szkolenie bazujące 

na analizie raportu  

po-audytowego.  

4.

Realizacja zadań  

przy wsparciu kierownictwa.

5.
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KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY ZE MNĄ: 

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU - zwiększysz wydajność zadań 

w administracji i uwolnisz czas pracy. 

OPTYMALIZACJA PROCESÓW – kulejące procedury zostaną 

wyeliminowane tak, by rozwijały a nie blokowały. 

OSZCZĘDNOŚĆ PIENIĘDZY – zmniejszysz rotację pracowników 

i ich przypadkowe szkolenia, które generują niepotrzebne koszty. 

ORGANIZACYJNY ŁAD I PORZĄDEK –  zorganizujesz bazę - 

archiwum administracyjne, które jest podstawą modelu DZA - 

Dobrze Zorganizowanej Administracji. 

EFEKTYWNOŚĆ I SKUTECZNOŚĆ – po szkoleniu pracownik 

administracyjny będzie umiał dobrze zarządzać biurem, 
organizacją pracy i zadaniami. Będzie kontrolował przepływ 

informacji, dokumentów i wykorzystywał narzędzia do 

koordynowania spraw. 

UWOLNISZ POTENCJAŁ – wykorzystaj zasoby, motywację 

i zaangażowanie pracownika administracyjnego, by poprzez jego 

rozwój budować i ulepszać swoją firmę. 

 

NA KONIEC PRZEDSTAWIĘ CI LISTĘ TWOICH KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY ZE MNĄ.



ZACZNIJMY WSPÓŁPRACOWAĆ 

Gwarantuję Ci, że będziesz miał zapewnioną obsługę 

na najwyższym poziomie. Daję Ci nie tylko moje słowo, 
ale i gwarancję finansową – którą szybko odczujesz. 
Pozwól, że opowiem Ci o tym na spotkaniu przy kawie 

i dobrym ciastku. 
Niezobowiązująco. 

Pierwszą wstępną konsultację masz za darmo! 

Dołącz do klientów, którzy już wiedzą, że nie mam 

sobie równych. Administracja to mój żywioł i w nim 

czuję się najlepiej. 

INFORMACJE KONTAKTOWE: 

ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa 

tel.: +48 662 273 260   -  email: biuro@ursago.pl  -  www.ursago.pl

Urszula Rowińska UrsaGO Sp. z o.o.

NIP: 5213776537

Zobacz to sam! Zapraszam.


