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Nie ulega wątpliwości, że przywódczy styl budowania relacji jest oczekiwany  
i wysoko punktowany przez pracowników, współpracowników i klientów.  

W oparciu m.in. o książkę: „Profesjonalny szef”, wielokrotnie goszczącej na 
liście bestsellerów przygotowaliśmy dla Państwa  

STARY DOBRY TEMAT W NOWEJ ARANŻACJI,  
czyli  

w  konwencji skutecznej nauki przez śmiech, żart i zabawę. 
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Do kogo adresujemy 
warsztaty 

umiejętności  
z kierowania 

zespołem  
i przywództwa: 

 

handlowców 
 

szefów, kierowników, menedżerów 
 

 
oraz innych osób,  

którzy spełniają się  
w kierowaniu ludźmi, kochają ludzi, 

przeżywają frustracje i depresje  
z powodu tych samych ludzi,  

i walczą… 
 

przedsiębiorców 
 



Ostrzegamy każdego, komu zaszumi w głowie, żeby zostać szefem. Po co jest Ci to 
potrzebne? Czyżby nie zależało Ci na spokojnym życiu? Harmonii i pogodzie?   

Możesz zapytać swoją żonę, czy chce, abyś wracał do domu o normalnej porze, pomagał 
przy garach i dzieciach, naprawiał kontakty, spłuczki i krany i zawsze był opiekuńczy, 

męski i zawsze też… pod ręką? 
  

Ale gdzie tam! Można przestrzegać i ostrzegać, a robimy to od lat!  Zawsze znajdą się 
tacy, którzy albo już urodzili się jako szefowie albo szefami zostali. Ot, cudowny łyk 

adrenaliny. Jak skakanie na bungee, choć w porównaniu z pozycją dyrektora,  
to skok z komina, lub dźwigu jest zadaniem dla ludzi, kochających spokój.  

Jeżeli już jednak masz parcie na szefowanie, to zrób to porządnie.  
 

 
Zarządzanie? Najgorsza robota pod słońcem. Nie daj się w to wrobić! 
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Można się bowiem nauczyć być znakomitym szefem. 
A co to znaczy? 

Lub tak: jakim szefem chciałbyś być… w oczach i opinii podwładnych? 
  

Na przykład wymarzyłeś sobie /zaplanowałeś?/, aby być szefem  skutecznym. Czyli co? 
Punktualnie przychodzisz do pracy? Jesteś perfekcjonistą? Masz zawsze porządek na 

biurku? Twoi ludzie mają czyste paznokcie i świeży oddech? Nooo: jeśli tak zaplanowałeś, 
to też to zrób porządnie. I od razu pierwsze zadanie dla Ciebie:  

co zrobić i jak to zrobić, aby Twoi ludzie zawsze mieli świeży oddech? 
  

Jest też druga strona medalu, i ja jestem jej zwolennikiem /niestety/.  
Otóż być szefem – to życiowe wyzwanie. Stajesz się kimś dla innych ludzi. Co więc zrobisz, 
aby Cię szanowali? Aby gotowi byli poświecić się dla Ciebie? By po latach wspominali Cię, 

jako szlachetnego, wspaniałego człowieka, i opowiadali o Tobie swoim wnukom?  
Jak być dla nich charyzmatycznym przywódcą? 
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Nie ulega wątpliwości, że trzeba mieć dobrze poukładane w głowie, oraz posiadać 
odpowiednie umiejętności profesjonalnego szefa.  

  
Mamy specjalne tabele umiejętności szefa i w czasie warsztatów szkoleniowych będziemy 

pracować nad tym, aby te umiejętności stały się Twoimi.  
Jeśli będziesz chciał, popracuję z Tobą jako Twój trener osobisty.  

  
Przyjmij nasze zaproszenie na warsztaty szkoleniowe,  
poświęcone kierowaniu zespołem i o przywództwie.  

Przez wiele lat pracy trenerskiej pomogliśmy menedżerom  
w spełnianiu ich wspaniałej i trudnej misji. 

  
Być kimś dla innych… 

 



 
 

Warsztaty umiejętności składają się  
z trzech sesji 
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Szkolenie prowadzi aż 
2 doświadczonych trenerów 
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Cele szkolenia: 
 

 Określenie poziomu umiejętności szczegółowych na stan obecny 

 Określenie docelowych kompetencji kierowniczych (umiejętności) 

 Wskazanie narzędzi, technik i metod osiągnięcia odpowiedniego poziomu umiejętności  

        w zakresie kierowania ludźmi  

 Wdrażanie narzędzi treningowych 

 Minimalizację konfliktów, wynikających z nieporozumień 

 Wypracowanie i doskonalenie szczegółowych umiejętności, związanych z pełnieniem roli szefa 

 Kształtowanie właściwych postaw wobec samego siebie i ludzi, z którymi pracujemy 

 Zwiększenie odwagi i asertywności w relacjach z ludźmi 

 Pogłębienie wiedzy, związanej z tematem głównym szkolenia 

 Nauka sposobów godnego i nie raniącego odnoszenia się do innych 

 Ćwiczenia umiejętności praktycznego reagowania w sytuacji trudnych i  konfliktowych zachowań innych 

ludzi 

 Poznanie i wdrożenie metod budowania własnego wizerunku (Personal Brand) 

 Kreatywna praca nad kształtowaniem osobistej charyzmy przywódczej 

 Przekonanie siebie, że poczucie humoru zwielokrotnia skuteczność w zarządzaniu relacjami międzyludzkimi 

 Zidentyfikowanie własnych mocnych stron i określenie kierunków ich wzmocnienia 

 Refleksja nad własnymi kompetencjami i znalezienie sposobów ich doskonalenia 
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Cechy szkolenia: 
 

 Inne, niestandardowe podejście do rozwoju umiejętności  

 Swobodna atmosfera, rezygnacja z koszarowej dyscypliny i przyzwolenie                           

na różnorodność zachowań.  

 Uczestnicy mają wpływ na ostateczny program szkolenia i przebieg zajęć 

 Uczestnicy są współautorami tego przedsięwzięcia  

       trener zaś – liderem i moderatorem, a nie najmądrzejszym nadzorcą 

 Obniżenie poziomu stresu poprzez doskonalenie „narzędzi” porozumiewania się  

 Osiągamy wysoki poziom szkolenia i zadowolenia uczestników 

 Budujemy wysokie Poczucie Własnej Wartości uczestników i dobre samopoczucie 
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Metody pracy: 

 

 

• Ćwiczenia praktyczne 

• Doskonalenie praktycznych umiejętności  

• Refleksje Uczestników nad własną pracą i zachowaniami 

• Wykłady (mini) w zależności od potrzeb 

• Zadania zespołowe, indywidualne 

• Prezentacje wyników prac szkoleniowych 

• Dyskusje 

• Coaching indywidualny (trener osobisty) - jako osobne zadanie 

• On-line kontakt z trenerem przez określony czas – jako osobne zadanie  

• po szkoleniu  

• Swoboda w wygłaszaniu ocen i opinii 

• Absolutny zakaz i brak  krytykowania oraz wygłaszania 

negatywnych opinii 

• Wymiana doświadczeń 

• Wspólne tworzenie atmosfery silnej motywacji 

• Metoda relacyjna – proces pozytywnego budowania relacji  

• w gronie osób w sali szkoleniowej  

• Metoda coachingowa (skupienie się na analizie umiejętności, 

czynności i zachowań oraz szukanie sposobów  doskonalenia się) 

• Przywódczy styl prowadzenia warsztatów szkoleniowych 

(budowanie atmosfery szacunku, tolerancji, ciekawości, 

rozbudzania zainteresowań) 

 

Podstawowa metoda – coaching prowokatywny to m.in.: 
 

 * uczestnicy uczą się śmiać ze swoich problemów,  
 * samodzielnie znajdują rozwiązania,  

* są bardziej asertywni i realistyczni,  
* pracują nad zmianą).  

 
To bardzo skuteczna metoda pracy z ludźmi, oparta na humorze, prowokacji (wyzwania) 

 oraz życzliwości, cieple i akceptacji.  
Trenerzy są coachami prowokatywnymi. 
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Korzyści dla uczestników szkolenia na zlecenie: 

 

 Opracowanie i przygotowanie programu 
szkoleniowego w oparciu o analizę aktualnego 
stanu kompetencji pracowników oraz określenie 
firmowych celów szkolenia 

 Zdecydowanie, do jakiego poziomu kompetencji 
powinno doprowadzić szkolenie 

 Nacisk na rozwój umiejętności, czynności, 
zachowań pracowników na stanowisku pracy 
(rozwój  umiejętności podnosi wartość pracownika) 

 Ogromy nacisk kładziemy na techniki coachingu 
prowokatywnego. Nieprawdą jest bowiem,                      
że każdy problem szkoleniowy, a więc dotyczący 
Uczestników, musi być rozpatrywany w poważnym 
skupieniu. O wiele skuteczniej działa się                      
w atmosferze swobody i dobrej zabawy.  

 

 Firma, aby odnosić sukcesy rynkowe, przekształca 
się w organizację uczącą się. Wdraża  szeroko 
rozumiany coaching – od samego szczytu 
organizacji w dół. Gotowi jesteśmy w tym pomóc. 

 Menedżerowie, którzy porozumiewają się „bez 
przemocy” i mobbingu, troszczący się o pozytywne 
opinie pod własnym adresem – budują swój 
wizerunek poprzez doskonalenie umiejętności            
i kształtowanie pozytywnych przekonań o ludziach,    
z którymi los ich złączył. 

 Nacisk na praktyczne umiejętności radzenia sobie     
z trudnymi zachowaniami własnymi i innych ludzi; 
osoby, które posiadają wysokie kompetencje w tym 
zakresie,  są znacznie bardziej skuteczne                           
w zarządzaniu relacjami 
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 Znaczna część klientów, porzucających swoje 
firmy, czyni to ze względu na złą jakość obsługi. 
Klientem jest też podwładny. Dobrze 
przygotowane szkolenia wzmocnione coachingiem 
potrafią temu zaradzić. 

 Inwestycja w szkolenie jest wysoko ocenianym 
sposobem motywacji pracowników. 

 Oferujemy Firmom bezpieczną zmianę: 
przeniesienie się  od punktu A do punktu B.  

 Budowanie i ugruntowanie wysokiego poczucia 
własnej wartości 

 Dobra zabawa  

 Kształtowanie właściwych postaw wobec siebie        
i otaczających ludzi 

 Każdy Uczestnik szkolenia jest traktowany 
indywidualnie i z szacunkiem  

 Zapewniamy Uczestnikom bezpieczeństwo i komfort 
psychiczny; zajęcia prowadzone wyłącznie w sposób 
motywujący; nie używamy krytyki ani negatywnej 
oceny.  

 Opanowanie podstawowej wiedzy, niezbędnej                          
do efektywnego wykonywania pracy   

 Rozwój osobistych umiejętności interpersonalnych              
i zarządczych, wykorzystywanych szczególnie                            
w warunkach  konfliktowych 

 Swobodna atmosfera i humor 

 Identyfikacja swoich mocnych stron i sposoby ich 
wzmocnienia.   

 Skuteczne osiąganie indywidualnych celów 
szkoleniowych 

 Otrzymanie certyfikatu 

 



 
 
 

SESJA I   
  

Ćwiczenie integracyjne grupy 
  

  Określenie indywidualnych celów 
szkolenia.  

Natychmiastowe przeformułowanie 
programu szkolenia w taki sposób,  

aby każdy z Uczestników osiągnął swój cel.  
  

Podział uczestników  
na zespoły problemowe.  

  
Pierwszy model: Jazz 

 Zadanie zespołowe główne.  
Referowanie, dyskusja panelowa. 

 

www.eck-prestige.pl  
tel.(48) 32 738 51 91 

e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl 



 
1. Wpływ                                                                                                                                
-  indywidualne określenie, na kogo i kiedy mamy wpływ.                  
Zdecydowanie, w jaki sposób wywiera się wpływ na innych 

 

 
2. Rynkowy model kierowania ludźmi 

 

 
popyt, podaż, waluta 

 
„sklep menedżerski” 
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-  indywidualne określenie, na kogo i kiedy mamy wpływ.                  
Zdecydowanie, w jaki sposób wywiera się wpływ na innych 
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3. Kompromituj się profesjonalnie.  
     Wystąpienia publiczne – sztuka prezentacji  

 
 

Ćwiczenie 
otwierające 

Zbiór 
umiejętności, 

związanych                    
z prowadzeniem 

prezentacji 
publicznej 

Podstawowe 
zasady 

prowadzenia 
prezentacji 

Pięciopunktowy 
wstęp do 

prezentacji 
(powitanie, 

autoprezentacja, 
zamysł, 

marszruta, reguły) 
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4. „Taki oto jestem od urodzenia…”. 
    Kreowanie wizerunku menedżera  

 
 

Zasady 
budowania 
wizerunku 

Kierowanie 
wrażeniem 

7 sposobów 
przedstawiania 

siebie 

4 obszary 
autoprezentacji 

Szef, lider, 
przywódca 

Charyzma 
przywódcy – 
model Babci 

Tabele 
umiejętności 

szefa 
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5. Menedżer jako wojownik.  
    Elementy zarządzania konfliktem 

 
 

Źródła konfliktów 

Sygnały, 
zapowiadające 

konflikty: 
detektory 
konfliktu 

Władza i jej 
wykonywanie 

Style 
rozwiązywania 

konfliktów 

Techniki i metody 
radzenia sobie            

w trudnych 
sytuacjach 

interpersonalnych 
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ZADANIE MIĘDZYSESYJNE 
Przygotowanie profesjonalnej prezentacji na wybrany temat – do oceny na Sesji II 

 

SESJA II 
 3-minutowa prezentacja, 

przygotowana jako zadanie 
międzysesyjne:  

zachowanie wszystkich elementów, 
poznanych podczas Sesji I: 

 
 

• język ciała,  
• wyjście na środek  
• postawa 
• kreowanie wizerunku 
• werbalny przekaz informacji   
• budowanie relacji z grupą 
• spojrzenie 
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1. Im więcej zasad, tym gorzej.  
    Organizacja pracy w zespole 
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                2. Coaching, czy kałczing?  

 

Tabele 
umiejętności    

i arkusze 
obserwacji      

w coachingu 

Definicja            
i filozofia 
coachingu Cechy                

i umiejętności 
coacha 

Przygotowanie 
i prowadzenie 

sesji 
coachingowych 

Informacja 
zwrotna 

coachingowa 

6-cio 
stopniowa 
procedura 
coachingu 
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                3. Zachowania: co to takiego? 
 

Okno Johari 

Prawa 
asertywnego 
menedżera 

Umiejętność 
chwalenia 

Umiejętność 
przekazywania 

„złej” informacji 

Krytykowanie 
bez poniżania 

Zasady 
delegowania 
uprawnień 
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ZADANIE MIĘDZYSESYJNE 
Opracowanie szczegółowych tabel umiejętności  
w celu przygotowania profesjonalnych sesji coachingowych 

 

 
 
 

SESJA III 
  

Prezentacja tabel umiejętności, 
przygotowanych w ramach 
zadania międzysesyjnego 
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                1. Zarażać innych, czyli… motywować ? 

 

Źródła i psychologiczne podstawy działań motywacyjnych 

Model pelargonii  

Modele teoretyczne motywacji 

Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna 

Motywowanie pracowników a przywództwo charyzmatyczne 

Automotywacja kadry kierowniczej 

Zarządzanie przez cele 

Zarządzanie przez potrzeby 

Praktyczne techniki motywacyjne 

Motywacyjne prowadzenie odpraw i narad 
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Definicja komunikacji 

Funkcje komunikacji 

Komunikacja werbalna i niewerbalna 

Komunikacja rzeczowa i emocjonalna 

12 barier komunikacyjnych (stopery) 

Szczegółowe umiejętności menedżerskie,  

związane z porozumiewaniem się 

Analiza transakcyjna  

– praktyczne narzędzie zarządzania 

Gry, prowadzone przez ludzi (”moje lepsze od 
twojego” i „dłużnik”) 

 
             2. Gadać, słuchać, zapominać…  
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 3. Prawa i techniki perswazji:  
      zbiór maszyn prostych 

 
 

Zasady 
wywierania 
wpływu na 

ludzi 

9 spraw 
perswazji 

Praktyczne 
działania      
i techniki, 

wynikające 
z praw 

perswazji 
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            4. Podsumowanie szkolenia.  
                Pytania, odpowiedzi, konsultacje  
                Wręczenie certyfikatów .  
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18-19 stycznia 2016 

7-8 marca 2016 

23-24 maja 2016 

 

Terminy szkoleń otwartych 
 

6-7 lipca 2015 

5-6 października 2015 

16-17 listopada 2015 

7-8 grudnia 2015 
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Programy pokrewne, które prowadzimy i przygotujemy na zamówienie: 

 

Sztuka motywacji 
Personal Branding 

dla biznesu 

Prowadzenie 
szkoleń 

pracowniczych 

Zarządzanie 
zmianami                        

w 
przedsiębiorstwie 

Zarządzanie sobą                
w czasie 

Kreatywne 
planowanie 

Metody twórczego 
rozwiązywania 

problemów 

Coaching                    
i mentoring 

Kierowanie 
zespołem 

handlowym 
Mobbing 

Gry, prowadzone 
przez ludzi 

A może masz 
własny pomysł? 

ORAZ WIELE INNYCH WYJĄTKOWYCH PROGRAMÓW – ZOBACZ na naszej stronie:  





www.eck-prestige.pl  
tel.(48) 32 738 51 91 

e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl 

Zamów szkolenie profilowane  
"in company" w formule 
maksymalnie dopasowanej  
do specyfiki Waszej organizacji  
i otoczenia biznesowego.  
 
Niesie to za sobą szereg korzyści: 
 

 
 
• uczestnicy szkolenia zamkniętego otrzymują rozwiązania konkretnych problemów 

działalności przedsiębiorstwa/firmy 
 
• przekazana wiedza jest możliwa do natychmiastowego wykorzystania a również 

wspiera realizację celów biznesowych przedsiębiorstwa 
 

• wykładowcy/trenerzy szkoleń "in company" to wybrani specjalnie dla Państwa spośród 
wielu najlepsi eksperci, PRAKTYCY! 
 

• dodatkowe korzyści to integracja pracowników, poprawa komunikacji w firmie                 
i jakości współpracy ludzi w codziennej pracy oraz wymiana doświadczeń i uczenie się 
uczestników od siebie nawzajem . Wymiana najlepszych praktyk sprzyja wysokiej 
efektywności procesu uczenia się i doskonalenia umiejętności. 
 

• dowolny wybór tematyki z jakiej 
Państwo pragniecie zorganizować 
szkolenie 
 

• termin i miejsce zajęć ustalany wspólnie 
z Państwem 

 
• dokładna analiza potrzeb szkoleniowych 

 
• program "szyty na miarę" 

uwzględniający wszystkie Państwa 
potrzeby i upodobania 
 

• uczestnicy pracują na realnych 
przykładach ze swojego życia 
zawodowego („business case”) 
 

• materiały szkoleniowe oraz sposób 
prowadzenia zajęć dostosowane do 
specyfiki i Państwa wymagań 
 


