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o metodzie
Metoda Bonzai, wywodzi się z nielinearnego 

zarządzania sobą w czasie, którego prekursorem jest 

Steve Chandler oraz azjatyckiej filozofii bycia tu i teraz. 

 

Cel w przypadku metody Bonzai nie jest nagrodą na 

końcu drogi, ale jest czymś co potrzebuje rozwoju i 

udoskonalania, jak drzewko bonsai. Posiada pięć 

zasad, które pomagają zorganizować swoje 

przedsięwzięcie w taki sposób, by przynosiło jak 

najlepsze rezultaty: początek, zasoby, trzon, działania, 

efekty. 

 

Owe zasady są na tyle uniwersalne i elastyczne, że 

można je stosować w przypadku usprawnienia pracy 

jednej osoby, jak i całych zespołów pracowników.  

 

Dzięki stosowaniu tej metody między innymi: 

- firma i pracownicy poprawiają swoją efektywność 

poprzez lepszą znajomość swoich mocnych stron i 

wykorzystywanie ich w najbardziej optymalny sposób, 

- pojawiają się możliwości wykorzystywania zarówno 

własnych zasobów, jak i zasobów firmy do tworzenia 

nowych oryginalnych rozwiązań usprawniających 

procesy w firmie lub produkty, 

- w przypadku jakiegokolwiek kryzysu metoda pozwala 

na szybką reakcję i zastosowanie najbardziej 

optymalnego rozwiązania problemu, 

- następuje lepsze zarządzanie sukcesami w taki 

sposób, by dały one podwaliny następnym. 

 

 

 

 

 

 

 



o warsztatach
Szkolenie Bonzai ma formę warsztatów wraz z grą 

szkoleniową. Jego głównym celem jest zdobycie 

kompetencji w zakresie sprawnego planowania w 

firmie, zarówno w obszarze głównej strategii jaki i 

pomniejszych projektów. 

 

Uczestnicy będę wiedzieć czym są unikalne zasoby ich 

firmy i gdzie ich szukać, co powinno wyróżniać dobry 

system planowania i zarządzania projektami oraz jak 

rozwijać równocześnie firmę w każdym z obszarów 

działania. 

 

Zdobyta wiedza pozwoli im wykorzystać możliwości i 

działać bez poczucia chaotyczności. Zdobędą cenną 

umiejętność budowania realnych choć dalekosiężnych 

planów i działania w każdym z kluczowych obszarów 

działania, tak by mogli się cieszyć coraz większymi 

owocami swojej pracy. 

 

Bardzo ważną częścią szkolenia jest gra, podczas 

której przedsiębiorcy przyjrzą się swojemu 

przedsięwzięciu biznesowemu. Szkolenie pozwoli im 

nabyć wiedzę i umiejętności oraz opracować 

konkretny plan działania, natomiast gra pozwoli im na 

bezpieczne przetestowanie tego co zostało stworzone.  

 

 

 

 

 

 

 



opis:
I. Wstęp - prezentacja metody Bonzai 
1. Co to jest Bonzai i kim jest prelegentka. 

2. Na czym będzie polegać szkolenie. 

3. Przedstawienie się uczestników i ich oczekiwania

względem szkolenia. 

 

II. Metody planowania celów długoterminowych. 
1. Różnice między planowaniem linearnym, a

nielinearnym oraz ich stosowanie 

2. 5 zasad metody Bonzai 

 

III. Rejs Bonzai - planowanie 

1. Budowa okrętu - misja i wizja firmy, dlaczego są tak

istotne. Wyznaczanie lub przyjrzenie się dokładniej

misji i wizji firmy.  

2. Załoga i ekwipunek - unikalne zasoby i

doświadczenie jako źródło przewagi konkurencyjnej.

Odkrywanie możliwości rozwoju.  

3. Mostek kapitański - procesy operacyjne i ich

zadanie. Wyznaczenie systemu, platformy

przetwarzania zasobów w konkretne działania

przynoszące efekty. 

4. Archipelagi wysp - kluczowe obszary działań.

Złożenie żelaznego zestawu obszarów, w których firma

musi się poruszać, by mogła się rozwijać. 

5. Skrzynie skarbów - sukces jako suma wszystkich

mniejszych. Monitorowanie efektów i praca z nimi.  

 

IV. Zakończenie 

1. Mapa i nawigacja - podjęcie działań po szkoleniu 

2. Ankieta szkoleniowa 
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Jestem przedsiębiorczynią, trenerką 

biznesu, szkoleniowcem 

i projektantką wzorów tkanin 

i tapet. 

 

Studiowałam na Uniwersytecie Śląskim w 

Cieszynie i pracowałam jako projektantka 

w jednej 

z największych w Polsce fabryce firan. W 

2005 roku wraz z mężem założyłam 

pracownię projektowania, którą prowadzę 

do dziś. 

 

Jestem także członkinią Stowarzyszenia 

Ludzi Kreatywnych Gruba oraz 

współpracuję ze stowarzyszeniem 

Aktywne Kobiety tworząc między innymi 

na podstawie swojej metody kursy 

planowania celów dla kobiet liderek. 

Metoda Bonzai jest odpowiedzią na 

problem związany z próbą ujarzmienia 

chaosu, który często dotyczy osób 

chcących rozwijać swoje bardziej złożone 

przedsięwzięcia związane przede 

wszystkim z karierą i biznesem oraz 

rozwojem osobistym.   

 

Prowadząc pracownię projektowania 

wiem, jak bardzo ważne jest dobre 

zarządzanie celami w każdej firmie. 

 

Mam okazję być członkiem zespołu 

projektowego dlatego rozumiem, że jak 

bardzo dobre zarządzanie projektami ma 

wpływ na pracę, a często nawet na 

końcowy produkt. Niestety to co 

sprawdza się w dużych firmach, nie 

zawsze jest skuteczne w mniejszych. 
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