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Grupa docelowa 
 

- sekretarki / sekretarze, 
- recepcjonistki / recepcjoniści, 
- asystentki / asystenci dyrektorów, prezesów, zarządów, 

- specjaliści ds. administracji, 
- wszystkie osoby odpowiedzialne za koordynowanie pracy w biurze lub sekretariacie. 
 

Cel szkolenia: 
 
Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji i wiedzy sekretarek i asystentek, pragnących sprostać 

zadaniom współczesnego sekretariatu poprzez zdobycie nowych lub rozwinięcie umiejętności 
profesjonalnego i kompetentnego wykonywania prac administracyjno-biurowych np. w sekretariacie, 
recepcji, kancelarii, punkcie obsługi klienta. 

 
Program szkolenia:  
 
1. Asystentka – organizatorka spotkań firmowych 

– Brunch, lunch czy piknik – jak się do tego zabrać? 
– O co zadbać przed planowany spotkaniem? 
– Jak działać przed i w trakcie spotkania? 

 
2. Kluczowe oczekiwania szefa 
– Koordynacja dnia pracy własnego z dniem pracy przełożonego. 

– Koordynacja zadań i ustalenie priorytetów. 
– Kalendarz szefa – organizacja i dostosowanie. 
 

3. Telefoniczna etykieta 
– Kluczowe zasady prowadzenia profesjonalnych rozmów telefonicznych. 
– Powitanie, łączenie rozmów, udzielanie i pozyskiwanie informacji. 

 
4. Asertywność w pracy sekretarki/asystentki – podstawowe umiejętności 
– Umiejętność wyrażania opinii, krytyki, pochwały – asertywność w relacjach z przełożonym, 

współpracownikami, klientami. 
– Umiejętność odmawiania w sposób nieuległy i nieraniący innych. 
– Umiejętność przyjmowania krytyki, ocen i pochwał. 

 
5. Trudne sytuacje 
– Umiejętność radzenie sobie w trudnych sytuacjach. 

– Trudny klient / trudna sytuacja w sekretariacie. 
 
         

Po ukończeniu szkolenia uczestnik: 
 
- Rozwinie kompetencje niezbędne w profesjonalnym wykonywaniu pracy sekretarki / asystentki i 
zarządzaniu pracą biura / sekretariatu. Nabędzie wiedzę jak działa i funkcjonuje profesjonalny 

sekretariat i jak należy współpracować z pozostałymi osobami oraz komórkami organizacyjnymi firmy 
- Nabędzie umiejętność koordynowania działań sekretariatu, budowania profesjonalnego wizerunku 
firmy wśród pracowników i klientów. Uczestnik nabędzie umiejętność skutecznego komunikowania się 

z otoczeniem, umiejętnego zarządzania czasem i realizacją harmonogramów, efektywnego 
prowadzenia rozmów wychodzących i przychodzących przez telefon, zachowywania się zgodnie z 
obowiązującą etykietą w biznesie 

- Posiądzie umiejętność zarządzania emocjami własnymi i innych osób, budowania poczucia własnej 
wartości oraz radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w sekretariacie. 
 



 

 

ORGANIZACJA SZKOLENIA 
 

 

PONIŻEJ LOKALIZACJE SZKOLEŃ – PO WYBORZE MIASTA PROSZĘ NA FORMULARZU 
ZGŁOSZENIOWYM WPISAĆ – WYBRANE MIASTO I TERMIN SZKOLENIA. 

 
BIAŁYSTOK 30.07.2019  

TRENER - ANNA PODUCH 
Hotel Leśny ** 

Al. Jana Pawła II 77 

15–703 Białystok 

www.lesny.bialystok.pl 

BYDGOSZCZ 31.07.2019 
 TRENER – BOŻENA CIECHANOWSKA 

Hotel Maraton*** 

ul. Powstańców Warszawy 13 

85–683 Bydgoszcz 

www.hotelmaraton.pl 

GDAŃSK 29.07.2019 
 TRENER - GRZEGORZ JEŻOWSKI 

AMBER Hotel *** 
ul. Powstańców Warszawskich 45 
80–165 Gdańsk 
www.amber-hotel.pl 

KATOWICE 29.07.2019 

TRENER -  MARCIN LEHMANN 

Silesian Hotel*** 
ul. Szybowcowa 1A 
40–502 Katowice 
www.silesianhotel.pl 

KIELCE 31.07.2019 
TRENER -  MARCIN LEHMANN 

Qubus Hotel Kielce**** 

ul. Składowa 2 

25–505 Kielce 

www.qubushotel.com.pl 

KRAKÓW 31.07.2019 

TRENER- MARTA DYDA 

Hotel City SM Business & SPA *** 
ul. Gajowa 16 

30–426 Kraków 

www.hotelcity.pl 

LUBLIN 31.07.2019 
TRENER -  REMIGIUSZ PIK 

Hotel Victoria *** 

ul. Narutowicza 58–60 

20–016 Lublin 

www.hotel.victoria.lublin.pl 

ŁÓDŹ 29.07.2019 
TRENER - WŁODZIMIERZ SOSNOWSKI 

Iness Hotel*** 

ul. Wróblewskiego 19/23 

93–578 Łódź 
www.inesshotel.pl 

OLSZTYN 30.07.2019 

TRENER -  GRZEGORZ JEŻOWSKI 

Hotel Kur*** 

ul. Bałtycka 89 
10–189 Olsztyn 
www.hotelkur.pl 

OPOLE  30.07.2019 
TRENER – CYPRIAN JĘDRKOWIAK 

Hotel Mercure *** 

ul. Krakowska 57 – 59  

45 – 018 Opole 
 

POZNAŃ 29.07.2019 
TRENER -  MARTA DYDA 

Platinum Palace Residence**** 
ul. Reymonta 19 (wejście od ul. Wyspiańskiego) 
60–791 Poznań  
www.platinumpalace.pl 

RZESZÓW 30.07.2019 
TRENER - REMIGIUSZ PIK 

Hotel Villa Riviera*** 
Al. Sikorskiego 118 
35–304 Rzeszów 
www.villariviera.pl  

SZCZECIN 30.07.2019 
TRENER – MARTA DYDA 

Hotel Rycerski *** 
ul. Potulicka 1a 
70–230 Szczecin  

WARSZAWA 29.07.2019 
TRENER -  BOŻENA CIECHANOWSKA 

Best Western Hotel Felix *** 
ul. Omulewska 24 
04–128 Warszawa 
www.bwfelix.pl 

WROCŁAW 29.07.2019 
TRENER - ANITA GOŹDZIKOWSKA 

Hotel InVite**** 
ul. Hubska 54 
50-502 Wrocław 
www.hotelinvite.com.pl 

ZIELONA GÓRA 30.07.2019 
TRENER – ANITA GOŹDZIKOWSKA 

Amadeus Hotel*** 
ul. Jedności 87A 
65–018 Zielona Góra 
www.amadeushotel.pl 

 
 

 



 

 
 

 

WARUNKI ORGANIZACYJNE 

 
 

 

1. Czas trwania: 1 dzień, w godz. 10.00 – 17.00 

2. Cena warsztatu:  399,00 zł* / 1 osoba / 1 dzień   

Inwestycja obejmuje: 
 realizację programu szkolenia,  

 materiały szkoleniowe,  
 certyfikat ukończenia szkolenia. 

* Cena nie obejmuje ewentualnych dojazdów oraz noclegów Uczestników. 
   Podana inwestycja jest wartością netto, należy doliczyć 23% VAT. 

 

 
 

 

POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI? 

ZAPRASZAM DO KONTAKTU! 

 

DAGMARA KRAWCZYK 

MOBILE: 535 800 445 

TEL: 52 330 69 60 

 

   

 
 
 
 

Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibie Zamawiającego 
lub innym wskazanym miejscu na terenie całego kraju.  

Celem uzyskania oferty prosimy o kontakt z Działem Szkoleń Zamkniętych: 

 Kamila Zalewska  
TEL: 52 330 69 60 

zamkniete@winners-szkolenia.pl 

  

 

mailto:zamkniete@winners-szkolenia.pl


 

 

TRENERZY  
 

 

TRENER: BOŻENA CIECHANOWSKA 

 
Trener Biznesu z ponad 15-letnim stażem w prowadzeniu szkoleń z 
zakresu, profesjonalnej obsługi klienta, komunikacji interpersonalnej, 
budowania i motywowania zespołu, przywództwa i liderstwa, zarządzania 
zasobami ludzkimi, asertywności, autoprezentacji i budowania wizerunku, 
zarządzania sobą w czasie, kreatywności, technik zarządzania projektami, 
umiejętności menedżerskich, umiejętności trenerskich, umiejętności 
coachingowych, rozwój kompetencji osobistych i biznesowych, treningu 
interpersonalnego, treningu kariery. Wykształcenie: mgr Pedagogiki. 
Ukończyła Szkołę Trenerów Biznesu, kurs Psychoterapii Poznawczo-
Behawioralnej oraz Psychoterapii Systemowej. Współpracuję jako trener z 

korporacjami, sektorem małych i średnich przedsiębiorstw, organizacjami 
pozarządowymi oraz instytucjami. Tworzy i prowadzi autorskie projekty 

doskonalące umiejętności liderskie, trenerskie i coachingowe oraz projekty związane z wypracowywaniem 
standardów obsługi klienta. Dotyczą one kluczowych kompetencji biznesowych tj. skuteczne zarządzanie sobą i 
ludźmi, budowanie zespołów, motywowanie, negocjowanie, profesjonalna obsługa klienta. W pracy trenera 
wykorzystuję aktywizujące i innowacyjne metody prowadzenia szkoleń, wierząc w skuteczność praktycznego 
zastosowania zdobywanej wiedzy i umiejętności. Pisze artykuły do czasopisma Nasze Inspiracje. Jest też 

mówca motywacyjnym. Miała przyjemność współpracować z wieloma firmami z różnych branż, 
urzędami oraz organizacjami, w tym między innymi z: PZU, Urząd Skarbowy w Bydgoszczy, NFZ Oddział 
w Bydgoszczy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy, PGNiG Odział Pomorski, iQor Global Services 
Poland,  Jabil Global Services Poland Sp. Z o.o., Kopalnia Soli SOLINO, Budownictwo Komunikacyjne i 
Przemysłowe GOTOWSKI, Pojazdy Szynowe PESA S.A. Holding, SKRAW-MECh Sp. z o.o., Sumica Electronic 
Materials Sp. z o.o., Eventus, MTD Consulting, LOGON, KPOP Lewiatan, Gemini Szkolenia Coaching Doradztwo, 
Euro-Eco-Consalting, LDG Investmends, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, , Navigator 

International Sp. z o.o., MEDICUS Sp. Z o.o 

 
TRENER: ANITA GOŹDZIKOWSKA  

 

 
Trener biznesu, coach, doradca. Ukończyła kursy Train the Trainers I i 
II organizowane przez Centrum Szkoleniowe JET, a także brała udział w 
trwającym 120 godzin projekcie „Profesjonalny Trener Biznesu”, po którym 
uzyskała certyfikat Trenera Biznesu. Ponadto posiada licencję i 
certyfikat Praktyka Wywierania Wpływu i Perswazji oraz Sztuki 
NLP wydany przez Stowarzyszenie Trenerów NLP w Polsce. Absolwentka 
Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Francusko-Polskich Studiów 
Podyplomowych Bankowości i Finansów w Gdańsku. Audytor wewnętrzny 
Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy wg ISRS. Ukończyła liczne 

kursy i szkolenia m.in. z zakresu: zarządzania projektami, zarządzania 
jakością, zarządzania w sytuacjach kryzysowych, integracji i rekrutacji 
pracowników, skutecznej prezentacji i autoprezentacji, sprzedaży i obsługi 
klienta, technik telefonicznej obsługi klienta, a także profesjonalnego 

marketingu, programów lojalnościowych oraz metodologii badania satysfakcji klienta. Karierę zawodową 
rozpoczęła w Spółce Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A., jako Specjalista ds. Organizacji Targów i Wystaw /  
Specjalista ds. Marketingu i Promocji Zagranicznej. Następnie podjęła współpracę z Auchan Polska Sp. z o.o., 

gdzie zarządzała kilkuosobowym zespołem, brała udział w rekrutacji managerów, prowadziła szkolenia dla 
nowozatrudnionych pracowników, a także współpracowała z agencjami marketingowymi w zakresie tworzenia 
kampanii reklamowych i strategii marketingowej marketu. W 1998 roku została Kierownikiem Francuskiego 
Centrum Odzieży i Obuwia La Halle, gdzie zarządzała 20-osobowym zespołem oraz powierzchnią sprzedaży 
obejmującą 1.500 m2, a także pełniła funkcję trenera wewnętrznego ds. sprzedaży i obsługi klienta. 
Dwa lata później objęła stanowisko Kierownika Działu Obsługi Klienta/Trenera w SigmaKalon Deco Polska Sp. z 
o.o., gdzie zarządzała 16-osobowym zespołem, zarządzała szkoleniami i coachingami w sprzedaży oraz 
programem lojalnościowym Dekonet, a także realizowała badania satysfakcji klientów ze wskazywaniem 
obszarów doskonalenia dla kadry zarządzającej Spółki. Od 2007 roku skupia się głównie na karierze trenerskiej. 
Od tego czasu zrealizowała blisko 5.500 godzin doradczo-szkoleniowych. 



 

Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu: profesjonalnej obsługi klienta; technik skutecznej 
sprzedaży; telefonicznej sprzedaży i obsługi klienta; e-marketingu; obsługi reklamacji; negocjacji; budowania 
zespołu; zarządzania zespołem; asertywności; autoprezentacji; zarządzania czasem; public relations. 
Z jej usług szkoleniowo-doradczych skorzystali m.in.: Raiffeizen Bank Polska S.A, Getin Bank, Narodowy 
Bank Polski, Dolnośląski Urząd Marszałkowski, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, PGNiG, BOT Kopalnia Węgla Kamiennego Bełchatów S.A., Przedsiębiorstwo 
Farmaceutyczne JELFA S.A., Nestle Waters Poland S.A., Allegro Sp. z o.o., Indesit Company Polska, Grupa Atlas 
oraz wiele innych firm i instytucji administracji publicznej. 

 
TRENER: ANNA PODUCH 

 

 
Trener „Szkoły Trenerów Metrum- Warsztaty i Doradztwo Psychologiczne” 
Katowice. Doświadczenie zawodowe w branży spożywczej i przemysłowej. 
Prowadzi szkolenia i warsztaty psychospołeczne i psychoedukacyjne zarówno 
dla dzieci jak i dorosłych. Współpracuje z nauczycielami prowadząc spotkania 
superwizyjne dotyczące wspierania rozwoju kluczowych kompetencji uczniów. 
Prowadzi doradztwo i szkolenia w zakresie systemów zarządzania ISO 9001 
oraz HACCP. Skrupulatna, dobrze zorganizowana. Potrafi budować dobre 
relacje, posiada wysoko rozwinięte umiejętności efektywnej komunikacji. Z 
wiarą i przekonaniem przekazuje wiedzę i dzieli się własnym doświadczeniem. 
Ponadto lubi podejmować wyzwania, jest elastyczna w działaniach oraz 
podąża za potrzebami klienta. 

 
 

TRENER: MARTA DYDA  

 
Trener, konsultant i doradca, praktyk sprzedaży, koordynator projektów, 
trener szkoleń on-line. Absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, na 
kierunku: Zarządzanie i Marketing (specjalność: Reklama i Public 
Relations). Na studia uzupełniające wybrała Zarządzanie, o specjalności: 
Organizacja i Kierownictwo, na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. 
Ukończyła studia podyplomowe: Akademia Trenera, na Uniwersytecie 
Adama Mickiewicza, a także Szkołę Trenerów Biznesu (Grupa SET we 
Wrocławiu).  
Na początku swojej kariery zawodowej pracowała jako konsultant ds. reklamy 
a firmie Aimedia, a następnie objęła stanowisko Account Executive w agencji 
reklamowej Your Group. Doświadczenie handlowe i menedżerskie zdobywała 
m. in. w biurze turystycznym, firmach szkoleniowych, a także wydawnictwie 

prawniczym. W organizacjach tych była odpowiedzialna za wspieranie procesów rozwojowych: zarządzanie 
projektami, planowanie i organizowanie zespołu do realizacji projektu; definiowała zakres przedsięwzięcia i 
obszar do realizacji; zarządzała budżetem, tworzyła strukturę i standardy pracy w zespole; motywowała, 
kierowała oraz kontrolowała pracę grupy. Posiada szeroką wiedzę na temat rynku produktów i usług 
szkoleniowych, znajomość aktualnych raportów i trendów w obszarze HR, e-learningu oraz projektów 
rozwojowych.  

 

 
 

TRENER: GRZEGORZ JEŻOWSKI  

 
 

Ukończył dwa fakultety. Pierwszy z zakresu Nauk Politycznych (Wydział Nauk 
Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego), drugi z zakresu Zarządzania 
Zasobami Ludzkimi (Wydział Zarządzania i Organizacji Uniwersytetu 
Gdańskiego). Jest również absolwentem studium pedagogicznego oraz 
doradztwa zawodowego. Uczestniczył w wielu kursach i szkoleniach 
związanych z samorozwojem, jak i rozwojem innych osób, między innymi: 
„Studium Umiejętności Treningu Umiejętności Menadżerskich”, „Jak 
prowadzić biznes na własny rachunek”, „Zarządzanie Logistyczne na Szczeblu 
Przedsiębiorstwa”. Drogę trenerską kształtował już podczas okresu licealnego 



 

i studenckiego. W tym czasie dał się poznać jako osoba o szerokich zainteresowaniach i horyzontach. Wiedzę i 
umiejętności, które nabywał z chęcią i łatwością przekazywał swoim rówieśnikom. W życiu zawodowym 
wykazuje się dużym zaangażowaniem i ambicją. Posiada naturalny dar skupiania na sobie uwagi celem 
przekazania nowych umiejętności. Cechami, które szczególnie go wyróżniają są aktywność i otwartość na nowe 
doświadczenia - zarówno zawodowe, jak i osobiste. Jego pasją jest poznawanie różnych ludzi, środowisk i ich 
postrzegania otaczającego świata. Formułowanie, na tej bazie i na podstawie wiedzy, prawidłowości. Z 
poznawaniem nowych ludzi i kultur łączy się częste podróżowanie i zwiedzania świata.  W sferze zawodowej 
jego predyspozycje szybko zostają dostrzeżone i już po krótkim okresie zostaje kierownikiem sekcji, a 
następnie kierownikiem kilku sekcji w strukturze Telekomunikacji Polskiej. Jego innowacyjność i elastyczność 
przyczyniła się do podniesienia standardu obsługi klienta w wyżej wymienionej instytucji.  Praca 
zawodowa łączy się z obsługą klienta. Z klientem zewnętrznym i z tym wewnętrznym. Szczególną rolę w swoich 
zespołach, z którymi pracował, kładł nacisk na atmosferę i przyjazne stosunki między pracownikami. Efektem 
tego była bardzo niska rotacja w stosunku co do innych grup. Bardzo szybko dopasowywał możliwości osób do 
delegowanych zadań. szkolenia z zakresu skutecznej sprzedaży, efektywnej komunikacji oraz z zarządzania 
zespołem.  Specjalizuje się w prowadzeniu sesji coachingowych i konsultacji dla kadry 
kierowniczej. 
Prowadził szkolenia m.in. dla pracowników firm: 

Grupa Media Markt Polska Sp. z o.o.; Grupa Saturn Planet Sp. z o.o.; Progres Sp. z o.o.; TP S.A.; Euro Styl Sp. 
z o.o.; Flowers Sp. z o. o.; Platan Sp. z o.o.; Avon Sp. z o.o. i wielu innych. 

 
TRENER: MARCIN LEHMANN  

 
Absolwent Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości oraz 
Politechniki Wrocławskiej. Specjalista w dziedzinach Marketingu, Zarządzania 
Przedsiębiorstwem i Public Relations. Certyfikowany Trener Biznesu i 
Coach. Ukończył Szkołę Trenerów Biznesu Super-Ego, gdzie odbył 250 godzin 
zajęć przygotowujących do pracy trenera. Twórca i współtwórca programów 
rozwojowych dla polskiego sektora bankowego i finansowego. Jako trener 
prowadzi szkolenia dla kadry specjalistów i menedżerów branży finansowo-
ubezpieczeniowej a także dziedzin związanych z obsługą klienta i szeroko 
rozumianą sprzedażą. Trener, Mentor i Coach osób, chcących rozwijać swoje 
umiejętności w zakresie efektywności osobistej, jak i biznesowej. Na co dzień 
zaangażowany w działania związane ze sprzedażą i doradztwem finansowym 
oraz aktywnością w dziedzinie szkoleń, konsultacji i coachingu. Karierę 

zawodową rozpoczął w AUTOINTERNET S.A.  na stanowisku Administratora Katalogu Samochodowego, gdzie 
zarządzał wirtualnym katalogiem samochodów, a także współpracował przy redagowaniu artykułów na portalu 
internetowym. Następnie w PTF S.A.  objął stanowisko Specjalisty ds. Sprzedaży Internetowej Kredytów 
Samochodowych. W MEET MUSIC S.A.  jako Menadżer Sprzedaży, gdzie zarządzał biurem sprzedaży: prowadził 
negocjacje handlowe i sprzedaż produktów na rynku polskim i Europy środkowo-wschodniej (obsługa w języku 
polskim i angielskim). Następnie w SANTANDER CONSUMER BANK S.A. przeszedł szczeble kariery od 
Specjalisty ds. Sprzedaży, poprzez kierownika ds. Sprzedaży Kredytów Gotówkowych, Koordynatora Projektów, 
aż po Kierownika Zespołu Szkoleń Sieci Sprzedaży i trenera wewnętrznego w pionie Kredytów Samochodowych. 
Doświadczenie z branży finansowej umożliwia mu biegłe poruszanie się w tematach kredytów, ubezpieczeń, 
inwestycji, szeroko pojętej sprzedaży i obsługi Klienta. Profesjonalnie przygotowany do prowadzenia 
interesujących zajęć z grupą. Jego warsztaty należą do grupy tych ciekawszych i cenionych przez klientów. Na 

koncie posiada ponad 4000 godzin szkoleniowych potwierdzonych rekomendacjami. Karierę trenerską 
kształtował na stanowiskach trenera wewnętrznego, szefa zespołu trenerów i szefa działu programowego w 
firmie szkoleniowej. 

 

TRENER: REMIGIUSZ PIK  

 
Trener i konsultant zarządzania, sprzedaży, rozwoju osobistego, 
coach. Absolwent Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie. W 
przeszłości kurator sądowy, sprzedawca - praktyk, a także menedżer. Wieloletni 
trener z bogatym doświadczeniem praktycznym biznesowo-trenersko-
coachingowym. Prowadzi szkolenia od 2001 roku. Do tej pory zrealizował ok. 
2000 dni szkoleniowych. Posiada Międzynarodowy Certyfikat Thames Valley 
University Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK oraz 
International Coaching Certification (ICC). W 2013 roku uzyskał Certyfikat 
Mentora Collegium Wratislaviense. Brał również udział w szkoleniach 
prowadzonych przez Josepha O’Connora (ICC). Prowadzi m.in. treningi 



 

menedżerskie, budowania zespołów, train the trainers, warsztaty sprzedażowe, szkolenia z zarządzania sobą w 
czasie, negocjacji, komunikacji interpersonalnej i technik pracy z grupą. Zrealizował projekty szkoleń 
dedykowanych m.in dla: 
Auchan, Awex SA, Baumit, BGŻ, Blue Diamond Hotel & Spa, Blumenbecker, BODiE, BZWBK, Credit 
Agricole, Cementownia Rejowiec, Deutsche Bank, Deutche Leasing, Dominet Bank, Europejski Instytut Edukacji 
Engram, Finlife SA, Glenmark, Górażdże Beton, Grupa EDF Elektrociepłownie, Grupa Orbis, Grupa Ożarów SA, 
Grupa PZU, Grupa Zelmer, Hortico, Jysk, Leroy Merlin, Leśna Ryba, Meritum, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, 
Noczka – Systemy Dachowe, Pan Dragon, PBK SA, PCC Rokita, Petro-Oil, Pilkington, Polska Grupa 
Farmaceutyczna, PPH Parys, Print, Procardia, Prometeusz, Profi-Credit, Provident Polska SA, Radio Lublin SA, 
Royal PBK, Scandia Polska SA, TUV Akademia Polska SA, Wincanton, Wojewódzki Szpital Zespolony Olsztyn, 
Warta SA, Vanilla Hotel & Restaurant, Wurth Polska, Zaltech.  

 
 

TRENER: WŁODZIMIERZ SOSNOWSKI  

 

 
Certyfikowany trener biznesu i coach.  Zyskał rekomendację trenerską I i 
II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Absolwent 
Psychologii społecznej w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie. 
Posiada certyfikaty „Zarządzania projektami” PRINCE2 Foundation oraz 
PRINCE2 Practicioner. Ukończył również specjalistyczny kurs z zakresu 
zarządzania nieruchomościami.  
Karierę zawodową rozpoczął jako Główny Specjalista ds. KR, Sportu i Turystyki 
w Ośrodku Sportowo-Wypoczynkowym „Warszawianka”, gdzie zajmował się 
organizacją działalności kulturalno-wypoczynkowej dla gości ośrodka, a także 
organizacją konferencji, zjazdów i sympozjów – zarówno krajowych, jak i 
zagranicznych. Następnie, przez 9 lat, sprawował urząd Naczelnika Gminy, 
Sekretarza Urzędu w Urzędzie Miasta Stołecznego (Nieporęt, Serock). 

Zarządzał Gminą i Urzędem, jako organizacją oraz koordynował inwestycje w charakterze Zastępczego lub 
Generalnego Wykonawcy. Przez kolejnych 8 lat zajmował stanowisko Prezesa Zarządu – Dyrektora 
Generalnego Geomaxx S.A., gdzie zajmował się przygotowywaniem i realizacją inwestycji w zakresie 
telekomunikacji oraz pracami towarzyszącymi z zakresu energetyki, drogownictwa, geodezji, budownictwa itp. 
Był również Pełnomocnikiem Zarządu w firmie Zoriona Sp.z o.o. Prowadził audyty w firmach zewnętrznych, 
negocjacje, mediacje oraz doradztwo bieżące. Przygotował imprezy społeczno-kulturalne dla ponad 4000 osób 
(„NajStar Koncert” – 1 oraz „NajStar Koncert – 2”). Ponadto pełnił funkcję Pełnomocnika Zarządu Agencji 
Zatrudnienia DK Partner Sp. z o.o. i Kierownika Oddziału w Warszawie. Koordynował selekcję, rekrutację i 
pracę tymczasową, zajmował się badaniem rynku, a także prowadzeniem szkoleń i coachingów. Do jego 
sukcesów należy znaczny wzrost wolumenu zatrudnionych pracowników tymczasowych i wyników sprzedaży. 

Od 2014 roku współpracuje z Hort-Cafe Sp.j. – pierwotnie jako Manager Punktów Handlowych, następnie jako 
Trener i Coach. Zarządzał punktami gastronomicznymi oraz zespołem 20 osób, zajmował się rekrutacją i 
selekcją pracowników. Opracowuje programy szkoleń, prowadzi szkolenia i coachingi dla sprzedawców, 
kelnerek, kierowników punktów handlowych, kawiarni i managerów w Rzgowie i Łodzi.  
Od 2011 roku zrealizował ponad 1400 godzin szkoleń w charakterze Trenera i Coacha dla firm i instytucji z 
różnych branż, m.in.: budownictwo, FMCG, handel i usługi, finanse, hotelarstwo, gastronomia, NGO i wielu 
innych. Specjalizuje się w szkoleniach w zakresie: komunikacji, sprzedaży, obsługi klienta, negocjacji, 

marketingu, zarządzania zespołem, czasem, zmianą, przez cele, wiekiem; radzenia sobie z emocjami, stresem, 
konfliktem i krytyką.  Zyskał „Laur Eksperta” dla produktu szkoleniowego „Akademia Dobrej Sprzedaży” – w 
Konkursie Instytutu Zarządzania i Rozwoju Jakości z Katowic. Ponadto zyskał tytuł „Efektywny Trener 
Biznesu” w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie PSTD. W czasie ponad 30-letniej kariery 
zawodowej koordynował inwestycje o łącznej wartości ok. 160 milionów złotych. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

 
TRENER: CYPRIAN JĘDRKOWIAK 

 
TRENER - PRAKTYK, KONSULTANT, Certyfikowany Międzynarodowy 

Trener In the Art of NLP (Chris Hall). Z wykształcenia ekonomista; 

specjalność - marketing. Certyfikowany trener, Doradca Rozwoju 

Osobistego i Efektywności Osobistej.  Bob Klaus, Robert Dilts). W ciągu 

17 letniej pracy trenerskiej zrealizował 1635 dni szkoleniowych. 

Specjalizuje się w szkoleniach dla średniej i wyższej kadry 

kierowniczej. Wspiera również rozwój osobisty specjalistów różnych 

branż. Ze szkoleniami związany od 1999 roku, kiedy to w firmie 

liczącej 800 pracowników stworzył i wprowadził program szkoleń z 

zakresu technik sprzedażowych i obsługi klienta. W tym czasie 

kierował zespołem marketingu, co wzmocniło zainteresowanie 

zachowaniami konsumenckimi, jak również wzbogaciło spojrzeniem na marketing  i zarządzanie w 

ujęciu psychologicznym. W pracy trenera dzieli się wiedzą, umiejętnościami, a także doświadczeniem, 

gdyż to, co przekazuje najpierw sprawdza w praktyce poprzez ciągłe doświadczanie - praca związana z 

bezpośrednią obsługą klienta, kontrolą należności, sprzedażą indywidualną i biznesową. Zarządzając 90-

osobowym zespołem pogłębił swoje umiejętności między innymi z zakresu zarządzania ludźmi, 

motywacji pracowników, budowania zespołów, rozwiązywania konfliktów oraz negocjacji. Trener NLP. 

Uczestnicy jego szkoleń doceniają umiejętność konsekwentnego dążenia do celu, wielką otwartość, 

poczucie humoru i entuzjazm.  Doświadczenie zawodowe zdobywał jako pracownik działu sprzedaży 

B2B w którym występował w roli projektanta produktów oraz doradcy klienta. Jako specjalista ds. 

marketingu i  analiz rynku organizował kampanie reklamowe i promocyjne, wdrożył program 

lojalnościowy dla klientów firmy. Jako kierownik marketingu tworzył biznes plany i plany 

marketingowe, współpracował w zakresie otwierania nowych jednostek handlowych, projektował 

systemy zarządzania sprzedażą, konstruował i realizował media-plany, odpowiadał za kontakt z 

mediami i politykę PR firmy, współtworzył i wdrożył program szkoleń dla sprzedawców i kierowników 

sieci sklepów (branża meblowa, RTV, AGD, FMCG, budowlana), był również autorem Standardu Obsługi 

Klienta. Jako Specjalista ds. obsługi klienta w Biurze Obsługi klienta (pracownik front-office Telefonia 

DIALOG SA) w firmie telekomunikacyjnej specjalizował się w obsłudze reklamacji, wdrażał nowych 

pracowników, prowadził szkolenia produktowe dla pracowników oraz odpowiadał za politykę obsługi 

posprzedażowej klienta, jako starszy specjalista ds. kontroli należności i windykacji był odpowiedzialny 

za rozliczenia klientów indywidualnych i biznesowych, odpowiadał za realizację polityki windykacyjnej i 

kontroli należności firmy (Telefonia DIALOG SA), Występując w roli Doradcy ds. Sprzedaży w branży 

motoryzacyjnej (TOYOTA) prowadził negocjacje handlowe, analizował rynek samochody nowe, używane 

flota i realizował plany sprzedażowy koncernu, był odpowiedzialny za nawiązywanie nowych kontaktów 

handlowych i analizy sprzedażowe, prowadził prezentacje produktowo usługowe firmy. Jako Dyrektor 

Handlowy był odpowiedzialny za pracę 90 osobowego zespołu handlowego, nadzorował i koordynował 

pracę przedstawicieli handlowych, tworzył i nadzorował wykonanie planów sprzedażowych, rekrutował 

i motywował pracowników, budował zespół i kreował politykę sprzedażową firmy. Był trenerem i 

coachem swojego zespołu, stworzył  standard obsługi klienta oraz współtworzył systemu identyfikacji 

wizualnej firmy i programu mystery shopping. Jako Dyrektor Handlowy był odpowiedzialny za 

stworzenie spójnego systemu komunikacji wewnątrz firmy i spójnego wizerunku firmy w otoczeniu 

biznesowym. Ukończył Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu Wydział Gospodarki Narodowej, kierunek 

Zarządzanie i marketing o specjalności Marketing. Aktualnie jest ekspertem w zwiększaniu osobistej 

efektywności oraz przy budowaniu skutecznych zespołów pracowników. Jest konsultantem w 

projektach wypracowania wspólnych standardów, reguł trybu i współpracy w zespołach.  

Wybrane projekty menedżerskie: Deichmann , Anovo Polska , Sanitec KOŁO , VOLKSWAGEN Polska, 

Techko Sp. z o.o. , CIECH SA , OCEANIC SA , SKRIVANEK Polska , Shiever Polska (AUCHAN) , THULE 

POLSKA , MASPEX , CK ZETO 



 

 
 

METODY PRACY NA SZKOLENIU 
 

 

 

Warsztaty: mają na celu wzajemne oddziaływanie na siebie uczestników podczas 

wprowadzania nowych umiejętności lub pojęć, a następnie stosowania ich poprzez 

ćwiczenia w grupach. Zazwyczaj skupiają się głównie na rozwijaniu umiejętności i 

zdolności związanych z określonym, szerszym zagadnieniem.  

 

Testy, kwestionariusze: podczas prowadzonych szkoleń, uczestnicy indywidualnie 

rozwiązują testy i kwestionariusze dotyczące tematu prezentowanego materiału. 

Pozwalają one na „zdiagnozowanie” mocnych stron uczestników oraz pokazanie 

aspektów, nad którymi trzeba popracować. 

 

Case study (analiza przypadków): metoda ta rozwija umiejętności analityczne i 

rozwiązywanie problemów. Pozwala również rozpatrywać rozwiązania dla kompleksowych 

zagadnień. Metoda ta pozwala uczestnikom zastosować nowo zdobytą wiedzę i 

umiejętności. 

 

Burza mózgów: ćwiczenie to pozwala na twórcze generowanie nowych pomysłów. 

Zachęca do uczestnictwa, ponieważ wszystkie pomysły są zapisywane. Jeden pomysł 

może zainicjować szereg innych. Ćwiczenie bazuje na doświadczeniu i wiedzy grupy.  

 

Odgrywanie ról: stwarza możliwość wcielania się w role innych osób i spojrzenie na 

zagadnienie z nowego punktu widzenia. Uczestnicy ćwiczą nowo nabyte umiejętności. 

Odgrywanie ról umożliwia analizę zalet i wad wybranych rozwiązań. 

 

Gry symulacyjne: symulacje umożliwiają uczestnikom nabycie praktycznych 

umiejętności poprzez uczenie się na bazie ich własnych doświadczeń nabytych w czasie 

trwania symulacji. Gra symulacyjna stanowi w miarę wierne odtworzenie złożonej sytuacji 

firmy, jako całości, wybranego wycinka rynku, czy też obszaru funkcjonalnego 

przedsiębiorstwa. Uczestnicy, kreują wirtualną rzeczywistość firmy czy rynku, w ramach, 

której dokonują określonych operacji - produkują, sprzedają, kupują, negocjują, 

konkurują o klientów, kierują przepływem środków, itp. 

 

Dyskusja: generuje idee i doświadczenia grupy. Umożliwia aktywny udział wszystkich 

uczestników szkolenia. To efektywne narzędzie stosuje się po prezentacji, filmie lub 

zagadnieniu do analizy.  

 
 

CO NAS WYRÓŻNIA: 

- nabywanie wiedzy i umiejętności przez doświadczenie naszych trenerów, 

- wysoki poziom dynamiki szkolenia, 

- nowatorskie case’y, ćwiczenia, 

- posiadamy zespół trenerów praktyków z wieloletnim doświadczeniem, 

- oferowana jakość usług jest na najwyższym poziomie, 

- przejrzyste materiały szkoleniowe, 

- innowacyjne narzędzia dydaktyczne, 

- nowoczesne metody prowadzenia szkoleń 

 

ZAUFALI NAM: 
 

         



 

 

OPINIE UCZESTNIKÓW NASZYCH SZKOLEŃ 
 

 

„Szkolenie przeprowadzone w profesjonalny sposób w dobrej atmosferze. Poruszone zostały ważne 

aspekty z zakresu, który obejmowało szkolenie. Informacje i umiejętności przekazane przez świetną 

trenerkę z bogatym doświadczeniem przydadzą się każdemu, komu zależy na podniesieniu swoich 

kwalifikacji zawodowych.” 

Tomas Baltushka 

www.top-ten.com.pl 

„To było naprawdę szkolenie a nie odczytana prezentacja. Trener poprzez aranżowanie różnego 

rodzaju scenek pobudzał nasze umysły do kreatywności. Dyskusjom nie było końca, czas minął za 

szybko.” 

Magdalena Niemiec 

www.tako-ar.eu 

„Dziękuję prowadzącemu szkolenie za zaangażowanie w przekazywaniu wiedzy i indywidualne 

podejście do uczestników szkolenia.” 

Krzysztof Reliszko 

Export- Import E.M. Dobrzyński 

„Chcemy podziękować za fachowe, kompetentne i skuteczne szkolenie oraz potwierdzamy doskonałą 

komunikatywność i duże doświadczenie.” 

Pracownicy Sternal International 

www.sternal.com.pl 

„Bardzo dziękujemy za przeprowadzone szkolenie. Pan prowadzący świetnie przygotowany z zakresu 

wiedzy o naszej działalności, sympatyczny i pomocny. Wiele wskazówek na pewno wykorzystamy w 

naszej pracy.” 

Małgorzata Mendalka 

www.transserwis.pl 

„Szkolenie dające dobry fundament do opracowania własnej strategii sprzedaży. Wiele praktycznych 

informacji, bez zbędnego owijania w bawełnę.” 

Robert Rembiasz 

www.restal-stg.pl 

„Bardzo profesjonalnie przeprowadzone szkolenie, merytorycznie i praktycznie poruszone aspekty 

umiejętności sprzedażowych. Bardzo miła atmosfera, świetna Trenerka, przyjazne miejsce. Polecam.” 

Angelika Jagielska 

www.ckis.tczew.pl 

„Podczas szkolenia w Łodzi pierwszy raz miałyśmy okazję uczestniczyć w tak fantastycznym 

spotkaniu. Zmagania w pracy z różnymi sytuacjami okazują się w bardzo prosty a zarazem kreatywny 

sposób do zrealizowania. Prowadzący spotkanie świetnie obrazowo, życiowo jak i zabawnie przekazał 

bogate doświadczenie i wiedzę. Bardzo polecam szkolenie organizowane przez tą firmę.” 

Ania i Kasia 

www.sttb.pl 

  

OPINIE UCZESTNIKÓW NASZYCH SZKOLEŃ 
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„Fachowa kadra szkoleniowa, prowadzenie szkolenia na najwyższym poziomie, polecam wszystkim 

zaczynającym pracę w sprzedaży!!!” 

Piotr Hordecki 

KAROMI Sp. z o.o. 

 

 „Szkolenie prowadzone w luźnej i sympatycznej atmosferze. Prowadzący prezentował bardzo bogatą 

wiedzę teoretyczną, ale również, co ważne, i praktyczną. Polecam firmę Winners!!!!” 

Paulina Zwolińska 

www.wspon.org.pl 

„Szkolenie spełniło nasze oczekiwania, pomogło w promowaniu produktów naszej firmy oraz 

budowaniu na zewnątrz pozytywnego jej wizerunku. Oceniam szkolenie, jako wysoce profesjonalne. 

Technika szkolenia powoduje łatwość przyswajania przekazywanych wiadomości a wpływ na to ma 

również wiedza, doświadczenie dydaktyczne i wysoka kultura osobista prowadzących.” 

Krystyna Rzepa 

www.apator.com 

„Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie, nie było nudno (nikt nie ziewał). Miły, obeznany w 

temacie prowadzący, który fachowo przekazał nam temat. Pełne zadowolenie, pełen pozytyw! Widać, 

że prowadzący przygotowany i "żyjący" a nie taki, co ględzi i przynudza. Takich właśnie ludzi Nam 

trzeba. Wielki plus też za to, że trener ma doskonały kontakt z ludźmi. Dziękuję i pozdrawiam.”  

Piotr Wagner 

www.mikrokosmos.edu.pl 

„Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny, dużo ciekawych zagadnień popartych 

ćwiczeniami praktycznymi, miła atmosfera, firma godna polecenia.” 

Angelika Zielińska 

www.elkomsystem.pl 

„Brałam udział w 2 dniowym szkoleniu we Wrocławiu o tematyce Psychologia zarządzania. Jestem 

przekonana, że dzięki szkoleniu moje relacje z klientami się polepszą i będzie mi dużo łatwiej 

nawiązać pozyskać nowych klientów. Szkoleniowiec popierał wiele faktów przykładami, dzięki czemu 

już dziś, kilka dni po szkoleniu, widzę zmiany w postępowaniu z klientami i efekty mojej przemiany. 

Polecam wszystkim bardzo serdecznie szkolenie z zakresu Psychologii lub tez innych tematów, 

zapewne równie interesujących i przynoszących pożądany efekt.” 

Magda Chudeusz 

www.mcmservice.pl 

„Polecam szkolenie, pełen profesjonalizm, idealne podejście do uczestników szkolenia. Trener bardzo 

doświadczony.” 

Katarzyna Szałek 

www.pomerania.pl 
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