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ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM, czyli budowanie zespołu, komunikacja i współpraca w zespole

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM Jak sprawić, by pracownicy chcieli,
a nie musieli?

Jak z grupy ludzi zbudować zespół?

Kto jest kim w moim zespole?

Celem szkolenia z zarządzania zespołem jest wyposaże-
nie uczestników w umiejętności potrzebne do budowania, 
kierowania i organizacji efektywnego zespołu.  Aby sku-
tecznie zarządzać zespołem, lider grupy może rozwijać
i stosować szereg umiejętności kierowniczych takich jak: 
umiejętność precyzyjnego formułowania celu; komuniko-
wania się; motywowania pracowników; delegowania 
zadań; zarządzania czasem, rozwiązywania problemów
i podejmowania decyzji.

W trakcie szkolenia uczestnicy pozyskają wiedzę na temat 

zależności panujących wewnątrz zespołu, by następnie zasta-

nowić się jak w nim sprawnie współpracować. Dodatkowo, 

trener bazując na cyklu życia zespołu przeprowadzi uczestni-

ków szkolenia przez cały proces powstawania, kształtowania 

się i budowania zespołu, wskazując jak postawa menedżera na 

każdym z etapów wpływa na efektywność pracy członków 

zespołu.
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KTO SKORZYSTA 
ZE SZKOLENIA?

DYREKTORZY

MENEDŻEROWIE

ZARZĄD

LIDERZY 

WŁAŚCICIELE FIRM

KIEROWNICY DZIAŁÓW

NAJWAŻNIEJSZE PUNKTY PROGRAMU, KTÓRE OMÓWIMY PODCZAS SZKOLENIA:

JA, GRUPA I ZESPÓŁ – KRYTERIA I WARUNKI EFEKTYWNOŚCI ZESPOŁU
W tym module zastanowimy się nad tym, czym jest zespół i w jaki sposób różni się od grupy. Dowiesz się, jakie kryteria wpływają na 
efektywność zespołu. Poznasz czynniki sprzyjające budowaniu zespołu oraz sposoby zwiększające jego skuteczność. Przyjrzymy się 
kolejnym fazom życia zespołu.

PLANOWANIE PRACY WŁASNEJ I ZESPOŁU, CZYLI NIE MA DELEGOWANIA BEZ PLANOWANIA 
Planowanie to element często zaniedbywany, a to planowanie umożliwia dobrą organizację pracy i delegowanie zadań. Podstawą planowa-
nia jest nadawanie priorytetów. Nauczysz się jak wyznaczać cele i określać priorytety, aby odejść od tyranii mikrozarządzania. Dowiesz się, 
jakich błędów nie popełniać przy delegowaniu – nie wystarczy samo określenie celu. Zastanowimy się też nad tym, jak komunikować wizję, 
cele i priorytety. Jeśli coś Cię powstrzymuje od delegowania, będzie okazja, aby przyjrzeć się swoim przekonaniom na ten temat.

ZARZĄDZANIE PRZEZ MOTYWOWANIE, CZYLI JAK BYĆ NIE TYLKO KIEROWNIKIEM ALE I LIDEREM
Rozwiejemy mity i postaramy się dotrzeć do prawdy, czyli przyjrzymy się rezultatom badań nad motywacją. Zrozumienie ludzkiej natury jest 
podstawą skutecznej motywacji, dlatego przyjrzysz się różnym typom osobowości, nauczysz się je odróżniać i dopasowywać do nich 
praktyki motywacyjne i komunikację. Dowiesz się też, jakiego rodzaju kultura organizacyjna działa motywująco i jak ją tworzyć. Podstawą 
będą badania Richarda M. Ryana i Edwarda L. Deci’ego. 

KOMUNIKACJA W ZESPOLE – FEEDBACK, FEEDFORWARD I BUDOWANIE ORGANIZACJI UCZĄCEJ SIĘ  
Poznasz założenia konstruktywnej komunikacji w zespole i czynniki, które zwykle stoją na przeszkodzie zrozumieniu się i skutecznej komu-
nikacji.  Nauczysz się udzielać informacji zwrotnej w sytuacji krytyki oraz w celu rozwoju i utrwalenia pozytywnych zmian. Przyjrzysz się 
istocie oceniania, nauczysz się odróżniać interpretacje od faktów i motywująco formułować komunikaty. Przyjrzysz się głęboko zakorze-
nionym schematom oceniania i lękowi przed popełnieniem błędu. Dowiesz się też, jak kształtować w zespole kulturę ciągłego uczenia się 
na bazie udzielania informacji zwrotnych. 

UCZENIE, NAUCZANIE, ODUCZANIE – W JAKIŚ SPOSÓB ROZWIJAĆ SWÓJ ZESPÓŁ?
Ten moduł będzie skupiony wokół metod podnoszenia kompetencji. Zapoznasz się z takimi metodami jak GROW, burza mózgów, diagram 
Ishikawy. Dowiesz się, jak wykorzystać podejście coachingowe w rozwijaniu odpowiedzialności, samodzielności i zaangażowania pracow-
ników. Poznasz też metodę 6 kapeluszy de Bono i jej praktyczne zastosowania w kontekście podejmowania zespołowych decyzji i prowa-
dzenia efektywnych spotkań.  

W JAKI SPOSÓB DOBIERAĆ LUDZI DO ZESPOŁU I DLACZEGO JEDNOLITY NIE ZNACZY OPTYMALNY
Dowiesz się, czym jest heterogeniczność zespołu i w jaki sposób Twoja osobowość wpływa na dobór członków zespołu. Poznasz błędy 
poznawcze, jakim możesz ulec w procesie rekrutacji. Doświadczysz też tego, jak destrukcyjnie może działać jednolitość zespołu na proces 
podejmowania decyzji i rozwój firmy i dlaczego warto postawić na różnorodność. 

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

Interaktywny wykład

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

Dyskusja moderowana

METODY SZKOLENIA

98,21%

ponad

17 000
wydanych

certyfikatów

pozytywnych
opinii o szkoleniach

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
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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%

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

Ćwiczenia indywidualne i grupowe

Szkolenie wzbogacają dyskusje oraz testy, które umożliwiają 
porównanie różnych punktów odniesienia – to pozwala na 
tworzenie nowych skuteczniejszych rozwiązań.

Dyskusje oraz testy

Rozwój umiejętności z zakresu zarządzania zespołem nie 
obejdzie się bez ćwiczeń komunikacyjnym, dlatego uczestnicy 
wypracowują rozwiązania na podstawie studiom przypadku 
oraz analizy własnych doświadczeń.

Praktyczne ćwiczenia z rozmów

Przykłady z rzeczywistych sytuacji umożliwiają zastosowanie 
nabytej na szkoleniu wiedzy i wykorzystanie jej w konkretnym 
przypadku, co pozwala uczestnikom poznać praktyczny 
charakter treści programu.

Case study
* *

Istotne dla opanowania zagadnienia, które porusza szkolenie 
jest spojrzenie na komunikację z zewnątrz - jednocześnie nie 
będąc jej uczestnikiem. Dzięki temu uczestnicy będą mogli 
zauważyć mechanizmy i czynniki, które nią sterują.

Analiza fragmentów filmów video 

W trakcie szkolenia Trener zadaje uczestnikom małe zadania, 
które pozwalają zastosować świeżo zdobytą wiedzę
i doprowadzić do rozwiązania konkretnego problemu projekto-
wego przy współpracy grupowej.

Mini-projekty

GŁÓWNE KORZYŚCI
Czego nauczysz się uczestnicząc w szkoleniu z Zarządzania zespołem?

Uzyskasz szczegółową wiedzę, na temat 
faz tworzenia zespołu, cech skutecznej 
kadry oraz nauczysz się rozpoznawać 
typy zachowania występujące w grupie.

Wytrenujesz umiejętności związane ze 
sprawnym kierowaniem zespołem, m.in.: 
motywowanie członków zespołu oraz 
mobilizowanie ich do osiągania ponadprze-
ciętnych wyników, co w rezultacie przełoży 
się na osiąganie planowanych celi.

W oparciu o wiedzę dotyczącą ról zespo-
łowych, jako lider nauczysz się odpowie-
dzialnie dobierać zadania dla odpowied-
nich członków zespołu.

Dowiesz się w jaki sposób rozpoznawać
i wykorzystywać potencjał podwładnych,
a także dlaczego niektóre zespoły są 
skuteczniejsze od innych, oraz jak stworzyć 
doskonale współpracujący zespół.

Dowiesz się, jak skutecznie motywować 
podwładnych: w jaki sposób precyzować 
swoje oczekiwania, jak udzielać informacji 
zwrotnej oraz jak doceniać i nagradzać. 
Uzyskasz również informacje o najważ-
niejszych czynnikach demotywujących.

Zwiększysz świadomość znaczenia struktu-
ry zespołu pod kątem cech osobowości jego 
członków. Dodatkowo, będziesz potrafił 
zdiagnozować najchętniej przyjmowaną rolę 
w zespole poszczególnych osób.
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JAK UCZESTNICY 
OCENILI KOMPETENCJE 

TRENERA? 

Poniżej cytujemy fragmenty opinii 
uczestników poprzednich edycji 

szkolenia:

„Kompetencje Trenera oceniam 
jako bardzo dobre: rzeczowo, 

szybko i zrozumiale”

– Daniel

„Wysokie. Dobra robota!”

– Andrzej

„Komunikatywna, kompetentna, 
otwarta, dowcipna, konkretnie 
prowadząca w ciekawy i  pouczający 

sposób, zajęcia SUPER!”

– Iza

„Jestem bardzo zadowolony
z uzy- skanych narzędzi. Miła 
atmosfera, merytorycznie 
podejście do zagad- nienia. 
Polecam innym takie szkole- nie. 
Bardzo dziękuję, z życzeniami”

- Krzysztof
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udział w szkoleniu z kluczowych kompetencji oraz 

umiejętności budowania zespołu i zarządzania jego 

funkcjonowaniem

komplet materiałów szkoleniowych

imienny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu

oraz zakres merytoryczny programu

2 dni szkoleniowe

DODATKOWE KORZYŚCI

 oraz 

 

-

-

-

WARTOŚĆ INWESTYCJI

1590,00 PLN nettoInwestycja:

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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„Centre for 
Coaching” MBA 
Oxford Brookes University

TRENER PROWADZĄCY
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HARMONOGRAM

w programie szkolenia przewidziane 
są przerwy - obiadowa oraz kawowa 

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

W
AR
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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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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.

DZIEŃ I
09³0 - 1700

DZIEŃ II
09³0 - 1700

GDAŃSK

WARSZAWA

POZNAŃ

WROCŁAW

KATOWICE

KRAKÓW

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

SPRAWDŹ TERMINARZ

https://witalni.pl/szkolenia/szkolenia-menedzerskie/zarzadzanie-zespolem/


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

Zarządzanie zespołem

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. 
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:   1590,00   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

Zarządzanie zespołem
Wartość inwestycji 1590,00PLN

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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