


SZKOLENIE OTWARTE
Gdańsk, 17-18 października

Alchemia, bud. Aurum

OPINIE UCZESTNIKÓW POPRZEDNICH EDYCJI SZKOLENIA

BUDUJ ZESPÓŁ I EFEKTYWNIE NIM ZARZĄDZAJ

Szkolenie prowadzone na wysokim poziomie, rozległa wiedza, ciekawe ćwiczenia, swoboda 
wypowiedzi i atmosfera.

Kierownik magazynu, Branża piwowarska

Szkolenie na bardzo wysokim poziomie. Podejmowane tematy były ciekawie zaprezentowane. 
Było dużo praktycznych wskazówek przydatnych w codziennej pracy.

Prezes, Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny





9:00–09:30
INTRO

Wstęp, przedstawienie tematyki szkolenia

09:30–11:00

UMYSŁ 

Wykorzystanie najnowszej wiedzy o mózgu w kontekście zachowań
ludzi

ćw. matryca aktywnego umysłu

11:00–11:15 Przerwa kawowa

11:15–13:00

OSOBOWOŚĆ

Typologia osobowości

Zadania lidera

Style przywództwa

Pewność siebie

Role w zespole

ćw. typologia osobowości

ćw. style przywództwa

test Belbina - role w grupie

13:00 – 14:00 przerwa obiadowa

14:00–16:30

KOMUNIKACJA

Proces komunikacji z podwładnymi

Pozyskiwanie i przetwarzanie informacji

Sztuka zadawania właściwych pytań

ćw. fakty i intepretacje

ćw. sztuka zadawania pytań

ćw. potwierdzanie komunikatu

ćw. wypowiedź doskonała
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09:00–11:00

INFORMACJA ZWROTNA

Zasady budowania informacji zwrotnej

Skuteczny model informacji zwrotnej

ćw. feedback

ćw. 4 sytuacje

ćw. udzielanie porad pracownikowi

11:00–11:15 Przerwa kawowa

11:15–13:00

DELEGOWANIE 

Nawyki pomagające i ograniczające

Zastosowanie języka korzyści

Określanie celów

BUDOWA ZESPOŁU 

Współczesna problematyka rekrutacji

Skuteczna rekrutacja

Podział czasu managera

ćw. instrukcja

ćw. delegowanie zadań

ćw. nawyki

13:00 – 14:00 Przerwa obiadowa

14:00–16:00

ASERTYWNOŚĆ 

Asertywna postawa

Komunikowanie barier pracownikom

Umiejętność odmowy

Przekazywanie konkretnych oczekiwań

ćw. asertywne wyrażanie uczuć

ćw. asertywna pochwała

ćw. asertywna odmowa

ćw. mapa asertywności

16:00–16:30

PODSUMOWANIE SZKOLENIA

ZZZ - co zabiorą, zmienią i zostawią uczestnicy szkolenia? ćw. ZZZ
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KIM JEST LIDER PRZYSZŁOŚCI?

Lider Przyszłości to osoba, która ma wysoko rozwinięte predyspozycje managerskie, jest przygotowana do prowadzenia 
efektywnych działań managerskich, posiada umiejętności posługiwania się wachlarzem najskuteczniejszych taktyk 

komunikacyjnych, pozwalających skutecznie zarządzać podległym zespołem. 

Z NAMI UDOSKONALISZ SWOJE KOMPETENCJE MANAGERSKIE:

LEADERSHIP 
I WYSTĄPIENIA PUBLICZNE

BUDOWANIE EFEKTYWNYCH   
ZESPOŁÓW

MOTYWOWANIE SIEBIE, 
PRACOWNIKÓW 

I REALIZACJA CELÓW

BUDOWANIE AUTORYTETU, 
ASERTYWNOŚĆ I DELEGOWANIE ZADAŃ

UDZIELANIE INFORMACJI ZWROTNEJ
I PROWADZENIE ROZMÓW 
OCENIAJĄCYCH 

COACHING MANAGERSKI



Przed rozpoczęciem 
zajęć trener 
weryfikuje 

indywidualne 
potrzeby kursantów

i dostosowuje 
agendę do 

oczekiwań grupy.

Każdy z uczestników 
będzie miał dedykowaną 

przestrzeń na 
przedyskutowanie 

ważnych dla niego kwestii 
i dzięki różnorodności
doświadczeń grupy, 

indywidualnemu podejściu 
trenera oraz elementom 
coachingu grupowego, 

uzyska maksimum 
wsparcia w ważnym dla 

niego obszarze.

PRZESTRZEŃ NA 
INDYWIDUALNE CASY

Po zakończonych zajęciach 
w uzgodnionym terminie, 

każdy 
z uczestników będzie miał 

możliwość odbycia 
bezpłatnej konsultacji 
z obszaru zarządzania 
zespołem z trenerem.

DOSTĘPNOŚĆ TRENERA PO 
SZKOLENIU DO 

INDYWIDUALNYCH 
KONSULTACJI

Dla tych z Państwa, którzy 
są zainteresowani 

poszerzaniem swojej wiedzy 
i kompetencji 

z obszaru zarządzania 
zespołem, przygotowaliśmy:

- dodatkowe konsultacje/ 
coachingi z Trenerem (np. 

w formie Skype)
- kolejne szkolenia 
managerskie: Lider 

przyszłości - Kierowanie 
zespołem, które umożliwią 

dalszy rozwój w tym 
obszarze.

MOŻLIWOŚĆ KONTYNUACJI 
ROZWOJU W OBSZARZE 

ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM

DLACZEGO WARTO?

DIAGNOZA 
POTRZEB 

UCZESTNIKÓW



CO ZYSKASZ

ZASADY
Dowiesz się jak łączyć zasady, 
które kierują codzienną pracą 

menedżera z wartościami 
i celami firm

POROZUMIENIE
Rozwiniesz i utrzymasz 
motywację w zespole 

i organizacji 

EFETY PRACY
Będziesz wiedział jak rozwijać 
ludzi, uwalniać ich zasoby by 
osiągnąć wymierne korzyści 

INFORMACJA ZWROTNA 
Nauczysz się jak dzięki niej 

korygować kierunki działania, 
postawy i budować relacje w zespole

PLAN PRACY
Zrozumiesz istotę analizy potrzeb, 

ryzyka dla osiągnięcia celów 
i satysfakcji pracowników, elementy 

zarzadzania projektami

ASERTYWNOŚĆ
Umocnisz własne odporności 

na wpływ innych dzięki 
otwartej, pozytywnej 

komunikacji

MOCNE STRONY 
Zaczniesz korzystać 

z wachlarza własnych talentów 
i możliwości, by osiągać 

spektakularne efekty 
i utrzymywać wysokie 

zaangażowanie

TYPY OSOBOWOŚCI 
Zadbasz o indywidulane 

podejście do współpracowników
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Certyfikowany trener biznesu. Licencjonowany trener STRUCTOGRAM® Training System - metodologii bazującej na
analizie biostrukturalnej. Konsultant modelu psychometrycznego MTQ48, badającego odporność psychiczną,
wykorzystywanego w pracy z wydajnością i efektywnością. Na jego podstawie prowadzi sesje rozwojowe. Jest aktywnym
działaczem Stowarzyszenia Polish Society for Training & Development.

Wykładowca na wyższych uczelniach, prelegent na seminariach biznesowych. Specjalizacje to sprzedaż̇, zarządzanie,
obsługa klienta, kompetencje osobiste i interpersonalne.

Doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi i sprzedaży zebrał podczas 20 lat pracy w międzynarodowych
instytucjach oraz własnej działalności. Posiada praktyczną znajomość zagadnień związanych z franchisingiem, network
marketingiem czy finansami.

Specjalizuje się w projektach rozwojowych, które mają na celu zaangaż̇owanie pracowników w cele organizacji
w obszarach: aktywnej sprzedaży (B2B, B2C), zarządzania zespołami oraz zwiększania efektywności osobistej.

Współpracuje z magazynem rozwoju osobistego dla młodzieży „Geniusz”, w którym publikuje swoje artykuły.
Jest autorem książek: „Radość sprzedaży. Gotowa strategia skutecznego handlowca” i „Alfabet zmian.
Jak skutecznie osiągać swoje cele na drodze życia i biznesu”.

NASZ TRENER:
Piotr Jankowski
Trener, Konsultant, Coach



TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ - 6 PAŹDZIERNIKA

CENA
1200 pln + VAT

-20% rabat 
dla klientów Grupy Progres: 

960 pln + VAT 
Przy zapisie 2 i więcej osób z jednej 

firmy możliwe dodatkowe zniżki.

MAPKA DOJAZDU



T: 607 120 533
M: katarzyna.socha@grupaprogres.pl 
Alchemia, budynek Aurum
Al. Grunwaldzka 411
80 – 309 Gdańsk

Katarzyna Socha
Menedżer Projektów Linii Biznesowej 
Progres Consulting 

ZAPISY: grupaprogres.pl/szkolenia
KONTAKT: szkolenia@grupaprogres.pl 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE
LIDER PRZYSZŁOŚCI

https://twitter.com/progres_hr
https://www.facebook.com/progreshr/
mailto:progres@grupaprogres.pl
https://www.instagram.com/grupaprogres/

