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AKADEMIA MENADŻERA  
- DZIEŃ 1 - Efektywna komunikacja , 

- DZIEŃ 2 - Zarządzanie relacjami z klientami, 
- DZIEŃ 3 -  Skuteczne negocjowanie, 

 - DZIEŃ 4 - Zarządzanie zmianą  i delegowanie zadań 
[FORMA ZDALNA] 

 

Szkolenie dedykowane dla: 

 właścicieli firm, 
 menedżerów, 
 kierowników, 
 oraz wszystkie osoby, które w przyszłości będą zajmować stanowisko 

kierownicze/menadżerskie 

                Cel szkolenia: 
 
                   Celem szkolenia jest nabycie kompetencji efektywnego porozumiewania się, a przez to 

tworzenia klimatu współpracy do osiągania celów Przedsiębiorstwa. Uczestnik  nauczy się 
wykorzystania w celach marketingowych informacji na temat Klientów, jak również 
podejmowania działań w celu zbudowania i utrzymania długoterminowych relacji z Klientami. 
Uczestnik  wypracuje rozwiązania korzystne dla stron negocjacji i utrzyma pozytywne 
kontakty. Nabędzie kompetencje do podejmowania działań delegowania zadań. 

 

Efekty szkolenia: 

Efektywna komunikacja 

WIEDZA: 

Uczestnik zdobył wiedzę z zakresu zasad efektywnej komunikacji i zasad poprawnego formułowania 
wypowiedzi. Uczestnik nabył wiedzę jak aktywnie słuchać i zadawać .Uczestnik poznał różne sposoby 
przekazywania informacji. Uczestnik zdobył wiedzę z zakresu komunikacji niewerbalnej w przekazie 
informacji.  

UMIEJĘTNOŚCI: 

Uczestnik zdobył umiejętność wypowiadania się w sposób swobodny, zrozumiały i logiczny. Uczestnik 
zdobył umiejętność jasnego, klarownego i zrozumiałego przekazu i panowania nad emocjami. Uczestnik 
posiadł umiejętność rozumienia potrzeb komunikowanych przez rozmówcę i wykazywania w stosunku 
do niego empatii oraz prezentowania postawy otwartości. Uczestnik posiadł umiejętność rozumienia 
sensu wypowiedzi rozmówcy, jej analizy i podsumowania przy użyciu parafrazy. Uczestnik rozwinął 
umiejętność dopytywania, szczególnie w przypadku niejasności wypowiedzi, aby mieć pewność jak 
zrozumiał komunikat.  Uczestnik posiadł umiejętność komunikowania się ustnego i pisemnego 
swobodnie i z łatwością, w każdej sytuacji.   
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KOMPETENCJE SPOŁECZNE: 

Uczestnik zdobył kompetencje profesjonalizmu w kontaktach personalnych oraz odpowiedzialności i 
rzetelności w wykonywanej pracy.  Nabyte kompetencje przełożyły się na odpowiedzialność i rzetelność 
w wykonywanej pracy, etyczne postępowanie i odpowiedzialność za przekazywane informacje i ich 
odbiór.  

CELE: 

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestnika wiedzy z zakresu zasad efektywnej komunikacji i zasad 
poprawnego formułowania wypowiedzi. Uczestnik zdobędzie wiedzę na temat poprawnego pisania, 
przekazywania informacji, aktywnego słuchania i zadawania pytań. Uczestnik posiądzie umiejętność jak 
dobrze rozumieć sens wypowiedzi rozmówcy, jej analizy i parafrazowania. Uczestnik zdobędzie 
kompetencje z zakresu profesjonalnego kontaktu interpersonalnego, etycznego postępowania  i 
odpowiedzialności za przekazywanie informacje i ich odbiór.  

Zarządzanie relacjami z klientami 

WIEDZA: 

Uczestnik zdobył wiedzę z zakresu korzyści, jakie wynikają z wdrożenia koncepcji zarządzania relacjami 
z klientami. Uczestnik zdobył wiedzę z zakresu przepisów prawnych odnoszących się do pozyskiwania i 
przechowywania danych klientów. Uczestnik nabył wiedzę niezbędną do wskazania związku pomiędzy 
strategią generalną przedsiębiorstwa i strategią marketingową. Uczestnik uzyskał wiedzę z zakresu 
narzędzi marketingowych nastawionych na kształtowanie relacji z klientem i z zakresu czynników 
mających znaczenie dla lojalności klienta. Uczestnik nabył wiedzę z zakresu modeli najważniejszych 
zachowań konsumentów.    

UMIEJĘTNOŚCI: 

Uczestnik zdobył umiejętność wskazywania i opisywania potrzeb oraz oczekiwań różnych grup klientów. 
Uczestnik nabył wiedzę jak projektować badania rynku skoncentrowane na diagnozie potrzeb i 
oczekiwań klientów oraz jak dokonać analizy i interpretacji badań marketingowych. Uczestnik posiadł 
wiedzę jak proponować zmiany w ofercie przedsiębiorstwa w oparciu o wyniki badań marketingowych i 
jak wykorzystywać narzędzia komunikacji elektronicznej w celu nawiązania i utrzymania kontaktu z 
klientem. Uczestnik nabył wiedzę z zakresu oferty rynkowej rozwiązań technologicznych typu CRM oraz 
wykorzystania narzędzia ICT i oprogramowania wspierającego zarządzanie relacjami z klientami. 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: 

Uczestnik zdobył zdolność dostrzegania znaczenia relacji bezpośredniej w utrzymaniu klienta i 
różnorodności potrzeb swoich klientów.  

Negocjowanie 

WIEDZA: 

Uczestnik zdobył wiedzę z zakresu technik negocjacyjnych, podstawowych styli negocjowania, 
sposobach przygotowywania się do negocjacji oraz o procesie argumentowania. Uczestnik posiadł 
wiedzę z zakresu psychologii pozwalającą na zarządzanie emocjami. 

UMIEJĘTNOŚCI:  

Uczestnik nabył umiejętność gromadzenia kompletnych informacji na temat drugiej strony, 
kontrolowania emocji podczas negocjacji i działania z najwyższym rozmysłem i roztropnością.  Uczestnik 
posiadł umiejętność aktywnego słuchania argumentów partnera negocjacji, zadawania pytań 
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szczegółowych starając się zrozumieć interesy drugiej strony. Uczestnik zdobył umiejętność stosowania 
szerokiego wachlarza argumentacji, nazywania i oceniania stanowiska rozmówcy przyjętego w 
negocjacjach i przygotowywania strategii działania. Uczestnik zdobył umiejętność identyfikowania 
interesów i potrzeb partnera negocjacyjnego, wnikliwości w analizie stanowiska, interesów i potrzeb 
rozmówcy.  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: 

Uczestnik posiadł kompetencje umożliwiające mu profesjonalizm w kontaktach interpersonalnych, 
odpowiedzialność i rzetelność w wykonywanej pracy oraz etyczne postępowanie, w tym uczciwość w 
stosunku do partnerów negocjacji.  

Zarządzanie zmianą 

WIEDZA: 

Uczestnik zdobył wiedzę z zakresu zasad zarządzania zmianą w przedsiębiorstwie i rozumienia 
znaczenia i roli zarządzania zmianą w przedsiębiorstwie. Uczestnik posiadł wiedzę dotyczącą głównych 
przyczyn niepowodzeń w zarządzaniu zmianą. 

UMIEJĘTNOŚCI: 

Uczestnik zdobył umiejętność oceny gotowości przedsiębiorstwa i pracowników do przeprowadzania 
zmian, a także inicjowania zmiany i bycia liderem ich wprowadzania w przedsiębiorstwie. Uczestnik 
posiadł umiejętność definiowania i wyjaśniania kierunku i skutku planowanych zmian. Uczestnik posiadł 
umiejętność dbania  o efektywność procesu zmian, uwzględniając stronę kosztów i korzyści, a także 
komunikowania procesu zmian w przedsiębiorstwie, dobierając skuteczne kanały, techniki i treść 
komunikatów. Uczestnik nabył umiejętność identyfikowania źródła oporu wobec zmian w 
przedsiębiorstwie i projektowania działania służącego jego przezwyciężeniu. 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: 

Uczestnik zdobył kompetencje pozwalające mu na pozytywne nastawienie wobec nowych wyzwań i 
zmian, otwartość i kreatywność. 

Delegowanie zadań i uprawnień 

WIEDZA: 

Uczestnik zdobył wiedzę z zakresu czynników mających znaczenie dla złożoności i trudności zadań, 
różnorodności zasobów indywidualnych i organizacyjnych potrzebnych do realizacji zadań, a także 
znaczenia delegowania uprawnień dla procesu. 

UMIEJĘTNOŚCI:  

Uczestnik nabył umiejętność prawidłowej oceny czasu niezbędnego do wykonania określonego zadania, 
prawidłowej oceny złożoności i stopnia trudności zadań. Uczestnik posiadł umiejętność identyfikowania, 
jakie zasoby indywidualne i organizacyjne są niezbędne do realizowania zadań, przekazywania 
uprawnień biorąc pod uwagę kompetencje oraz predyspozycje indywidualne pracownika. Uczestnik 
nabył umiejętność prowadzenia prawidłowej komunikacji z pracownikami w trakcie realizacji zadań.  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: 

Uczestnik posiadł kompetencje umożliwiające mu budowanie atmosfery zaufania, prezentowania 
szacunku wobec podwładnych i zachęcania pracowników do podejmowania inicjatyw. 
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PROGRAM SZKOLENIA: 

DZIEŃ 1  

Efektywna komunikacja 

 Komunikacja – czynniki wspierające i ograniczające przepływ informacji 
 Typy osobowości a indywidualny styl komunikacji. Analiza własnego stylu 

komunikowania się. Rozpoznawanie stylów innych osób i dopasowanie stylu własnego 
 Przyczyny braku współpracy – sytuacje trudne, konfliktowe 
 Niezbędnik menedżera w zarządzaniu ludźmi – przegląd technik, metod i narzędzi: 

Ustalanie zasad współpracy, Delegowanie, Monitorowanie, Motywowanie, 
Egzekwowanie 

 Synergia zespołu – nowa jakość i wydajność. Wypracowanie wzajemnych oczekiwań i 
zobowiązań. Indywidualne zadania wdrożeniowe. 

DZIEŃ 2 

Zarządzanie relacjami z klientami 

 Skuteczne przygotowanie do rozmowy 
 Efekt pierwszego wrażenia w komunikacji interpersonalnej 
 Efektywne przedstawianie oferty 
 Nauka mówienia językiem korzyści 
 Typologia klientów i empatyczne dopasowanie 
 Metody finalizacji sprzedaży 

DZIEŃ 3 

Skuteczne negocjowanie 

 Czynniki warunkujące skuteczność negocjacji. 
 Samoocena własnych kwalifikacji negocjacyjnych. 
 Style negocjowania - zalety i ograniczenia. 
 Przygotowanie do negocjacji. 
 Wytyczanie celów w procesie negocjacji. 
 Fazy w negocjacjach - elementy i założenia. 
 Renegocjacje. 
 Radzenie sobie z zastrzeżeniami i obiekcjami klientów. 

DZIEŃ 4 

Zarządzanie zmianą: 

 co decyduje o naszym nastawieniu do zmian? 
 celowość zmian – kiedy zmiany mają sens?  
 rodzaje zmian, 
 etapy wdrażania zmiany, 
 reakcje na zmiany, 
 opór wobec zmiany, 
 strategia firmy jako wyznacznik zmian. 
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Delegowanie zadań  

 narzędzia pozwalająca dobrze i sprawnie wdrożyć pracownika; 
 delegowanie zadań i odpowiedzialności, podejmowanie decyzji, ustalanie celów: jak  

prawidłowo komunikować plany, oczekiwania, priorytety. 

Metody pracy, które będą wykorzystane podczas szkoleń: 

 

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. 

 

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. 
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ORGANIZACJA SZKOLENIA  

 
 

  Warunki organizacyjne 
 

1. Termin szkolenia:  

2. Forma szkolenia:  

3. Czas trwania: 

4. Koszt szkolenia 

2,3,15,23.11. 2021r. 

Szkolenia zdalne - program zoom 

4 dni - zajęcia od 9:00-16:00 ( w tym konsultacje indywidualne) 

899,00 zł netto/ za osobę/ za 4 dni szkolenia ( PROMOCJA DO 22.10.2021r, 

cena poza promocją 4760 zł netto) 

Możliwość otrzymania certyfikatu imiennego w formie papierowej 

wysłanego kurierem - dodatkowo koszt 50 zł netto ( w cenie każdy 

uczestnik otrzyma certyfikat w formie pdf drogą mailową) 
Szkolenie odbywa się za pomocą aplikacji ZOOM. 
MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE: - Procesor 2-rdzeniowy 2GHz lub lepszy 
(zalecany 4-rdzeniowy) - 2GB pamięci 
RAM (zalecane 4GB) System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS 
wersja 10.13 (zalecana najnowsza 
wersja) Przeglądarka internetowa Google Chrome (zalecana), Mozilla Firefox lub Safari 
Stałe łącze internetowe o 
prędkości min1,5 Mbps. 

 
                                                     
 

 

POTRZEBUJESZ INNEGO TEMATU  SZKOLENIA LUB  SZKOLENIA W FORMIE ZAMKNIĘTEJ  

SKONTAKTUJ SIĘ  Z NAMI  zamowienie@winners-szkolenia.pl    
 

 

TRENER: PIOTR  
 

 

Certyfikowany trener biznesu. Licencjonowany trener Structogram® Training 
System, metody badawczej identyfikującej podstawową strukturę osobowości u 
człowieka, którą odkrył prof. Paul D. MacLean. Konsultant modelu 
psychometrycznego MTQ48, pozwalającego na zbadanie odporności psychicznej 
i wdrożenie odpowiedniego programu rozwojowego podnoszącego odporność 
psychiczną. Absolwent zarządzania i finansów na dwóch uczelniach. 
Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej i Wyższej Szkole Gospodarki.  
Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń związanych ze sprzedażą, obsługą 

klienta, zarządzaniem, kompetencjami osobistymi i interpersonalnymi. Posiada 19-letnie doświadczenie 
w sprzedaży, które zbierał w międzynarodowych instytucjach. Wdrażał i szkolił pracowników z zakresu 
technik aktywnej sprzedaży, rozwoju kompetencji osobistych. Posiada doskonałą znajomość specyfiki 
franchisingu (prowadził w tej formule placówkę bankową) i network marketingu. W ramach swoich 
specjalizacji prowadzi projekty rozwojowe, których celem jest zwiększanie efektywności osobistej. Przez 
13 lat zarządzał zespołami sprzedażowymi w branży finansowej (m.in. Citibank Handlowy, PKO BP, 
EFG Eurobank Ergasias, Żagiel SA, Arum SA, Expander Advisors) gdzie odpowiadał za rekrutację, 
coaching, wdrażał i szkolił pracowników z zakresu technik aktywnej sprzedaży, rozwoju kompetencji 
osobistych. Specjalizuje się w projektach rozwojowych, które mają na celu zaangażowanie pracowników 
w cele organizacji w obszarach: aktywnej sprzedaży (B2B, B2C), zarządzania zespołami, oraz 
zwiększania efektywności osobistej. Jako trener i konsultant współpracował m.in. z następującymi 
branżami: finansową, medyczną, produkcyjną, reklamową, odzieżową, edukacyjną, wellness, 
budowlaną, kosmetyczną, spożywczą. Trener posiada WIELOLETNIE doświadczenie w tematyce 
AKADEMII MENADŻERA. 
 
 

mailto:zamowienie@winners-szkolenia.pl
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NASZ WPIS DO: 

Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) 

Instytucja szkoleniowa: 

WINNERS ANNA KACZMAREK 
Numer ewidencyjny: 
2.04/00108/2013 
Status: 
Aktywny 
Data wpisu: 
2013-09-24 
Rok kontynuacji działalności: 
2021 
 
http://stor.praca.gov.pl/portal/#/ris/wyszukiwarka/szczegolyRis?id=23219 
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OPINIE UCZESTNIKÓW NASZYCH SZKOLEŃ 
 

 

 „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.  

Angelika Jagielska 

www.ckis.tczew.pl 

 

„Fachowa kadra szkoleniowa, prowadzenie szkolenia na najwyższym poziomie, polecam !!!” 

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 

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

doświadczony.” 

Katarzyna Szałek 

www.pomerania.pl 
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