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Management INTRO 

 Opis szkolenia 
Jak skutecznie motywować pozafinansowo? 
Jak zarządzać pracownikami z pokolenia C, Y i Z? 
Jak skutecznie delegować zadania i zarządzać czasem zespołu? 

Zarządzanie ludźmi to najważniejsze i jedno z najtrudniejszych zadań managera. Rosnące wymagania pracowników, nadmierna 
fluktuacja, problemy z utrzymaniem motywacji to codzienność na wymagającym rynku pracy.  Aby dobrze przewodzić zespołem 
manager musi znać jego mocne i słabe strony, ale jeszcze lepiej musi poznać własne motywacje i ograniczenia.  

Management Intro to jednodniowe intensywne warsztaty przeznaczone dla osób zarządzających lub planujących zarządzać 
zespołami. Program warsztatów zawiera najlepsze techniki rozwijające kluczowe kompetencje managera takie jak: zatrudnianie, 
organizowanie czasu i zasobów, motywowanie, delegowanie, kontrolowanie, udzielanie feedbacku. Obszary te uczestnik poznaje 
w kontekście uznanego modelu zarządzania sytuacyjnego, wzbogaconego przez najnowsze badania i praktyki wybitnych 
managerów.  Każdy uczestnik dzięki ćwiczeniom oraz testom poznaje swoje zasoby oraz ograniczenia w obszarze zarządzania 
zespołem.  Otrzymuje indywidualny feedback i wskazówki od trenera oraz planuje konkretne działania rozwojowe. Uczestnicy 
otrzymują praktyczny podręcznik zarządzania oraz dodatkowe materiały, testy i ćwiczenia, które mogą wykorzystać do pracy          
z zespołem po szkoleniu.  

Podstawę merytoryczna programu szkolenia stanowią prace Blancharda i Herseya, badania Jimma Collinsa oraz praktyki 
najlepszych managerów świata takich jak Steve Jobs, Richard Branson czy Elon Musk. 

.Korzyści dla uczestnika 

• Poznanie zasad zarządzania sytuacyjnego wg Blancharda i Herseya 
• Nauka wykorzystywania motywacji pozafinansowej w zarządzaniu zespołem wg badań Herzberga 
• Poznanie różnic w zachowaniach i zarządzaniu pokoleniem X, Y i C. 
• Nauka skutecznego delegowania i zarządzania czasem zespołu 
• Nauka efektywnej, asertywnej komunikacji przy wykorzystaniu technik coachingu managerskiego 
• Uświadomienie pożądanych zachowań, roli i kluczowych odpowiedzialności managera 
• Poznanie własnych deficytów i zasobów w obszarze zarządzania 
• Zaplanowanie ścieżki rozwojowej od sprawnego managera do charyzmatycznego lidera 

Każdy uczestnik dzięki ćwiczeniom oraz testom poznaje swoje zasoby oraz ograniczenia w obszarze zarządzania zespołem. 
Otrzymuje indywidualny feedback, wskazówki od trenera oraz planuje konkretne działania rozwojowe. Praktyczny podręcznik 
zarządzania oraz dodatkowe materiały, testy i ćwiczenia uczestnik może wykorzystać do pracy z zespołem po szkoleniu. 

Korzyści dla organizacji 

• Wzrost terminowości i jakości realizowanych zadań w zespole 
• Ograniczenie konfliktów i demotywacji pracowników 
• Zmniejszenie fluktuacji 
• Mniejsze koszty motywowania finansowego 
• Wzrost zaangażowania pracowników w cele organizacji 
• Poprawa wyników, wzrost satysfakcji i synergii zespołu dzięki lepszemu zarządzaniu 

Szkolenie polecane szczególnie  

• Początkującym managerom 
• Osobom planującym objęcie stanowiska kierowniczego 
• Osobom nieposiadającym wykształcenia kierunkowego w zarządzaniu 
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Management INTRO 

 Harmonogram 
Od Do Temat 

9:00 09:15 Wprowadzenie do szkolenia 

• Przedstawienie celów i programu szkolenia. 
• Cele indywidualne uczestników. 
• Pre – test. 

9:15 10:30 Rola managera w nowoczesnej organizacji 

Moduł ma na celu zwrócić uwagę uczestników na szczególną rolę managementu w organizacji. Przedstawia 
najważniejsze zasady budowania efektywnych zespołów. Główne zagadnienia: 
• Zasady budowania zwycięskich zespołów wg strategii Jima Collinsa. 
• Wykorzystanie  różnic indywidualnych członków zespołu dla wspólnego celu. 
• Pożądane cechy i zachowania managera w nowych czasach. 

10:45 12:00 Zarządzenie sytuacyjne podstawą pracy managera 

W tym module uczestnik poznaje praktyczny model zarządzania polegający na dopasowaniu stylu pracy               
z pracownikiem do jego etapu rozwoju w organizacji. Uczestnik dowiaduje się jak rozwijać kompetencje 
zespołu, wzbudzać inicjatywę i odpowiedzialność. Najważniejsze kwestie: 
• Etapy budowania i trzy składowe kompetencji. 
• Etapy rozwoju pracownika w organizacji. 
• Cztery, dopasowane do etapu rozwoju style zarządzania. 

 12:15 13:30 Metody motywowania pozafinansowego 

Uczestnik poznaje najważniejsze zasady motywowania pozafinansowego pracowników, uczy się unikać 
demotywujących zachowań i na podstawie testu poznaje źródło własnej motywacji. Najważniejsze kwestie: 
• Czynniki motywacyjne Herzberga. 
• Wyzwania w motywowaniu pokolenia X, Y, C. 
• Indywidualna motywacja na podstawie kotwic Scheina. 

13:30 14:00 Przerwa obiadowa 

14:00 15:15 Od solidnego managera  do charyzmatycznego lidera 

W tym module uczestnik poznaje  praktyki najskuteczniejszych liderów biznesu i planuje swój dalszy rozwój 
na ścieżce managerskiej. Kluczowe kwestie: 
• Zasady przywództwa Jima Collinsa w praktyce. 
• Komunikowanie zasobów i deficytów. 
• Role model przywództwa, zasada HAIL. 

15:30 16:00 Podsumowanie  

• Pytania.  
• Post – test.  
• Rozdanie certyfikatów. 
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Management INTRO 

 Metody szkoleniowe 

Program szkolenia został skonstruowany według najlepszych praktyk uczenia dorosłych z uwględnieniem aspektów 
psychologicznych, społecznych i różnic indywidualnych. Wyznaczniki jakości szkolenia Management INTRO to: 

• Szkolenie prowadzone jest w ponad 50% metodami warsztatowymi. 
• Zapis i analiza video w trakcie szkolenia umożliwia na ocenę mowy ciała uczestników. 
• Szkolenie przygotował i prowadzi ekspert mowy ciała z ponad 20 letnim doświadczeniem w negocjacjach na najwyższym 

szczeblu. 

Techniki i ćwiczenia zastosowane w programie szkolenia: 

• Case studies. 
• Ćwiczenia z obserwatorem typu akwarium. 
• Odgrywanie ról.  
• Gry i symulacje.  
• Ankiety i testy. 
• Zapis i analiza video.  
• Miniwykłady, prezentacje. 

Prowadzenie  

Sebastian Kosobudzki – coach, trener, konsultant zrzeszony w Ark Skills Corp. 

Praktyk, od 15 lat prowadzący działalność gospodarczą. Firma Wikoss-Sport, którą kieruje  z sukcesem zdobywa zarówno rynek 
polski jak i europejski. Tylko w 2019 roku Wikoss obsłużył 4 duże imprezy sportowe w europejskich stolicach, w tym Orlen Warsaw 
Marathon. Na co dzień kieruje zespołem handlowców, używając sprawdzonych metod, jednak często zachęcając do bardziej 
niekonwencjonalnych działań. Nie boi się eksperymentować, uważając że elastyczność na szybko zmieniających się dziś rynkach 
jest jednym z ważniejszych gwarantów sukcesu. W pracy zawsze blisko ludzi, w zarządzaniu blisko modelu turkusowej organizacji. 
W każdej osobie w zespole, widzi potencjał.  Certyfikowany Trener Sprzedaży, coach. Uczestnik wielu szkoleń i konferencji. Ostatnie 
3 lata spędził na salach szkoleniowych m.in. u Marcina Rogowskiego, Adama Grzesika. Sam na co dzień szkoli swój zespół, oraz 
bierze udział jako mówca w konferencjach branżowych. Jako inżynier, Absolwent Politechniki Krakowskiej swoją pracę lubi opierać 
o twarde dane, pamiętając jednak ZAWSZE, że biznes jest dla ludzi i przez ludzi/ Aktywny sportowiec, crossfiter, uczestnik wielu 
biegów w tym maratonu. W 2019 roku ukończył Triathlon na Dystansie Half Iron Man. Interesuje się psychologią, praktykuje 
medytacje. 
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Management INTRO 

 Rekomendacje 

 „Szkolenie przygotowane i prowadzone na wysokim poziomie merytorycznym. Udział w nim pozwolił nam zaoszczędzić kwoty 
wielokrotnie przekraczające inwestycję w szkolenie. Z przyjemnością polecam firmę Ark Skills Corporation.” 

Piotr Grabowicz, Prezes Zarządu MCKB 

 

„Szkolenie przyniosło znaczne oszczędności i przełożyło się na wzrost profesjonalizmu pracowników. Było bardzo dobrze 
przygotowane i poprowadzone przez trenera. Z przyjemnością polecam firmę i osobę trenera do wszelkich projektów 
szkoleniowych”  

Andrzej Salomon, Dyrektor zakupów Bramy Wiśniowski S.A. 

 

„Bardzo dobrze przygotowane i przeprowadzone szkolenie, serdecznie polecam firmę ARK – Skills do prowadzenia projektów 
rozwojowych.”  

Maciej Pawlak, Dyrektor sprzedaży  BEVO –technologie basenowe 

 

„Z przyjemnością rekomenduję firmę ARK Skills Corp na podstawie szkolenia zamkniętego realizowanego dla naszych 
pracowników. Szkolenie zostało przeprowadzone zgodnie z ustalonym harmonogramem, a firma ARK Skills Corp dała się poznać 
jako rzetelny i profesjonalny organizator szkoleń tematycznych” 

Joanna Miller, Manager ds.Projektów HR w  „Sklejka-Pisz” PAGED SA 

 

„Z pewnością możemy stwierdzić, że szkolenia prowadzone przez ARK Skills Corporation prezentują zupelnie nową jakość na rynku 
szkoleniowym. Szkolenie spelnilo oczekiwania naszych pracowników, zarówno pod kątem organizacyjnym, jak i merytorycznym. 
Potwierdzeniem są ankiety oceny szkolenia, wypełnione przez uczestników. Uwagi wymaga również ogromny stopień 
profesjonalizmu i skrupulatności z jakim zostaty przygotowane materialy szkoleniowe. Wysoka jakość usługi pozwala nam udzielić 
powyższych rekomendacji. 

Radosław Raczkowski, współwłaściciel RAK-BUD 

 

„Oceniam szkolenie bardzo wysoko, jako profesjonalne przygotowane i prowadzone. Materiały szkoleniowe przygotowane zostały 
bardzo profesjonalnie. Zawarte w nich treści szeroko traktują temat, zawierają zarówno wiele ćwiczeń jak i podstawy 
teoretyczne.”  

Monika Pisarkiewicz, Specjalista ds. zarządzania personelem, Arcelor Mittal 

 

„Współpraca z firmą zarówno w trakcie organizacji, planowania, jak  i przeprowadzenia warsztatów przebiegała bardzo sprawnie. 
Szkolenie spełniło w pełni oczekiwania pracowników. Polecamy firmę ARK – Skills, jako profesjonalnego partnera szkoleniowego.”  

Katarzyna Zarzycka,  Manager marketingu i PR, GRUPA NOWY STYL 
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Management INTRO 

 Jak pracujemy 
Projekty rozwojowe z dobrze zaplanowanymi działaniami około-szkoleniowymi wyróżniają się wydłużeniem okresu pozytywnej 
motywacji uczestników oraz większym wzrostem i stabilnością rozwijanych kompetencji. Dzięki systemowemu działaniu każdy 
uczestnik wspierany jest w procesie zmiany przez okres minimum miesiąca. Co więcej, na życzenie, dział HRM otrzymuje istotne 
informacje o grupie, poszczególnych uczestnikach oraz praktyczne wskazówki co do dalszych działań, zgodnie z poniższym cyklem:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na rynku szkoleniowym wiele firm konkuruje ze sobą o pozycję. Co ma zrobić decydent,  który chce wybrać najlepszą ofertę 
szkoleniową dla siebie lub swoich pracowników? Na co powinien zwrócić uwagę? Przede wszystkim na trzy istotne kwestie: 

1. Po pierwsze trener! Należy bacznie się przyjrzeć kompetencjom trenera, który powinien mieć praktyczne doświadczenie w 
obszarze szkolenia, ale także być specjalistą uczenia dorosłych. Nie ma nic gorszego niż trener teoretyk,  irytujący lub 
zanudzający uczestników przeciągającym się wykładem.  

2. Bardzo ważny jest dostosowany do grupy, zróżnicowany i sprawdzony program szkoleniowy. W uczeniu dorosłych niezwykle 
istotne dla efektywności mają właściwie dobrane metody szkoleniowe. Program oparty w głównej mierze na metodach 
podawczych – wykład, prezentacja – to najkrótsza droga do nietrafionej inwestycji. 

3. Doświadczenie firmy szkoleniowej. W końcu to ona bierze na siebie odpowiedzialność  za realizację projektu. W sytuacji 
losowej takiej jak na przykład nieoczekiwana absencja trenera, lub problem z salą czy cateringiem tylko profesjonalny 
dostawca szkoleń będzie w stanie poradzić sobie z trudnościami. 

Wywiad z HR wstępne ustalenie 
celów, zakresu działań 
preworkingowych i follow up’u 

Wywiad z decydentem: 
identyfikacja wyzwań i 
precyzowanie celów 

Przygotowanie  
ankiet, testów  
kompetencyjnych 
i behawioralnych 

Ankiety, testy  
 i wywiady z 
uczestnikami  

Przeprowadzenie 
szkolenia , ankiety  
po szkoleniu 

Sesje coachingowe z 
uczestnikami  
po 2 tygodniach lub 
inny follw-up 

Przedstawienie raportu 
i planowanie następnych 
działań 

Przygotowanie   i  przedstawienie 
decydentom dedykowanego programu 
szkolenia  
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Management INTRO 

 Logistyka  
W ramach szkolenia otwartego zapewniamy: 

• Materiały szkoleniowe stanowiące kompendium wiedzy  
• Badanie potrzeb kadego uczestnika  
• Pracę indywidualną z trenerem – grupa szkoleniowa niewiększa niż 16 osób 
• Certyfikat w języku angielskim dla każdego uczestnika oraz suplement 
• Przekąski  i napoje w trakcie szkolenia  

W ramach szkolenia zamkniętego zapewniamy dodatkowo: 

• Consulting przed szkoleniem z działem HR 
• Wywiad z managerem prowadzącym zespół 
• Ankietę z każdym uczestnikiem szkolenia  
• Dopasowanie programu do potrzeb i branży organizacji 
• Pracę na ćwiczeniach zbliżonych do realnych wyzwań uczestników 
• Asystę trenera – 2 tygodnie po szkoleniu 
• Krótki raport po szkoleniu ze wskazaniem dalszych działań 
• Zadowolenie uczestników, średnia z ankiet to zawsze powyżej 4,8 w skali 1 – 5 

Ważność oferty – do 31.12.2020. Z uwagi na dyspozycyjność trenera prosimy o rezerwowanie terminów z min. trzymiesięcznym 
wyprzedzeniem.  

Cennik szkoleń 

Udział w szkoleniu otwartym / za uczestnika         990 zł + VAT 
Szkolenie in  – house, z dedykowanym programem dla grupy do 16 osób (1 dzień)    7 000 zł +VAT 
Szkolenie in  – house, z dedykowanym programem dla grupy do 16 osób (2 dni)    12 000 zł +VAT 

Lista najbliższych edycji szkolenia otwartego oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie:  
https://ark-skills.com/management/ 
Stronę możesz otworzyć skanując kod: 
 

Kontakt  
Nr tel.: 723 347 350 
Email: office@ark-skills.com 
www.ark-skills.com 
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Management INTRO 

 Zgłoszenie 
Organizator: 

Korporacja Umiejętności „ARKA”  
Tel. 723 347 350 email: office@ark-skills.com 
www.ark-skills.com 

 
Dane  uczestnika: 

Imię i nazwisko uczestnika:  
 

Nr tel.:  
 

Email:  

Data i miejsce:  
 

Dane firmy 

Nazwa firmy:  

Adres:  
 

Imię i nazwisko zgłaszającego:  
 

Nr tel.:  
 

Email:  
 

NIP:  
 

 

 
Prosimy o czytelne wypełnienie kwestionariusza i odesłanie na adres: office@ark-skills.com. Przesłanie podpisanego zgłoszenia 
jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Zgłoszenia można także dokonać na stronie www.ark-skills.com. W zakładce 
właściwego szkolenia znajdują się linki do najbliższych edycji.  
Gwarantujemy miejsce na szkoleniu pod warunkiem wpłaty całości ceny minimum 14 dni przed datą szkolenia. 
 

 

 
 

 

Podpis  pieczęć zgłaszającego 


