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KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE, czyli jak być szefem, od którego nie odchodzą pracownicy

KOMPETENCJE
MENEDŻERSKIE Jak budować autorytet szefa?

Co zrobić z pozycji menedżera, aby zespół 
osiągał wyznaczone cele? 

Jak oceniać i motywować pracowników?

C E L E M  S Z KO L E N I A  J E S T W Y P R AC O WA N I E  W Ś R Ó D  
UCZESTNIKÓW WŁASNEGO STYLU ZARZĄDZANIA ORAZ 
WZMOCNIENIE I ROZWÓJ KLUCZOWYCH UMIEJĘTNOŚCI 
MENEDŻERSKICH. PROGRAM TO ZBIÓR NAJWAŻNIEJSZYCH 
KOMPETENCJI ,  KTÓRYCH OPANOWANIE ZAPEWNIA 
SUKCES W ZARZĄDZANIU. 

Uczestnicy dowiedzą się min.: jak motywować podwładnych,
w jak i  sposób kreować wiar ygodny wizerunek  szefa ,
jaki przyjąć styl zarządzania, jak radzić sobie w trudnych
sytuacjach w zespole. Dzięki znajomości technik wywierania 
wpływu będą sprawnie wyznaczać cele i  mobi l izować
podwładnych do działania.  Skutecznie zapobiegną konfliktom 
w zespole i rozwiną swoje umiejętności w zakresie komunikacji. 
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JAK ZBUDOWAĆ AUTORYTET ?

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, w jaki sposób stać 
się wzorem dla innych oraz jak kreować autorytet szefa. 
Zostaną zapoznani z werbalnymi i niewerbalnymi 
technikami wywierania wpływu. Nauczą się budować 
relacje z współpracownikami.
 

OD CZEGO POWINIEN ZALEŻEĆ UPRAWIANY 
STYL ZARZĄDZANIA?

W tym module szczegółowo omawiamy fundamentalne 
czynniki, które determinują, w jaki sposób zarządzamy 
oraz jaki wpływ ma to na podwładnych. Od właściwie 
przyjętego stylu zarządzania, zależy efektywność
i jakość pracy podległych pracowników. Odpowiednio 
dobrany styl zarządzania to również skuteczne moty-
wowanie pracowników w kierunku osiągania lepszych 
rezultatów. 

JAK, KIEDY I JAKIE ZADANIA DELEGOWAĆ?

W tej części szkolenia uczestnicy poznają  zasady, którymi 
należy się kierować podczas delegowania zadań i nada-
wania uprawnień. Usprawnią proces przekazywania 
zadań m.in. poprzez lepiej skonstruowany komunikat, 
synchronizację gestów i mowy ciała oraz formułowanie 
wypowiedzi w odpowiedni sposób.   

WYBRANE POSTAWY PRACOWNIKÓW
W ZESPOLE. JAK WYKORZYSTAĆ JE DO 
ROZWOJU PODWŁADNYCH?

Na tym etapie uczestnicy zostają uświadomieni o korzy-
ściach, wynikających z umiejętnego wykorzystania wiedzy 
menedżerskiej tak, aby optymalizować zespół, efektywnie 
nim kierować i wykorzystać tkwiący w nim potencjał.

SKUTECZNY SYSTEM MOTYWACYJNY
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Jak zmierzyć poziom motywacji? W oparciu o jakie 
zasady budować system motywacyjny? Jaki rodzaj
motywacji zastosować, aby zmodyfikować postępowanie 
podwładnych? - m.in na te pytania, uczestnicy uzyskają 
odpowiedź podczas tej części szkolenia. Trener za 
pomocą ćwiczeń i studium przypadku pokaże, jak oceniać 
pracę podwładnych oraz w jaki sposób komunikować im 
nagrody i kary.

OCENA PRACOWNIKÓW

Dobrze przeprowadzona ocena pracowników, zawsze 
daje korzyści obu stronom, natomiast przeprowadzona 
błędnie - skutkuje spadkiem zaangażowania i wpływa 
demotywująco na pracownika. W tym module poznajemy 
podstawową wiedzę związaną z oceną pracowniczą oraz 
uczymy się jak przeprowadzić takie rozmowy, aby zaowo-
cowały one poprawą relacji szef-pracownik oraz skutko-
wały wyraźnym wzrostem motywacji podwładnego.
.

PODWŁADNI MANIPULUJĄCY INNYMI. JAK 
WYWIERAĆ WPŁYW I NIWELOWAĆ SKUTKI 
MANIPULACJI ZE STRONY PODWŁADNYCH?

Punkt szkolenia, w którym skupiamy się na osobach mani-
pulujących innymi w zespole firmy. W jaki sposób rozpo-
znać taką osobę? W jaki sposób skłonić ją do zmiany
postępowania? Moduł zrealizowany w formie warsztatowej.

KOMUNIKACJA I WYWIERANIE WPŁYWU
W ZARZĄDZANIU.

Skuteczny lider to osoba, która w odpowiedni sposób 
potrafi wpływać na ludzkie postawy, systemy wartości, 
zachowania. Zagadnienia poruszane w tej części szkole-
nia, ukierunkowane są na rozwój kompetencji związanych 
z efektywną komunikacją, a także stosowaniem reguł 
i technik wywierania wpływu. 
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KTO SKORZYSTA 
ZE SZKOLENIA?

DYREKTORZY

MENEDŻEROWIE

ZARZĄD

LIDERZY ORGANIZACJI
I FUNDACJI

WŁAŚCICIELE FIRM

KIEROWNICY DZIAŁÓW
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METODY SZKOLENIA

98,21%

ponad

17 000
wydanych

certyfikatów

pozytywnych
opinii o szkoleniach

CERTYFIKAT

dla

Joanny Kowalskie j

w dniach 10-20 l ipca 2014
odbyła szkolenie z  technik sprzedażowych 
tym samym została specjal istą do spraw 

i  kontaktów handlowych
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NASZE STATYSTYKI
SĄ WITALNE

Tylko tyle Polaków w wieku 
25-34 lat dokształca się. 

Uzyskaj przewagę na rynku 
pracy podnosząc swoje 

kwalifikacje (Dane: Eurostat, 2015)

7%
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Uczestnicy w oparciu o sprawdzone 
metody, nauczą się lepiej i efektywniej 

delegować zadania, tym samym 
przekazując odpowiedzialności 
podwładnym za ich realizacje. 

W
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TO
ŚĆ GŁÓWNE KORZYŚCI

Przekazywane narzędzia, zawierają 
przykłady gotowych, już funkcjonujących 

rozwiązań, dzięki czemu z łatwością 
można je wdrożyć w firmie.

Metody i narzędzia poznane podczas 
szkolenia, pozwolą menedżerom łatwiej 

rozwiązywać problemy i radzić sobie
w sytuacjach konfliktowych w zespole.

 Przekazywaną wiedzę, ilustrują 
przykłady z pracy menedżerów, 

pochodzące z polskich przedsiębiorstw 
i naszej rzeczywistości gospodarczej.

Warsztat umożliwia wypracowanie 
własnego systemu motywowania 

i oceniania podwładnych - w oparciu
o sprawdzone wzorce.

Szkolenie wzbogaci wiedzę 
uczestników z zakresu technik 

wywierania wpływu, co pomoże im 
budować autorytet skutecznego 

i odpowiedzialnego szefa.

Miałam przyjemność uczestniczyć 

w szkoleniu z zakresu ,,Kompetencji 

menedżerskich” (…) Wiedza oraz sposób 

jej przekazywania przez trenera wzbudzi-

ły mój podziw i pełne uznanie. Trener 

wykazał się umiejętnością tworzenia 

przemiłej atmosfery, dzięki czemu 

szkolenie było interesujące (…) co ważne, 

zakres informacji jakich uczestnicy 

szkolenia oczekiwali zdobyć, ustalany 

był podczas prowadzonych zajęć (...) 

prowadzący elastycznie dostosowywał 

szkolenie do potrzeb jego uczestników. 

Oprócz teorii, zawsze popartej praktycz-

nymi przykładami ze strony trenera, 

odbyły się również  ćwiczenia otwierające 

oczy na aspekty, które w ogóle nie były 

wcześniej brane pod uwagę przeze mnie 

jako zarządzającego zespołem. Mam 

nadzieję. w niedalekiej przyszłości 

skorzystać z dalszego doradztwa firmy 

Witalni.

”

Dyrektor sprzedaży ProElite
Judyta Krawiec

2013

O WITALNYCH„

Umiejętność rozróżniania postaw 
podwładnych, pozwoli w sposób 

odpowiedzialny i świadomy 
kierować zespołem.

Poznanie zasad efektywnej 
komunikacji pomoże usprawnić pracę 

zespołu w zakresie realizacji celów
i zadań.

DODATKOWE KORZYŚCI
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Kto chce rządzić 
ludźmi, nie 

powinien ich 
gnać przed sobą,
lecz sprawić, by 
podążali za nim.

„

”

Charles Louis 
de Secondat 
Montesquieu

DODATKOWE KORZYŚCI

y 

-

 -

-

1990,00 PLN Netto

WARTOŚĆ INWESTYCJI

Catering  

obiad, poczęstunek, 

przerwy kawowe

komplet profesjonalnych 

materiałów szkoleniowych

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

imienny CERTYFIKAT  

ukończenia szkolenia

CERTYFIKAT

dla

Joanny Kowalskiej

w dniach 10-20 l ipca 2014
odbyła szkolenie z  technik sprzedażowych 
tym samym została specjal istą do spraw 

i  kontaktów handlowych

WARTOŚĆ
SZKOLENIA
TO TAKŻE:

Inwestycja:
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Marta Miller

TRENER PROWADZĄCY
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Tomasz Pachura

leszeksergiel.pl

TRENER PROWADZĄCY
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DZIEŃ I
9³0 - 1700

DZIEŃ II
9³0 - 1700

w programie szkolenia przewidziane 
są przerwy - obiadowa oraz kawowa 

TERMINARZ SZKOLEŃ  OTWARTYCH

ZAPISZ SIĘ
1

2
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Skorzystaj z formularza zgłoszenia na witalni.pl. Wejdź na zakładkę Terminarz, wybierz interesujący Cię termin 
i kliknij zapisz się. Możesz również wygodnie skorzystać z płatności online 

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

Skontaktuj się z Nami telefonicznie dzwoniąć pod numer 71 757 52 19

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.

witalni.pl

PROMOCJE:
W przypadku przesłania zgło-
szenia 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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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=kompetencje-menedzerskie


i Nazwisko

E-mail

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

DANE ZGŁASZAJĄCEGO

Imię Nr telefonu

Data 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

Kompetencje menedżerskie

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

Miejsce szkolenia



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. A. 
Ostrowskiego 7 lok. 164 (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. A. Ostrowskiego 7 
lok. 164 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:   1790,00 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.
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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

Kompetencje menedżerskie 
Wartość inwestycji 1790,00 PLN

Data

Skąd wiesz o naszej  ofercie?
(niewymagane) 

NA WSZYSTKIE 
PAŃSTWA PYTANIA

Z CHĘCIĄ ODPOWIEMY

telefonicznie
71 757 52 19 

mailowo
kontakt@witalni.pl
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