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KULTURA ORGANIZACYJNA I WARTOŚCI, czyli jak integrować firmę od wewnątrz?

Jak budować kulturę organizacyjną?

Jak angażować i motywować pracowni-
ków?

Jak zintegrować całą firmę?
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KULTURA ORGANIZACYJNA 
I  WARTOŚCI

Głównym zadaniem szkolenia jest wyrównanie poziomu świadomości kadry 

pracowniczej w kwestiach kultury organizacyjnej i głównych wartości, którymi 

kieruje się organizacja. Szkolenie motywacyjne może być wartościowym uzupełnie-

niem wyjazdu firmowego, ale także szczególnie potrzebne gdy w firmie narastają 

konflikty między zespołami, pojawiają się trudne sytuacje lub coraz częściej zdarza-

ją się nieporozumienia. Podczas tego szkolenia, poruszamy obszary, które determi-

nują funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw, a uczestnicy słyszą

z „trzecich” ust m.in. o tym, że pensję płaci klient i że zarówno straty, jak i zyski 

generowane przez firmę są stratami i zyskami zatrudnionych w niej ludzi. Szkolenie 

realizowane jest w bardzo charyzmatyczny sposób i w ciekawej, angażującej 

uczestników formie, przeplatane ćwiczeniami grupowymi. 

Podczas szkolenia motywacyjnego, uczestnicy dowiadują się m.in. o tym, że współ-

cześnie wynagradza się wyłącznie pracę efektywną a nie jedynie efektowną. 

Poruszamy zagadnienia związane z odpowiednią postawą w firmie, od lojalności, 

odpowiedzialności i inicjatywy pracownika, dbania o mienie firmy, jak i po zrozumie-

nie, że dzisiaj pracuje się „na zadania, a nie na godziny”. Bardzo ważnym elementem 

tego szkolenia jest przygotowywanie Kadry do zmian, które są nieuniknione i które 

permanentnie towarzyszą rozwojowi firmy pozostawiając zatrudnionym osobom 

wybór: „Albo się zmienią, albo zmieni się ich”, co zwykle zależy od zachowania

i postawy samego pracownika, a nie „kaprysu” szefa i osób zarządzających. Szkole-

nie motywacyjne przygotowane jest z myślą o całych zespołach i kierowane do 

wszystkich osób w firmie, w tym osób pełniących nawet bardzo zróżnicowane 

stanowiska. Celem jest integracja całej firmy i zmotywowanie kadry do większego 

zaangażowania w rozwój organizacji, a więc ważne jest aby w szkoleniu brały udzia-

ły osoby reprezentujące wszystkie grupy stanowiskowe.
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WAŻNE PYTANIA, NA KTÓRE ODPOWIEMY PODCZAS SZKOLENIA:

ROLA I ZNACZENIE ZMIAN W ŻYCIU ZAWODOWYM
 Jak zdefiniować własne kompetencje i poziom ich świadomości?
 Jaka jest rola nawyków w procesie zmian i jak je poprawiać?
 Na czym polega automotywacja do samorozwoju?
Wszystkie trzy zagadnienia, to istotna część szkolenia, której celem jest zmotywowanie uczestników do zdobywania wiedzy, zmiany 
nawyków, zaangażowania. Uświadamia również, że pełną odpowiedzialność za życie, efekty zarówno zawodowe, jak i inne leżą 
wyłącznie w ich rękach.

ROLA ZESPOŁU FIRMY W KSZTAŁTOWANIU KULTURY ORGANIZACYJNEJ
 Jaka jest rola klienta w gospodarce? („Kto Ci płaci pensję?”)
„Jest tylko jeden szef. Klient. On może zwolnić każdego w firmie, od prezesa w dół – po prostu wydając swoje pieniądze gdzie indziej” to 
słowa Samuela Moore – założyciela sieci supermarketów Walmart. Cytat doskonale przedstawia rolę „Klienta” w dzisiejszym świecie, 
a właściwe zrozumienie przez pracowników “klienta” pozwala na zmianę zaangażowania, odpowiedzialność za pracę.

 Jak unikać konfliktów, nieporozumień i podziałów w jednej firmie?
Moduł szkolenia opisujący konflikty w firmie i ich rodzaje. Po przez praktyczne ćwiczenia, uczestnicy dowiedzą się co jest ich przyczy-
ną i w jaki sposób można je rozwiązywać.

 Jakie są kryteria wygrywającego zespołu?
 Na czym polega kompetentna indywidualna postawa w zespole?
 Czym jest kultura organizacyjna i dlaczego powinna być świadomie kreowana i przestrzegana?
Istotne zagadnienia, skupiające się na kształtowaniu kultury organizacyjnej i kierowania się wartościami w zespole firmy. W jaki 
sposób stworzyć “wygrywający zespół” oraz jaką przyjąć w nim postawę, to pytania na które uczestnicy otrzymają odpowiedź.

 Co to jest odpowiedzialność?
 Na czym polega lojalność?
 Jak być pracownikiem z inicjatywą?
Część szkolenia ukazująca w nieszablonowy sposób, czym w dzisiejszych czasach jest odpowiedzialność i lojalność pracownika. 
Uczestnicy szkolenia, dowiedzą się, w jaki sposób pojedynczy pracownik, może wpłynąć na rozwój całej firmy.

 Jak pozytywnie oddziaływać na proces zmian siebie i osób współpracujących?
Zagadnienie poświęcone czynnikom, które wpływają na nasz rozwój i osób w naszym najbliższym otoczeniu (w firmie i poza nią
– w życiu prywatnym)

ABC KOMUNIKACJI I INTEGRACJI ZESPOŁU.
 Jak nie zakłócać pracy innych osób?
 Jaka jest najważniejsza zasada komunikowania się z innymi?
 Jak reagować w sytuacjach zastrzeżeń i konfliktów, tak aby mieć szansę na porozumienie?
Wszystkie trzy zagadnienia poświęcone efektywnej komunikacji w zespole. Jakość komunikacji wewnątrz firmy znacznie wpływa na 
osiągany wynik i jest czynnikiem wysoko efektywnych organizacji. Część szkolenia z praktycznymi ćwiczeniami
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ZAGADNIENIA

KTO SKORZYSTA 
ZE SZKOLENIA?

Szkolenie dedykowane 
jest wszystkim człon-
kom zespołów oraz 
większych organizacji 
w i e l o z e s p o ł o w y c h
- począwszy od praco- 
wników szeregowych, 
kierowników, brygadzi-
stów, aż do menedże-
rów oraz dyrektorów. 
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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%

METODY SZKOLENIA

Dyskusje umożliwiają wymianę doświadczeń, dzielenie się wiedzą i spojrzenie na omawiany problem
z różnych perspektyw. Zadaniem naszych trenerów jest ich moderacja tak, by przebiegały w optymalny sposób.

Dyskusja moderowana

GŁÓWNE KORZYŚCI

Wzrost poziomu entuzjazmu

w codziennej pracy - 

energetyczny charakter szkolenia

Wzrost motywacji uczestników 

do dokonywania zmian

Wzrost poziomu odpowiedzialności uczestników 

za osiągnięcia firmy - zarówno poprzez 

efektywniejszą pracę, jak i dbałość o mienie firmy

Wzrost poziomu zrozumienia zmian 

proponowanych przez osoby 

zarządzające

Wzmocnienie wizerunku zarządu 

firmy, jako firmy inwestującej w swój 

najcenniejszy kapitał – w ludzi

UCZESTNICY PO  INTENSYWNYM WARSZTACIE, WYPOSAŻENI W WIEDZĘ, NARZĘDZIA I DOŚWIADCZENIE:

Motywacja do samorozwoju

i życia opartego na 

pozytywnych wartościach

Szkolenie to coś więcej niż prezentacja i pokaz slajdów. Nasi trenerzy, aktywnie oddziałują na grupę
i koordynują przebieg zajęć – angażują uczestników, m.in. pytaniami, ilustracjami i mikro-ćwiczeniami.

Interaktywny wykład

Burza mózgów
Maksymalnie aktywizujemy uczestników do  zgłaszania pomysłów. Pracując wspólnie w grupie,  szukamy
i wybieramy najlepsze pomysły, dopasowane do określonych potrzeb. 

Wieloletnie doświadczenie naszych Trenerów pozwala na bieżące dopasowanie tempa i przebiegu zajęć  do danej grupy 
szkoleniowej.

Adaptacja
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Obiekty wysokiej 
klasy o standardzie 

3* oraz 4*
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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.  Uczestnicy 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

DODATKOWE KORZYŚCI

„Wygrywa tylko ten, kto ma 

jasno określony cel

i nieodparte pragnienie, 

aby go osiągnąć”

„

”

Napoleon Hill

udział w szkoleniu motywacyjnym dla zespołów

z kwestii wartości i kultury organizacyjnej w firmie

komplet materiałów szkoleniowych

imienny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu

oraz zakres merytoryczny programu

WARTOŚĆ INWESTYCJI

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

dzień szkoleniowy dla całej firmy
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Doświadczenie 
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

Szkolenie motywacyjne – kształtowanie kultury organizacyjnej i wartości
– realizujemy jedynie w formie dedykowanej - dla grup nawet do 50 osób+.

Szkolenie może odbyć się w siedzibie Państwa firmy lub w dowolnie wybranym przez 
Państwa miejscu.

Zachęcamy do kontatu z naszym specjalistą, który przygotuje dla Państwa 
indywidualną ofertę szkolenia.

OFERTA ORGANIZACJI SZKOLENIA

71 757 52 19 biuro@witalni.pl



 

Tomasz Pachura

leszeksergiel.pl
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