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ZARZĄDZANIE ZMIANĄ W ORGANIZACJI
czyli jak radzić sobie w sytuacji nieustających

zmian i dynamicznego rozwoju?

TRENER: MAŁGORZATA HENKE



Zarządzanie zmianą w organizacji
czyli jak radzić sobie w sytuacji nieustających zmian i dynamicznego rozwoju

…ponieważ masz wrażenie, że w Twojej organizacji pojawiają 
się bariery związane z wdrażaniem zmian…

…ponieważ chciałbyś minimalizować opór przed zmianą
i osiągnąć lepsze wyniki biznesowe…

…ponieważ chciałbyś, aby liderzy w okresie niepewności 
podejmowali dobre decyzje związane z procesem zmian

Jeżeli szukasz szkolenia z zarządzania zmianą…

Zapraszamy na szkolenie „zarządzanie marką w praktyce”!
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ZARZĄDZANIE ZMIANĄ
W ORGANIZACJI

 Przywództwo w sytuacji ciągłych zmian to osiąganie określonych rezultatów 

dzięki ludziom znajdującym się w różnych komórkach organizacyjnych i na 

różnych szczeblach. W dzisiejszym, tak dynamicznym świecie i samym 

stopniu złożoności organizacji, jeden lider na samym szczycie może nie być 

wystarczająco efektywny. W firmach i organizacjach biznesowych, ważne jest 

aby na każdym poziomie i różnych szczeblach zarządzania, ludzie byli wypo-

sażeni w kompetencje gwarantujące osiągnięcie zamierzonych celów. Jedne 

z tych kompetencji, to świadomość istoty i roli zmian w organizacji. Ważne 

zatem, aby lider w sytuacjach zmian, był przygotowany na opór przed zmianą 

ze strony zespołu, ale także świadomie promował zmianę i podejmował 

efektywne decyzje związane z całym procesem zmian.

Szkolenie „Zarządzanie zmianą w organizacji” ma na celu wzmocnienie kadry 

menedżerskiej i przygotowanie jej do zarządzania zespołem w procesie zmiany. 

Program pozwala na praktyczne ćwiczenie umiejętności przeprowadzania siebie 

i innych przez zmianę i związane z nią: stres, presję i problemy w komunikacji 

zmiany. Tematy poruszane na szkoleniu odnoszą się do rzeczywistych sytuacji, 

z którymi menedżerowie spotykają się w codziennej pracy. Podczas szkolenia, 

uczestnicy dowiedzą się m.in.: jakie korzyści niesie zmiana; dlaczego pracownicy 

się jej obawiają. Jak budować wśród podwładnych otwartość na zmiany? Jak 

właściwie komunikować zmianę?
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WAŻNE PYTANIA, NA KTÓRE ODPOWIEMY PODCZAS SZKOLENIA:

WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA ZMIANĄ:
Zmiana – szansa czy zagrożenie? – jakie korzyści dla firmy, menedżerów, pracowników niesie zmiana?
Perspektywy zmiany: organizacyjna, liderska, osobista.
Psychologia zmiany – jak reagujemy na zmianę? – autodiagnoza nastawienia I gotowości do zmiany.
Kluczowe czynniki sukcesu wpływające na powodzenie wdrożenia zmian Gotowość do zmian – czyli o tym, czy na poziomie organiza-
cyjnym istnieje gotowość do wprowadzania zmian.
Analiza potencjalnych źródeł ryzyka i zagrożeń dla realizacji procesu zmiany – co może nas spotkać po drodze i jak się przygotować?

ORGANIZACJA UCZĄCA SIĘ – UMIEJĘTNOŚCI LIDERSKIE W ZARZĄDZANIU ZMIANĄ.
Lider jako katalizator zmian.
Jak budować otwartość na zmiany?
W jaki sposób wzmacniać zaufanie i poczucie bezpieczeństwa w zespole?
Budowanie kapitału społecznego w organizacji
Rola konstruktywnej informacji zwrotnej w budowaniu organizacji uczącej się.
Jak uczyć się na błędach – feedback, feedforward i de-briefing.

JAK BUDOWAĆ OTWARTĄ KOMUNIKACJĘ W ZESPOLE
Znaczenie efektywnej komunikacji w procesie zmian.
Okoliczności utrudniające sprawną komunikację w przedsiębiorstwie.
Na jakim etapie modelu zmiany jest menedżer i jego zespół? – przygotowanie indywidualnego planu działania w zespole.
Style reagowania na zmianę– jak dopasować komunikację do osobowości?
Insight Discovery – jak wykorzystać różnice między ludźmi dla podniesienia efektywności zespołu.
Podstawy efektywnej komunikacji w zespole i przeszkody w komunikacji.
Jak komunikować zmianę?
Prowadzenie spotkań w czasach zmiany – czyli jak prawidłowo zaplanować i przeprowadzić spotkanie.

INTELIGENCJA EMOCJONALNA MENEDŻERA – JAK ZARZĄDZAĆ EMOCJAMI ZWIĄZANYMI ZE ZMIANĄ, CZYLI EMOCJONALNE 
ASPEKTY ZMIAN.
Wpływ Inteligencji Emocjonalnej na skuteczność w zarządzaniu zespołem
Kiedy mądry jest głupi? Rola i miejsce emocji w biznesie. Emocje a motywacja.
Zarządzanie emocjami w zespole – jak rozpoznać i wpływać na emocje w zespole.
Emocje, które budują współpracę i zaufanie.

OPÓR WOBEC ZMIAN I ZARZĄDZANIE STRESEM Z TYM ZWIĄZANYM.
Rodzaje i źródła oporu wobec zmian. Rozpoznawanie symptomów oporu i metody jego przełamywania.
Stres związany ze zmianą – czego się obawiamy?
Identyfikacja głównych osobistych czynników wywołujących stres i wzorca reagowania na trudne sytuacje.
Jak się „zaimpregnować” i zachowywać dystans psychiczny?
Jak kształtować postawę sprzyjającą budowaniu Siły i Odporności w zespole.
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ZAGADNIENIA

KTO SKORZYSTA 
ZE SZKOLENIA?

KADRA ZARZĄDZAJĄCA 

LIDERZY PROJEKTÓW
ORAZ ZESPOŁÓW

WŁAŚCICIELE
ŚREDNICH FIRM
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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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GŁÓWNE KORZYŚCI

Poznają podstawy zarządzania 

różnorodnością i zasady komunikacji

z różnymi typami osobowości

Wzmocnią swoje kompetencje

i umiejętności liderskie oraz poznają 

sposoby zapobiegania konfliktom w zespole

Dowiedzą się, jak budować zespoły 

uczące się i otwarte na zmianę oraz 

minimalizować opór wobec zmian

Pogłębią kompetencje

w zakresie konstruktywnej 

komunikacji zmian

Poznają podstawy psychologii zmiany

i związane z nią szanse i zagrożenia

– dowiedzą się jak planować zmianę

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

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.

Ćwiczenia indywidualne i grupowe

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
* * *

Dowiedzą się, jak zarządzać 

emocjami i wpływać na emocje

i motywacje innych ludzi 

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. 
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„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 
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Lorem psum at dolor ikonki mówią 
nam o 
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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.  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



-

-

udział w szkoleniu kompetencji zarządzania zmianami

w organizacji oraz zespole

komplet materiałów szkoleniowych

imienny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu

oraz zakres merytoryczny programu

2 dni szkoleniowe
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DODATKOWE KORZYŚCI

 oraz 

 

-

-

-

WARTOŚĆ INWESTYCJI

1590,00 PLN nettoInwestycja:

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

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



„Centre for 
Coaching” MBA 
Oxford Brookes University

witalni.pl
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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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N

KI

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=zarzadzanie-zmiana


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

Zarządzanie zmianą w organizacji

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:   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.
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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

Zarządzanie zmianą w organizacji
Wartość inwestycji 1590,00 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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