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SZKOLENIA DORADZTWO KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA
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Najważniejsze informacje  
o programie doradczym,  

oraz korzyściach 
dla uczestników  



Harv Eker

„Ludzie sukcesu  
ciągle się uczą, 

rozwijają, ludzie 
przeciętni uważa-
ją, że już wszystko 

wiedzą...”

Nie drukuj  
jeśli nie musisz...
razem oszczędzajmy
zasoby naszej planety 

ul. Piotrkowska 59 / Work Place 59, 
90-413 Łódź 
maciej.m@premiumtrainings.pl
tel: +48 604 062 254
tel: +48 606 732 886

premiumtrainings.pl 

Premium 
Trainings



Premium Trainings to butikowa firma szkoleniowa,
którą stworzyliśmy aby wspierać naszych partnerów w pokonywaniu 

kluczowych wyzwań związanych z rozwojem biznesu.
 

Wierzymy, że fundamentem udanej współpracy są relacje oparte  
na prawdzie i zaufaniu, dogłębne zrozumienie potrzeb

oraz wynikający z tego szacunek do wartości, czasu i pieniędzy.
 

premium = najwyższa jakość + efektywność + optymalna cena
 

Sebastian Fagasnski, Maciej Mazerant – właściciele Premium Trainings

O NAS

Pogromca Rotacji – autorski program rozwojowy Premium Trainings

http://purposelnpe.wixsite.com/premiumtraining5/pogromca-rotacji


POGROMCA
ROTACJI

Kompleksowa usługa doradczo-szkoleniowa
polegająca na przygotowaniu i wdrożeniu  

w organizacji programu rozwojowego, którego 
celem jest minimalizowanie zjawiska rotacji 

pracowników.



Nasz program wykorzystuje założenia i metodologię Human Performan-
ce Improvement (HPI) będącej systemową metodą podnoszenia  
efektywności pracowników. 

Na potrzeby ograniczania rotacji w organizacji uzupełniliśmy ww. meto-
dę o dodatkowe elementy, uwzględniając we wdrażanych programach 
rozwojowych działania z obszaru employer branding i internal PR.

1. Ograniczenie rotacji pracowników
2. Wzrost efektywności pracowników

3. Wzrost wiedzy i kompetencji pracowników
4. Wzrost motywacji

5. Poprawa komunikacji wewnątrz firmy
6. Obniżenie kosztów operacyjnych (rekrutacja, wdrożenie  
nowych pracowników, koszty administracyjne i kadrowe)

ZAŁOŻENIA I METODOLOGIA PROGRAMU

KORZYŚCI Z WDROŻENIA PROGRAMU

POGROMCA
ROTACJI

Co zawiera oferta: 

• Pogłębione badanie organizacji – BUSINESS SCAN przygotowane przez 
specjalistów doświadczonych w prowadzeniu badań, ewaluacji organizacji

• Program szkoleń, doradztwa, coachingu przygotowany na specjalne  
potrzeby pracowników każdego szczebla w organizacji

• Kampania wzmacniająca przywiązanie pracowników do organizacji  
w tym działania z obszaru employer branding, internal PR



POGROMCA
ROTACJI

JAK DZIAŁA POGROMCA ROTACJI?

*PRZYKŁADOWY PROGRAM ROZWOJOWY DLA FIRMY ABC



Średnia rotacja dobrowolna w firmach to 10,8%, a w bankowości  
i ubezpieczeniach 14% / źródło: Antal 09/2016

Wskaźnik rotacji pracowników w Polsce w IV kw. 2016 wyniósł 26%  
i jest najwyższy w Unii Europejskiej / źródło: Raport Rynku Pracy Randstad 10.2016

Co trzeci badany Polak (33%) przyznaje, że mniej lub bardziej  
aktywnie szuka pracy / źródło: j.w.

75% zatrudnionych pracuje w nadgodzinach zabierając np. pracę  
do domu / źródło: Hays Poland X.2016

Dla 81% pracodawców w Polsce zarządzanie dobrowolną rotacją kadr 
stało się jednym z głównych priorytetów / źródło: badanie Antal IX.2016

Co siódma badana firma w Polsce utraciła w 2016 roku aż jedną piątą 
załogi / źródło: jw.

80% firm wskazuje, że do najważniejszych wyzwań w najbliższym  
czasie należeć będzie pozyskiwanie, zaangażowanie i rotacja  

pracowników / źródło: raport Trendy HR 2016

ROTACJA PROBLEMEM?

Najnowsze badania  
przeprowadzone

wśród przedsiębiorstw  
w Polsce pokazują,  
że rotacja jest jedną  
z kluczowych barier

rozwoju w organizacji.

POGROMCA
ROTACJI

http://purposelnpe.wixsite.com/premiumtraining5/pogromca-rotacji


ZOSTAŃ 
POGROMCĄ

ROTACJI
Pierwszy w Polsce autorski program doradczy, 
który wspiera firmy w obniżeniu poziomu rotacji 

pracowników. 

Zapraszmy do kontaktu  
w sprawie szkoleń zamkniętych:

tel. +48 606 732 886

Nie drukuj  
jeśli nie musisz...
razem oszczędzajmy
zasoby naszej planety 

ul. Piotrkowska 59 / Work Place 59, 
90-413 Łódź 
maciej.m@premiumtrainings.pl
tel: +48 604 062 254
tel: +48 606 732 886

premiumtrainings.pl 
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