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DELEGOWANIE ZADAŃ
czyli praktyczny warsztat odpowiedzialnego zarządzania

TRENER: MAŁGORZATA WOJCIECHOWSKA



Co zrobić, aby powierzone zadania były 

wykonywane właściwie?

Jak pracować nad swoją postawą

i „techniką" delegowania?

Jak delegować trudne do wykonania, 

złożone, wymagające zaangażowania?

DELEGOWANIE ZADAŃ
czyli praktyczny warsztat odpowiedzialnego zarządzania

witalni.pl

DELEGOWANIE  Z ADAŃ

JEDNĄ Z KLUCZOWYCH UMIEJĘTNOŚCI SKUTECZNEGO MENEDŻERA JEST 

DELEGOWANIE ZADAŃ PRACOWNIKOM. MENEDŻEROWIE, KTÓRZY TEGO NIE 

POTRAFIĄ ZAWSZE BĘDĄ SPÓŹNIENI, A W SWOICH ZESPOŁACH BĘDĄ PRZE-

WODZIĆ GŁÓWNIE PRACOWNIKOM, KTÓRZY SĄ NIESAMODZIELNI, NIEZAAN-

GAŻOWANI I Z OPOREM PRZYJMUJĄ JAKĄKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

Warsztat umiejętności menedżerskich – delegowanie zadań i odpowiedzialności 

pozwoli menedżerom zrozumieć korzyści, jakie niesie delegowanie, dostarcza 

praktycznej wiedzy z zakresu stosowania skutecznych technik delegowania 

zadań i uprawnień a także rozwija umiejętność określania i komunikowania 

zadań, które należy delegować.
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WAŻNE PYTANIA, NA KTÓRE ODPOWIEMY PODCZAS SZKOLENIA:

CO JEST ISTOTĄ DELEGOWANIA ZADAŃ?
Omówimy, czym jest delegowanie, jakie niesie korzyści, jakie są poziomy delegowania, jakie wyróżniamy poziomy „dojrzałości” 
pracowników oraz kiedy warto oddziaływać na pracowników stylem delegującym.

JAKIE SĄ PRZYCZYNY NIESKUTECZNEGO DELEGOWANIA ZADAŃ?
Obalimy mity, które blokują skuteczne delegowanie oraz wskażemy najczęściej popełniane błędy w procesie delegowania.

JAKIE SĄ ZASADY SKUTECZNEGO DELEGOWANIA? 
Podczas zajęć wspólnie określimy kryteria i zasady delegowania. 

JAK ZWIĘKSZYĆ EFEKTYWNOŚĆ PRACY ORAZ CO ZROBIĆ, ABY POLECENIA BYŁY REALIZOWANE WE WŁAŚCIWY SPOSÓB?
Odkryjemy, na czym polega angażująca komunikacja.

DLACZEGO PRACOWNICY NIE ROBIĄ TEGO, CO POWINNI? I CO Z TYM ZROBIĆ? 
Dokonamy analizy powodów braku zaangażowania pracowników opierając się na założeniu, że brak świadomości przyczyn prowadzi 
do nieskutecznych rozwiązań.

JAK ODDZIAŁYWAĆ NA PRACOWNIKÓW, ABY DELEGOWANIE BYŁO EFEKTYWNE?
Wypracujemy istotne techniki i płaszczyzny wywierania wpływu. 
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ZAGADNIENIA

DOKONAJĄ ANALIZY I WYŁONIĄ OBSZARY ZADAŃ DO DELEGOWANIA, TWORZĄC WŁASNĄ LISTĘ KONTROLNĄ
WSKAZUJĄCĄ, CO DELEGOWAĆ, A CZEGO NIE DELEGOWAĆ?

PRZEĆWICZĄ UMIEJĘTNOŚCI PROWADZENIA ROZMOWY DELEGUJĄCEJ

KTO SKORZYSTA 
ZE SZKOLENIA?

KADRA MENEDŻERSKA 

WSZYSTKICH SZCZEBLI 

ZARZĄDZANIA

OSOBY, KTÓRE CHCĄ 

ROZWINĄĆ UMIEJĘTNOŚĆ 

SKUTECZNEGO 

DELEGOWANIA ZADAŃ

PODCZAS WARSZTATU UCZESTNICY:
POZNAJĄ I ROZWINĄ 7 UMIEJĘTNOŚCI NIEZBĘDNYCH DO SKUTECZNEGO DELEGOWANIA

określanie i komunikowanie celów

informacja zwrotna - feedback jako narzędzie rozwoju 
pracownika

skuteczna komunikacja 
praktyczne zasady komunikacji budującej zaangażowanie 
pracownika, oddziaływanie werbalne i niewerbalne, spójność 
komunikacyjna, zaangażowanie w rozmowę - aktywne słuchanie 

postawa asertywna, samoświadomość i poczucie własnej 
wartości, blokada delegowania odwrotnego

budowanie relacji opartych na zaufaniu i odpowiedzialności budowanie zaangażowania

rola mentora / coacha
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TWÓJ ZESPÓŁ BĘDZIE 

PRACOWAŁ WYDAJNIEJ  

I EFEKTYWNIEJ

WZROŚNIE KOMFORT 

TWOJEJ PRACY Z LUDŹMI

ZBUDUJESZ PARTNERSKIE 

RELACJE W ZESPOLE 

GŁÓWNE KORZYŚCI

POZNASZ TECHNIKI I METODY 

DELEGOWANIA ZADAŃ

I ODPOWIEDZIALNOŚCI

ZWIĘKSZYSZ 

SAMODZIELNOŚĆ 

PRACOWNIKÓW

ZWIĘKSZYSZ 

ZAANGAŻOWANIE 

UŚWIADOMISZ PRACOWNIKOM, 

JAKI MAJĄ WPŁYW NA ROZWÓJ 

CAŁEJ ORGANIZACJI „Wygrywa tylko ten, kto ma 

jasno określony cel

i nieodparte pragnienie, 

aby go osiągnąć”

„

”

Napoleon Hill

Obiekty wysokiej 
klasy o standardzie 

3* oraz 4*

ziewać w tych 

materiałach. Tym czego 

się spodziewać w tych 

materiałach. ziewać w 

tych materiałach. tym 

czego się spodziewać w 

tych materiałach. tym 

czego się spodziewać w 

tych materiałach

Lorem psum at dolor ikonki mówią 
nam o 

tym czego się spodziewać w tych 

materiałach. tym czego się spodziewać w 

tych materiałach. tym czego się spodziewać 

w tych materiałach

WARTOŚĆ SZKOLENIA TO TAKŻE NASZA JAKOŚĆ USŁUG SZKOLENIOWYCH:

Wysokiej jakości produkty edukacyjne dają najlepsze rezultaty rozwojo-

we. Dla nas jest to jedna z kluczowych wartości, dlatego wypracowaliśmy 

standard Jakości Szkoleń Witalnych. 

Programy szkoleń są opracowane przez naszych specjalistów w najbardziej 

przystępnej formie oraz poparte aktualnymi przykładami rynkowymi. 

Uczestnicy każdorazowo otrzymują komplet materiałów, które wspomagają 

ich podczas kursu, a także w okresie późniejszym.

Szkolenia organizowane są w obiektach o wyższym standardzie, wyposa-

żone w udogodnienia, które ułatwiają efektywne prowadzenie szkolenia.

Nasze produkty edukacyjne realizujemy  zgodne z wymogami 

organizacyjnymi Standardu Usług Szkoleniowych 2.0, wyda-

wanym przez DEKRA Certification.  Uczestnnicy naszych szkoleń mogą 

być pewni wysokiej jakości usług Witalnych.

Przerwy kawowe 
oraz posiłki

Sale szkoleniowe 
dostosowane na 
potrzeby treningu

Program 
przygotowany

i realizowany przez 
specjalistów

Optymalny 
harmonogram 

treningu

Wsparcie 
merytoryczne w 
trakcie oraz po 

szkoleniu

ORAZ DODATKOWE 

KORZYŚCI



-

-

udział w szkoleniu kompetencji delegowania zadań

i zarządzania zespołem

komplet materiałów szkoleniowych

imienny certyfikat potwiedzający udział w szkoleniu

oraz zakres merytoryczny programu

2 dni szkoleniowe
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DODATKOWE KORZYŚCI

 oraz 

 

-

-

-

WARTOŚĆ INWESTYCJI

1550,00 PLN nettoInwestycja:

Doświdczenie 
budowane od 2002 r.

Dokładamy starania, aby oferowane przez 
nas usługi zawsze spełniały oczekiwania 
Klientów. Badamy jakość naszych usług 
oraz śledzimy trendy w standardach usług 
szkoleniowych.

jesteśmy wpisani do Rejestru 
Instytucji Szkoleniowych

jesteśmy członkiem Polskiej Izby 
Firm Szkoleniowych

nasze produkty szkoleniowe 
spełniają Standard Usług 

Szkoleniowych

Prowadzimy stałe badania ankietowe po 
każdym  zrealizowanym szkoleniu. 
Przykładowy wzór naszych ankiet mogą 
Państwo sprawdzić pod adresem: 
witalni.pl/po-szkoleniu

D L A C Z E G O 
WARTO NAM 
Z A U F A Ć ?

Możliwość dofinansowania

Nasze szkolenia objęte są programem dofinansowania w ramach, którego można uzyskać nawet 80% zwrotu wartości inwestycji. Szczegółowe warunki 

mogą Państwo poznać na naszej stronie lub kontaktując się pisząc na kontakt@witalni.pl

CO OTRZYMASZ INWESTUJĄC W SZKOLENIE?

udział w opracowanym i zorganizowanym szkoleniu 

przez specjalistów Witalnych, zgodnie ze Standardem 

Usług Szkoleniowych 2.0, wydawanym przez DEKRA 

Certification

dwudaniowy posiłek z deserem oraz napojami

nieograniczony serwis kawowy
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Od roku 2006 swoje doświadczenie i umiejętności wykorzystuje projektując oraz koordynując projekty doradczo-szkoleniowe 
dla Klientów firmy Witalni. Specjalizuje się w doradztwie, szkoleniach, coachingu, mentoringu dla kadry zarządzającej
– liderów zespołów, brygadzistów, mistrzów, kierowników, dyrektorów. Szczególne doświadczenie ma w pracy
z początkującymi menedżerami. Jest specjalistką w obszarze procesów personalnych, takich jak: audyty personalne, rekrutacje
wewnętrzne i zewnętrzne, systemy ocen, systemy motywacyjne, analiza potencjału, diagnoza umiejętności i kompetencji.

Prowadzi szkolenia z zakresu doskonalenia kompetencji kierowniczych, m.in. z: kierowania zespołem, budowania autorytetu 
szefa; motywowania pozafinansowego i kształtowania postaw, skutecznej komunikacji, delegowania zadań i doskonalenia
samodzielności i odpowiedzialności pracowników, efektywnej rekrutacji i selekcji kandydatów. Głównym celem jej pracy jest 
obudzić w kadrze zarządzającej pasję do kierowania dostarczając inspiracji, wiedzy i wspierając rozwój umiejętności.

Od 2008 roku współpracuje z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu i Opolu jako Kierownik Studiów Podyplomowych 
kierunku Zarządzania Zasobami Ludzkimi , trener i wykładowca.

MAŁGORZATA
WOJCIECHOWSKA

www.witalni.pl/malgorzata-wojciechowska

Doradca, trener, certyfikowany Coach ICF. Szef Pionu 
Doradztwa i Rozwoju Personalnego w firmie Witalni. Od 

wielu lat praktyk obszaru zarządzania i obsługi klienta.

ZOBACZ MÓJ PROFIL NA LINKEDIN

Jak prowadzę szkolenia?
Zawsze zachęcam do zmiany perspektywy i przełamywania 
schematów, które są idelanym punktem startu na drodze 
rozwoju. Nie tylko nasze umiejętności oraz talenty definują 
sukces, ale także postawa. Podczas szkolnia przekazuję 
wiedzę osadzoną w konkretnych i aktualnych realiach, co 
pozwala uczestnikom odnosić  się do swoich doświadczeń, 
a przez to szybciej osiągać planowane rezultaty. 

„(...) Jest wyśmienitym szkoleniowcem, trenerem i ekspertem

w dziedzinie zarządzania ludźmi, wykazała się ogromną wiedzą 

merytoryczną popartą wieloma przykładami z życia i doświadczeniem. 

Za sprawą Pani Małgorzaty, profesjonalnie przygotowanej na każde 

spotkanie/sesję, nie tylko pod względem tematyki szkolenia 

dopasowanym do indywidualnych potrzeb, ale także pod względem 

dydaktycznym, mogłam poszerzyć posiadaną wiedzę (...). Jestem 

bardzo zadowolona ze współpracy i chętnie będą ją kontynuować.”

Marta Miller
Sales Manager

DS Smiths. Oława

”

„Zadaniem kadr 

kierowniczo-menedżerskich 

jest dawanie szans oraz 

stawianie trudnych zadań 

ludziom, którzy dzięki 

temu mogą się rozwijać

w swoim środowisku 

pracy.”

„

Sir John Harvey-Jones
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HARMONOGRAM

ZAPISZ SIĘ
1 Skorzystaj z formularza zgłoszenia na witalni.pl, wejdź na zakładkę Terminarz, wybierz interesujący Cię termin

i wypełnij wniosek. Możesz również wygodnie skorzystać z płatności online 

2

3

Wypełnij formularz załączony do niniejszego programu i prześlij na adres mailowy biuro@witalni.pl

Skontaktuj się z nami telefonicznie dzwoniąc pod numer 71 757 52 19
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PROMOCJE:
W przypadku przesłania zgłoszenia 

na szkolenie do:

dni przed datą szkolenia 
zgłaszający uzyska rabat w 
wysokości 300 PLN netto/os.

dni przed datą szkolenia 
zgłaszający uzyska rabat w 
wysokości 100 PLN netto/os.

60

30

ZASADY:
Podana inwestycja jest warto-

ścią netto + VAT 23%. 

W celu rezerwacji miejsca 

prosimy o przesłanie wypełnionego 

f o r m u l a r z a  z g ł o s z e n i o w e g o  

dołączonego do oferty lub skorzy-

stanie z zapisów online, dostępnych 

na www.witalni.pl

Zapisy na szkolenie odbywają 

się do 10 dni przed datą.

Podana wartość inwestycji 

nie uwzględnia ewentualnego 

noclegu - na Państwa życzenie, 

możemy dokonać rezerwacji. 
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DZIEŃ I
0930 - 1700

w programie szkolenia przewidziane 
są przerwy - obiadowa oraz kawowa 

DZIEŃ II
0930 - 1700

X
lat

TERMINARZ SZKOLEŃ  OTWARTYCH
Zapisy na szkolenie do 10 dni przed datą szkolenia

W przypadku chęci zgłoszenia uczestnictwa w terminie krótszym niż 10 dni - uprzejmie prosimy o kontakt 
telefoniczny.

GDAŃSK

WARSZAWA

POZNAŃ

WROCŁAW

KATOWICE

KRAKÓW

Znajdź szkolenie blisko Twojej miejscowości
Aktualne terminy szkolenia znajdziesz na naszej stronie

SPRAWDŹ TERMINARZ

https://witalni.pl/terminarz/?nazwa=delegowanie-zadan


i Nazwisko

E-mail

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

DANE ZGŁASZAJĄCEGO

Imię Nr telefonu

Miejsce szkoleniaData szkolenia

Miejscowość

NA SZKOLENIE MOŻNA RÓWNIEŻ ZAPISAĆ SIĘ 
KORZYSTAJĄC Z FOMULARZA ONLINE

witalni.pl/formularz-zapisu

Nazwisko

Nazwa firmy NIP

Ulica Nr budynku/lokalu

Kod pocztowy

Delegowanie zadań

1

2
Proszę wpisać imię

i nazwisko lub nazwę 
firmy wraz z numerem 

NIP

3
DANE ZGŁASZANYCH OSÓB

Imię

Nr telefonu

Stanowisko

Proszę zaznaczyć pole, jeśli jednym z uczestników jeșt osoba zgłaszająca

Proszę zaznaczyć pole, jeśli któryś z uczestników ma specjalne potrzeby 
dietetyczne (dieta bezglutenowa, uczulenia na produkty, posiłek wegetariański)

Proszę zaznaczyć pole, jeśli uczestnicy korzystają z udogodnień w poruszaniu

Jeśli posiadają 
Państwo informacje

o uczestnikach prosimy
o zaznaczenie pól

(pola niewymagane;
informację można

zgłosić w późniejszym
terminie)

i Nazwisko
Imię

Nr telefonu

Stanowisko

i Nazwisko
Imię

Nr telefonu

Stanowisko

i Nazwisko
Imię

Nr telefonu

Stanowisko



Suma inwestycji
ilość osób x wartość inwestycji

Promocja 30/60,  korzyści dla zdecydowanych
Każda zgłaszająca się osoba1 na szkolenie do 60 dni przed datą wybranego szkolenia - uzyska rabat w wysokości 
300 PLN netto/os., a do 30 dni przed datą szkolenia - rabat w wysokości 100 PLN netto/os.
Promocja trwa nieprzerwanie do odwołania. Dotyczy wyłącznie szkoleń otwartych z oferty firmy Witalni w formie 
2-dniowej. Warunkiem skorzystania z promocji jest przesłanie formularza zgłoszenia w określonym terminie przed 
datą szkolenia (60/30 dni) - drogą elektroniczną na adres biuro@witalni.pl, faksem pod nr 71 757 52 90 lub za 
pośrednictwem formularza online; oraz dokonanie płatności w terminie 7 dni roboczych od zgłoszenia.
Promocja nie łączy się z ofertą Voucherów promocyjnych oraz rabatem 2 i więcej.
Rabat 2 i więcej, bo więcej to korzystniej
10% rabatu można uzyskać zgłaszając min. 2 osoby na wybrane szkolenie. Oferta skierowana jest dla wszystkich 
zainteresowanych i dotyczy oferty wszystkich szkoleń otwartych.
Promocja trwa nieprzerwanie do odwołania i naliczana jest od nominalnej kwoty netto zgłoszenia. Rabat 2 i więcej 
nie łączy się ofertą Voucherów promocyjnych2  oraz promocją 30/60
Regulamin realizacji Voucherów promocyjnych
Skorzystanie z voucherów promocyjnych przy zapisie na szkolenie otwarte wyłącza promocje rabatowe (30/60,
2 i więcej itp.). Szczegółowy regulamin realizacji poszczególnej oferty vouchera zamieszczony jest w otrzymanym 
voucherze.
1 dotyczy zarówno osób zgłaszających się na szkolenie oraz osób zgłaszających innych uczestników
2 uczestnik realizujący voucher zaproszeniowy na szkolenie nie jest wliczany do ogólnej liczby zgłaszanych osób 
na szkolenie
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Podpis oraz pieczątka firmowa

Wyrażam zgodę na otrzymywanie 
korespondencji drogą elektroniczną 
od firmy Witalni Katarzyna Sergiel
z siedzibą we Wrocławiu przy ul. 
Legnickiej 46A, lok.8 (zgodnie
z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 
144 poz. 1204 „O świadczeniu usług 
drogą elektroniczną"). W każdym 
momencie przysługuje mi prawo do 
odwołania powyższej zgody.

Akceptuję warunki finansowe, regulamin zgłoszenia oraz regulaminy promocji, z których korzystam.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych przez firmę Witalni Katarzyna Sergiel
z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 46A, lok.8
w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospo- 
darczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie 
Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Zgodnie
z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. 
Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) mam prawo dostępu do 
swoich danych, ich poprawiania i żądania zaprzestania 
ich przetwarzania.
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Nominalna wartość inwestycji wynosi:   1550,00   PLN netto (+23% VAT) za osobę.

Po otrzymaniu wypełnionego formularza firma WITALNI prześle drogą mailową 
fakturę pro forma oraz potwierdzenie rezerwacji miejsc. 

Płatności za szkolenie w przypadku zgłoszenia przez formularz pisemny należy 
dokonać do 7 dni roboczych przed datą szkolenia (inne warunki przy skorzystaniu z 
promocji) - na konto firmy WITALNI Katarzyna Sergiel:
ING BANK ŚLĄSKI nr: 88 1050 1908 1000 0022 6181 9441

Po zaksięgowaniu wpłaty firma WITALNI wystawi fakturę VAT, którą następnie 
prześle pocztą.

Jeżeli z przyczyn losowych, uczestnik nie będzie mógł skorzystać ze szkolenia 
i poinformuje o tym fakcie firmę WITALNI w terminie minimum 7 dni przed datą  
szkolenia, firma Witalni dokona zwrotu 100% wpłaconej kwoty. 

W przypadku rezygnacji w krótszym terminie niż 7 dni, firma Witani dokona zwrotu  
80% wpłaconej kwoty. Istnieje również możliwość zmiany uczestnika lub przepisanie 
zgłoszenia na inny termin.

5

WARUNKI FINANSOWE

Łączna inwestycja + VAT
suma inwestycji - kwoty rabatowe

(netto)

(brutto)

Ilość osób

Zniżki:

Voucher
Kod vouchera

30/60             2 i więcej            Voucher

WARUNKI ZAPISU NA SZKOLNIE ORAZ PROMOCJI

AKCEPTACJA WARUNKÓW OFERTY

Usługi szkoleniowe 
objęte są 23% VATem

Delegowanie zadań
Wartość inwestycji 1550,00PLN

Data

Skąd wiesz o naszej  ofercie?
(niewymagane) 

NA WSZYSTKIE 
PAŃSTWA PYTANIA

Z CHĘCIĄ ODPOWIEMY

telefonicznie
71 757 52 19 

mailowo
kontakt@witalni.pl

lub przez Livechat na 
naszej stronie witalni.pl
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