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to your needs



 szkolenia biznesowe
 szkolenia językowe
 usługi tłumaczeniowe
 zarządzanie projektami
 organizacja targów i konferencji

„Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze 
szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej. Szkolenia o charakterze 
ogólnym oraz te specjalistyczne (Business English, Banking English) prowadzone były przez wysoko 
wykwalifikowanych trenerów i w pełni spełniały nasze oczekiwania. Firma konsekwentnie realizowała założony 
program, rzetelnie wywiązując się z określonych przez nas założeń. Lektorzy elastycznie reagowali na 
potrzeby poszczególnych słuchaczy. Możemy polecić TTS CONSULTING jako solidnego partnera.”

Marek Skroński, Szef Biura Szkoleń, Kredyt Bank S.A.

„TTS Consulting prowadziła dla naszych pracowników kursy językowe na wszystkich poziomach zaawansowania. 
W szkoleniu brali także udział członkowie Zarządu w ramach indywidualnego programu. Zajęcia prowadzone były 
w ciekawy i profesjonalny sposób. Rozpoczęcie szkolenia każdego pracownika poprzedzane było analizą potrzeb 
szkoleniowych oraz precyzyjnym określeniem poziomu znajomości języka, a postępy w nauce były regularnie 
weryfikowane i raportowane do Działu Szkoleń. Zróżnicowany sposób prowadzenia zajęć, dostosowany do 
indywidualnych potrzeb słuchaczy oraz zaangażowanie lektorów pozwalały naszym pracownikom na szybkie 
doskonalenie swoich umiejętności językowych.”

Agnieszka Filak, Z-ca Dyrektora ds. Personalnych, PKP Cargo S.A.

„Firma TTS Consulting jest naszym partnerem od 2005. Wspólnie zrealizowaliśmy kilkadziesiąt dużych projektów 
edukacyjnych. W ramach tej współpracy nasi klienci wzięli udział w ponad stu szkoleniach, seminariach 
i warsztatach specjalistycznych. Razem zorganizowaliśmy kilkanaście ogólnopolskich konferencji i targów 
branżowych. Cenimy solidność i profesjonalizm, z jakim firma wywiązuje się z podjętych zobowiązań. Mamy 
nadzieję na kontynuację naszej współpracy. Rekomendujemy firmę TTS Consulting jako wiarygodnego 
i rzetelnego partnera.”

Marek Zdziebłowski, Prezes Zarządu, Acrux Sp. z o.o.

„Nasze wydawnictwo wielokrotnie korzystało z usług firmy TTS CONSULTING Training & Translation Services 
w zakresie tłumaczeń specjalistycznych tekstów technicznych z obszaru budownictwa. W oparciu o nasze 
dotychczasowe doświadczenia, możemy potwierdzić najwyższą jakość i staranność wykonania zleconych 
tłumaczeń oraz niezawodność i terminową realizację projektów. W ramach naszej współpracy firma TTS 
CONSULTING opracowała cykl lekcji języka angielskiego dla naszego miesięcznika „Builder”, które spotkały się 
z bardzo dużym zainteresowaniem i uznaniem naszych czytelników.”

Danuta Burzyńska, Redaktor Naczelna, miesięcznik Builder

„Od 2002 roku nasz bank korzysta z usług firmy TTS CONSULTING. Współpraca obejmuje tłumaczenie pisemne 
tekstów (często poufnych) o charakterze prawnym, księgowym i finansowym, m.in. okresowych oraz rocznych 
sprawozdań finansowych KB S.A. Bez obaw polecam usługi firmy TTS CONSULTING z zakresu tłumaczeń 
pisemnych w języku angielskim.”

Małgorzata Klejnert, Biuro Zarządu, Kredyt Bank S.A.



Szanowni Państwo,

Rozwój każdej organizacji niezależnie od jej rozmiaru 
zależy od umiejętności reagowania na konkretne 
warunki rynkowe oraz potrzeby klientów. Warunkiem 
rozwoju firmy w zmieniającej się rzeczywistości 
ekonomicznej jest silny, zmotywowany i kompetentny 
zespół – kapitał ludzki.

Nowoczesna organizacja to taka, która rozumie, że 
inwestycja w zasoby ludzkie to warunek sine qua 
non dynamicznego rozwoju, zwiększenia konkurencyjności, czy utrzymania 
swojej pozycji na rynku. Mimo trudności, z jakimi borykają się przedsiębiorcy, 
niezmiennie rośnie liczba szkolących się menedżerów. Coraz więcej firm 
realizuje wieloletnie plany szkolenia pracowników. A zatem warto się szkolić, 
warto inwestować w wiedzę, podnoszenie kwalifikacji i zwiększanie kompetencji 
personelu – największej wartości każdej organizacji.

TTS CONSULTING Training & Translation Services jest firmą, która od ośmiu 
lat z sukcesem działa na rynku szkoleń biznesowych i językowych. Cel, jaki 
sobie stawiamy to podnoszenie i doskonalenie kwalifikacji zawodowych oraz 
umiejętności interpersonalnych pracowników i menedżerów firm, z którymi 
współpracujemy. Nasi trenerzy to zespół doświadczonych praktyków 
z imponującym przebiegiem kariery zawodowej. Są to często wykładowcy 
wyższych uczelni oraz menedżerowie wyższego szczebla z doświadczeniem 
zdobytym w polskich i międzynarodowych firmach. 

Mam nadzieję, że zakres naszej oferty szkoleniowej spotka się z Państwa 
uznaniem i pozwoli nam na nawiązanie współpracy.

Ewa Pierzyńska
Dyrektor
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 zarządzanie
 sprzedaż/negocjacje
 umiejętności osobiste
 obsługa klienta
 marketing/pr
 finanse/podatki
 hr/kadry
 prawo budowlane/nieruchomości

TTS CONSULTING Training & Translation Services jest firmą szkoleniową prowadzoną przez grupę profesjonalistów z bogatym 
doświadczeniem w pracy na rynku szkoleń biznesowych. Specjalizujemy się w szkoleniach dla firm i instytucji. Oferujemy usługi 
szkoleń miękkich oraz twardych, specjalistycznych, zarówno w formie szkoleń otwartych jak i zamkniętych. Naszym celem 
jest podnoszenie i doskonalenie kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności interpersonalnych pracowników i menedżerów firm, 
z którymi współpracujemy.
Motto naszej działalności PERFECTED TO YOUR NEEDS oznacza, że naszą ofertę dostosowujemy w 100 procentach do 
indywidualnych potrzeb i możliwości naszych klientów.

SZKOLENIE KROK PO KROKU
Wszystkie realizowane przez nas projekty szkoleniowe składają się z 3 etapów:

Na koniec każdego szkolenia uczestnicy otrzymują przydatne materiały podsumowujące szkolenie oraz certyfikat ukończenia 
szkolenia. Jakość przeprowadzanych przez nas warsztatów mierzymy za pomocą ankiet i rozmów z osobami zamawiającymi 
i uczestniczącymi w szkoleniu.

3
REALIZACJA SZKOLENIA
Każde szkolenie, czy projekt szkoleniowy, realizowany jest pod ścisłym nadzorem merytorycznym i organizacyjnym 
ze strony naszej firmy. Staramy się w możliwie jak najszybszy sposób reagować na wszelkie uwagi, czy potrzeby 
klienta.

2
OFERTA SZKOLENIOWA
W oparciu o wstępną analizę szkoleń, opracowujemy i przedstawiamy naszym klientom konkretny projekt 
szkolenia/szkoleń, zawierający opis celów, korzyści oczekiwanych po jego wdrożeniu, szczegółowy program 
oraz profil prowadzącego je trenera. Współpracujemy z zespołem doświadczonych trenerów posiadających 
wieloletnią praktykę zawodową. Są to często wykładowcy wyższych uczelni, menedżerowie wyższego szczebla 
z doświadczeniem w pracy w polskich i międzynarodowych firmach. Wszyscy są ekspertami w swoich dziedzinach.
Po konsultacji z klientem, uwzględniamy ewentualne uwagi, czy propozycje zmian w zakresie szkolenia. Tak powstaje 
gotowy produkt. Oferta uszyta na miarę.

1 
ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH (APS)
Każdy projekt szkoleniowy, niezależnie od tego, czy jest to pojedyncze szkolenie, czy długofalowa kompleksowa 
współpraca, traktujemy indywidualnie. Zanim złożymy ofertę, staramy się wspólnie z naszymi klientami ustalić, jakie 
są ich oczekiwania, tak by zaproponować formułę, rodzaj i zakres szkolenia w 100 procentach odpowiadające ich 
potrzebom.
W przypadku bardziej złożonych projektów przeprowadzamy szczegółową Analizę Potrzeb Szkoleniowych (APS). 
W ten sposób uzyskujemy wszelkie niezbędne informacje na temat poziomu kompetencji osób, które mają wziąć 
udział w szkoleniu, dowiadujemy się, jakie cele są przed nimi stawiane i jakim podlegają procesom oraz w jakim 
stopniu procesy te powinny zostać usprawnione.

O FIRMIE
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MENEDŻERSKO-PRZYWÓDCZE”
„JAK ROZMAWIAĆ Z PRACOWNIKAMI, 

BY OSIĄGNĄĆ CELE BIZNESOWE”

Cel szkolenia
  Praktyczne przećwiczenie umiejętności niezbędnych 
w zarządzaniu mniejszymi zespołami w środowisku 
biznesowym

  Postawienie uczestników przed konkretnymi zadaniami 
menedżerskimi
  Poznanie technik związanych z wywieraniem wpływu 
na pracowników, kształtowaniem ich motywacji 
stymulowaniem ich rozwoju, rozwiązywaniem konfliktów 
delegowaniem zadań
  Praktyczne przećwiczenie umiejętności komunikacyjnych
  Zapoznanie z technikami zarządzania konfliktami

Odbiorcy szkolenia
Osoby na stanowiskach kierowniczych – różne szczeble

Program szkolenia
1. Wprowadzenie – wywieranie wpływu na ludzi – podstawowe 

zagadnienia 
2. Analiza własnego stylu kierowania 
   Rozpoznanie własnego stylu
  Możliwości rozwoju
  Techniki kierowania zespołem
3. Motywowanie członków zespołu 
  Rozpoznawanie potrzeb pracowników
  Proces motywacji
  Wzmacnianie motywacji
  Budowanie motywacji wewnętrznej
  Stymulowanie rozwoju pracowników
4. Komunikacja w zespole
  Znaczenie komunikacji
  Bariery komunikacyjne
  Metody poprawy komunikacji
5.Zarządzanie zmianą organizacyjną
  Przyczyny oporów wobec zmian
  Łagodzenie oporów wobec zmian
  Komunikowanie zmian
   Angażowanie pracowników w proces zmian
6.Zarządzanie konfliktem
  Przyczyny konfliktów 
  Rodzaje konfliktów 
  Komunikacja a konflikt
   Metody stymulowania oraz ograniczania konfliktu 
  Konflikt a agresja
7.Trening asertywności
  Czym jest asertywność
  Nasze prawa
  Asertywne cele, ekspresja i słuchanie
  Szczególne strategie asertywne

Wymiar czasowy
16h – 2 dni szkoleniowe

Korzyści ze szkolenia
Uczestnicy będą potrafili
 Motywować członków swojego zespołu
 Zarządzać konfliktem
 Zarządzać zmianą organizacyjną
 Delegować zadania

Cele szkolenia
  Nauczenie uczestników takiego prowadzenia 
rozmów z pracownikami, by zwiększyć do maksimum 
prawdopodobieństwo osiągnięcia przez nich celu 
  Dostarczenie wiedzy z zakresu komunikacji i wywierania 
wpływu 
  Uzyskanie informacji zwrotnych dotyczących stylu 
funkcjonowania uczestników 
  Opracowanie planów działania dotyczących realnych 
przypadków, z którymi menedżerowie mają do czynienia 
w pracy 

Odbiorcy szkolenia
  Menedżerowie pragnący zwiększyć swoje kompetencje 
komunikacyjne i przez to wpłynąć na efektywniejszą 
pracę zespołu 

Program szkolenia
1.Charakterystyka procesu komunikacji
   Style prowadzenia rozmowy
   Zachowania werbalne
   Bariery komunikacyjne
   Granice psychologiczne
2.Sposoby nawiązywania kontaktu
   Podstawy dobrego kontaktu
   Nawiązywanie kontaktu
   Co prowokuje napięcie w kontakcie
3.Czynniki zwiększające efektywność komunikacji
   Zasady komunikacji interpersonalnej
   Dopasowanie do rozmówcy
   Zadawanie pytań
   Zapobieganie błędom w komunikacji
   Zasady dobrego nadawania komunikatu
   Czterostopniowy komunikat w sytuacjach 

trudnych
   Informacja zwrotna
   Komunikat „Ja”
4.Skutecznie słuchanie
   Cechy dobrego słuchacza
   Odzwierciedlanie zachowań niewerbalnych 

rozmówcy
   Style słuchania i odpowiadania
5.Aktywne słuchanie – techniki
   Parafrazowanie
   Klaryfikacja
   Odzwierciedlanie
   Dobór słów
6.Rola komunikacji niewerbalnej
7.Zasady prowadzenia spotkań zespołowych
8.Struktury prowadzenia rozmów z pracownikami
9.Trudne sytuacje w życiu zespołu i jak im zapobiegać
10.Techniki wywierania wpływu społecznego

Wymiar czasowy szkolenia
32h – 4 dni szkoleniowe

Korzyści ze szkolenia
Uczestnicy nabędą:
  Umiejętność efektywnej komunikacji z pracownikami
  Podstawowe techniki wywierania wpływu poprzez 
umiejętną komunikację
  Wiedzę z zakresu podnoszenia efektywności pracy 
zespołu

„ZARZĄDZANIE PERSONELEM” „JAK DOSKONALIĆ UMIEJĘTNOŚCI 
PRZYWÓDCZE”

Cele szkolenia
Nabycie przez menedżerów konkretnej wiedzy i umiejętności 
sprzyjających kierowaniu podległym zespołem, takich jak
  Analiza swojego dotychczasowego systemu zarządzania 
zespołem
  Nabycie wiedzy na temat stylów i technik przywództwa 
oraz ich dopasowania do etapów rozwoju zespołu
  Budowanie zaangażowanego i efektywnego zespołu
  Przydział zadań do predyspozycji, czyli efektywny dobór 
zadań do ról grupowych
  Wyznaczanie i realizacja celów
  Zespołowe podejmowanie decyzji, czyli stopień partycypacji 
w zarządzaniu
  Rozpoznawanie emocji i zarządzanie nimi
  Motywowanie pracowników

Odbiorcy szkolenia
Menedżerowie każdego szczebla zarządzający zespołami

Program szkolenia
1. Ja, jako menedżer  

Cechy, umiejętności, wiedza i doświadczenie – oto 
efektywny menedżer 

2. Analiza stylów i metod zarządzania grupą pracowników 
3. Ja wobec zespołu:  

Jak budować swój autorytet, nie pogarszając relacji 
personalnych 

4. Budowanie zespołu, dylemat potrzeby pracownicze versus 
wykonywanie zadań zespołu 

5. Rola emocji (własnych i pracowników) w zarządzaniu 
zespołem 

6. Ja wobec zadań  
Motywowanie pracowników do działania (rola pozytywnej 
i negatywnej informacji zwrotnej) 

7. Wyznaczanie i realizacja celów 

Wymiar czasowy szkolenia
16h – 2 dni szkoleniowe

Korzyści ze szkolenia
  Wartość dodana – analiza osobistego stylu zarządzania 
ludźmi
  Podczas szkolenia, każdy uczestnik otrzyma informację (na 
podstawie testu diagnozującego oraz informacji zwrotnych 
od pozostałych uczestników i trenera) na temat swojego 
stylu zarządzania ludźmi. Dzięki temu możliwa będzie 
analiza szans i zagrożeń, które daje stosowanie takiego 
lub innego podejścia do zarządzania personelem. Celem 
szkolenia nie jest pokazanie „jedynego słusznego” stylu 
zarządzania, a raczej przekazanie uczestnikom pełnej 
informacji na temat konsekwencji wyboru konkretnego stylu 
lub techniki zarządzania pracownikami.

Cele szkolenia
  Autorefleksja nad własnym stylem przywództwa 
  Poszerzenie świadomości własnych mocnych stron 
i obszarów do rozwoju 
  Szkolenie to pomoże uczestnikom poprawić efektywność 
pracy 

Odbiorcy szkolenia
  Menedżerowie, którzy chcą świadomie rozwijać 
kompetencje związane z przywództwem, by lepiej radzić 
sobie z wyzwaniami współczesnej pracy 

Program szkolenia
1. Ja jako przywódca – autodiagnoza
2.Jakie czynniki są czynnikami sukcesu
   Rozwój samoświadomości
   Budowanie zaufania, efektywna komunikacja
  Władza i wpływ
3.Psychologia przywództwa
  Nieoczekiwane cechy przywódców
  Aspekty osobowości przywódcy, zachowania
   Mózg, powiązania i powszechne błędy w ocenie 

w biznesie
  31sekretów i praw przywódcy
4.Inteligencja przywódcza
  Wykonywanie zadań
  Rozumienie ludzi, samoocena
5.Myślenie w biznesie
   Rola krytycznego myślenia, myślenie strategiczne
   Zadawanie trudnych pytań i prowokowanie ludzi 

do myślenia
  Podejmowanie decyzji
6.Rozwój przywództwa 
  Inteligencja emocjonalna, empatia, motywacja
  Samoświadomość, samokontrola
  Umiejętności społeczne
  Style przywództwa
7.Czynniki porażki w przywództwie
8.Patologiczne style organizacyjne – diagnoza 
  Model dramatyczny
  Model podejrzliwy
  Model odseparowany
  Model depresyjny
  Model kompulsywny
9.Organizacyjne błędne koło
10.Zmiana
   Dynamika zmiany indywidualnej i przemiany 

organizacyjnej
  Przywódcze strategie wprowadzania zmiany 
11.Cechy skutecznego przywództwa
  Modele przywódcze
   Kompetencje przywódcze (osobiste, społeczne, 

poznawcze)
  Tworzenie zespołów osiągających efekty
12.Role, jakie grają przywódcy
   Czym różni się przywódca od menedżera

Wymiar czasowy szkolenia
16h – 2 dni szkoleniowe

Korzyści ze szkolenia
Uczestnicy będą potrafili:
  Radzić sobie z zespołem i  zarządzać konfliktem
  Badać efektywność pracy swojego zespołu
  Motywować swój zespół
  Oceniać potencjał swoich pracowników
  Przekazać informację zwrotną
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– KOMPETENCJE KIEROWNIKA PROJEKTU”
„ROLA MENEDŻERA  
W PROCESIE ZMIAN”

Cele szkolenia
  Dostarczenie wiedzy i doświadczeń menedżerom, które 
umożliwią skuteczne i sprawne zarządzanie ludźmi 
w sytuacjach związanych ze zmianami 
  Poprawa efektywności pracy własnej i pracy zespołu 
  Większa świadomość sposobów kierowania ludźmi 
w sytuacjach zmian 

Odbiorcy szkolenia
Osoby pełniące funkcje wyższej kadry menedżerskiej 
w firmach, stykające się w swej pracy z nieprzewidywalnymi 
sytuacjami 

Program szkolenia
1.Zmiana 
   Proces zmian w organizacji
   Kontekst psychologiczny zmian
   Mechanizmy obronne człowieka w zmianie
   Krzywa reakcji na zmiany
   Wartości i proces zmian
   Zaufanie i proces zmian 
2. Pożądane zachowania menedżerów w sytuacji zmiany
   Przezwyciężanie oporu wobec zmian
   Jak rozmawiać z pracownikami o zmianach
   Jak wspierać pracowników w procesie zmian
   Nowe spojrzenie na współpracę menadżer 

– pracownik w sytuacji zamiany
   Praca z obawami ludzi, praca z przekonaniami 

ludzi w sytuacji zmiany
3.Rola lidera w informowaniu o zmianach
4.Sytuacje trudne w procesie zmian
5.Aktywne rozwiązywanie problemów
   Generowanie proaktywnej postawy w sytuacjach 

zmiany
6.Rozwiązywanie konfliktów w sytuacji zmiany
   Model Gordona
7. Radzenie sobie z emocjami ludzi w sytuacjach zmiany
8.Radzenie sobie ze stresem w sytuacjach zmian
9.Praca nad case study uczestników treningu
10. Jak pomóc pracownikom przetrwać i wykorzystać 

zmiany
11.Jak zadbać o siebie w sytuacjach zmian

Wymiar czasowy szkolenia
32h – 4 dni szkoleniowe

Korzyści ze szkolenia
Uczestnicy będą potrafili:
  Motywować członków swojego zespołu
  Zarządzać zmianą organizacyjną
  Delegować zadania

Cel szkolenia
  Zapoznanie uczestników z podstawowymi technikami 
zarządzania projektem 
  Podniesienie efektywności procesów planowania, zarządzania 
zespołem, tworzenia harmonogramów, podejmowania 
decyzji, zarządzania czasem w ramach projektu 
  Przećwiczenie technik wykorzystywanych przy 
zarządzaniu projektem

Odbiorcy szkolenia
  Członkowie zespołów projektowych, kierownicy projektów
  Menedżerowie różnych szczebli

Program szkolenia:
1.Proces zarządzania projektem – wprowadzenie
   Analiza sytuacji
   Planowanie
   Realizacja
   Ewaluacja
2.Zarządzanie projektem – planowanie
   Zarządzanie projektem jako zarządzanie zmianą 

organizacyjną 
   Zarządzanie projektem jako proces
   Przygotowanie celów projektu
   Klient projektu
   Planowanie zakresu prac projektu
   Planowanie niezbędnych zasobów
   Harmonogram projektu
3. Realizacja projektu – kierowanie projektem i ludźmi 

w zespole projektowym
   Zasady pracy zespołowej, komunikacja w zespole
   Przewodzenie zespołem projektowym
   Rozwiązywanie konfliktów w zespole 

projektowym
   Zarządzanie czasem w trakcie realizacji projektu
4. Kreatywność w zarządzaniu projektem – zasady 

skutecznego formułowania problemów
   Sposoby przekształcania trudności w wyzwania
   Analiza "dobrych i złych" metod formułowania 

problemów organizacyjnych i decyzyjnych
   Typologia problemów
   Twórcze rozwiązywania problemów
   Techniki twórczego myślenia
   Istota kreatywnego podejścia do rozwiązywania 

problemów 
   Poszukiwanie inspiracji rozwiązań w innych 

dziedzinach 
   Sposoby strukturalizacji problemu
   Narzędzia twórczego rozwiązywania problemów
6.Wybrane sposoby wspierające podejmowanie decyzji
   Problemowy model podejmowania decyzji
   Budowanie ścieżki rozwiązywania problemu 
   Grupowe metody podejmowania decyzji
7.Ewaluacja projektu

Wymiar czasowy szkolenia
16h – 2 dni szkoleniowe

Korzyści ze szkolenia
Uczestnicy będą potrafili:
  Zarządzać projektem i planować etapy projektu
  Ułożyć właściwy harmonogram dla danego projektu
  Kierować zespołem projektowym
  Zarządzać czasem w projekcie
  Twórczo rozwiązywać problemy podczas realizacji 
projektu
  Podejmować decyzje w ramach projektu

„ZARZĄDZANIE ZMIANĄ”„ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM”

Cele szkolenia
Nabycie konkretnej wiedzy i umiejętności ułatwiających 
rozwiązywanie najczęstszych problemów na stanowiskach 
kierowniczych, takich jak:
  Podstawowe umiejętności rozwiązywania konfliktów – 
mediacje pracownicze
 Zarządzanie emocjami w sytuacjach kryzysowych
  Nabycie wiedzy na temat jak zauważać i efektywnie 
wykorzystywać konflikty
 Docieranie do potrzeb i obaw pracowników
 Radzenie sobie ze stresem
  Przeprowadzenie analizy dotychczasowego 
stylu zarządzania oraz wypracowanie warunków 
optymalizujących pracę na stanowisku kierowniczym

Odbiorcy szkolenia
Kadra menedżerska

Program szkolenia
1. Sesja wprowadzająca – cele szkolenia, oczekiwania 

uczestników, kontrakt
2.Konflikt – problem, czy szansa dla menedżera
3.Przyczyny powstania i zarządzanie skutkami konfliktu
   Nabycie umiejętności rozwiązywania konfliktów 

– mediacje pracownicze
   Docieranie do potrzeb obaw i korzyści 

pracowników związanych z konfliktem
4. Budowanie udanych i długotrwałych relacji 

interpersonalnych – czynniki wsparcia i zagrożenia
5.Rola i zarządzanie emocjami w konflikcie
6. Podstawowe techniki radzenia sobie ze stresem 

w sytuacji konfliktu
7. Test na style zarządzania konfliktem
8. Wyznaczenie Indywidualnej Strategii Budowania 

Potencjału – dokument podsumowujący planowane 
zmiany, zarówno w obszarze osobistym, jak i otoczenia 
stanowiska pracy

Wymiar czasowy
16h – 2 dni szkoleniowe 

Korzyści ze szkolenia
Uczestnicy będą potrafili:
  Diagnozować i umiejętnie wykorzystywać konflikty
 Rozwiązywać konflikty i nimi zarządzać 

Cele szkolenia
  Wzrost efektywności wdrażania zmian i zapewnienia 
ich trwałości poprzez stosowanie modelu Kottera oraz 
narzędzi wspierających implementację zmian
  Zdobycie wiedzy dotyczącej procesu zarządzania 
zmianą

  Nabycie praktycznych umiejętności stosowania narzędzi 
menedżerskich, takich jak analiza pola sił, analiza osób 
mających wpływ na zmiany, mapa zależności w sytuacjach 
zawodowych

Odbiorcy szkolenia
Kadra zarządzająca, menedżerowie wyższego i średniego 
szczebla, właściciele firm, agenci zmian, specjaliści HR, 
liderzy zespołów, menedżerowie projektów, koordynatorzy 

Program szkolenia
1. Od Mojżesza do Kottera – jak być skutecznym na każdym 

etapie zarządzania zmianą
   Czynniki sukcesu w zarządzaniu zmianą (dyskusja 

moderowana)
   Określenie gotowości do zmian 

z wykorzystaniem krzywej rozwoju Handy’ego
2. Zmiany w firmie „Uniwer” – symulacja biznesowa change 

masters
3. Optymalizacja planu zmian z wykorzystaniem analizy 

pola sił
   Analiza pola sił Lewina – narzędzie obrazujące 

„za i przeciw” (mini-wykład)
   Analiza pola sił – krok po kroku
   Plan wdrożenia zmian w firmie Uniwer (analiza 

przypadku)
   Siły sprzyjające zmianom
   Siły oporu
   Ocena szans powodzenia projektu zmian
   Optymalizacja planu
4. Ważne jest nie tylko „co zmieniać?”, ale też „z kim?”
   Analiza osób mających wpływ na zmiany w firmie 

(case study)
   Kto może pomóc, a kto zaszkodzić zmianom, kto 

jest neutralny
   Narzędzia wspomagające analizę
   Matryca ważności osób i wynikające z niej 

sposoby postępowania
   Lista kontrolnych pytań
   Mapa wpływu (analiza sieci powiązań w firmie)
5. Wyzwania związane ze stosowaniem poznanych narzędzi 

(dyskusja moderowana)
6. Action Plan – co mogę zrobić w mojej firmie 

(praca własna)

Wymiar czasowy szkolenia
16h – 2 dni szkoleniowe

Korzyści ze szkolenia
Uczestnicy będą potrafili:
  Poprawić jakość decyzji dot. podjęcia zmian w firmie 
i prawidłowo zaprojektować proces zmian 
 Zwiększyć poziom efektywności wdrażania zmian 
 Zapewnić trwałość wdrażanych zmian 
  Poprawić komunikację wewnętrzną w firmie, dzięki 
zmapowaniu kanałów komunikacji formalnej i nieformalnej 
  Przyspieszać zmiany oraz obniżyć ich koszty ludzkie 
i finansowe 
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METODA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI”

Cele szkolenia
  Poznanie, w jaki sposób można wykorzystać założenia 
i zasady zasad mind mappingu
  Poznanie metod zastosowania aplikacji do właściwego 
zarządzania ograniczeniami w projektach
  Nabycie umiejętności wykorzystywania innowacyjnych 
rozwiązań z wykorzystaniem technik mind mappingu
  Nabycie umiejętności opracowywania mapy myśli dla 
złożonych projektów
  Właściwe monitorowanie stanu realizacji projektu
  Identyfikowanie i minimalizowanie wpływu niekorzystnych 
zdarzeń w projekcie 

Odbiorcy szkolenia
  Zespoły projektowe

Program szkolenia
1. Wprowadzenie do zarządzania projektem i mind mappingu
   Relacje między aktywami projektu i ich interpretacja 

– aktywne sterowanie ograniczeniami
   Mind Mapping do aktywizacji i wizualizacji tego, 

co nieuchwytne a krytyczne
2.Podstawy i zasady tworzenia map myśli 
   Tworzenie mapy myśli do analizy sytuacji 

i podejmowania decyzji biznesowych
   Organizacja notatek ze spotkań a skuteczna 

komunikacja
   Kompleksowa analiza sytuacji lub problemu przy 

pomocy mapy myśli
3.Zastosowanie technik Mind Mappingu 
   Właściwa ocena sytuacji i dokonywanie 

optymalnych wyborów
   Szybkie organizowanie myśli
   Kreatywność indywidualna i grupowa
   Definiowanie, analiza i rozwiązywanie problemów
   Redefiniowanie celów w odniesieniu do czasu, 

zasobów, zmiennych wymagań 
   Zapewnienie efektywnej komunikacji w zespole 

projektowym
4. Przykłady zastosowań mind mappingu w zarządzaniu 

cyklem życia projektu
   Etap identyfikacja projektu 
   Etap inicjacja i realizacja projektu 
   Zamknięcie projektu 
5. Obszary zastosowań map myśli w zarządzaniu projektami
   Zarządzanie integralnością projektu
   Zarządzanie zakresem projektu
   Zarządzanie kosztami oraz jakością projektu
   Zarządzanie zasobami ludzkimi
   Zarządzanie komunikacją projektu
   Zarządzanie ryzykiem projektu
6.Przegląd aplikacji IT do tworzenia mapy myśli
   Przegląd rozwiązań komercyjnych i freeware 
   Korzyści i zalety poszczególnych aplikacji 
   Ograniczenia map myśli w zarządzaniu projektami 

Wymiar czasowy
8h – 1 dzień szkoleniowy

Korzyści ze szkolenia
Uczestnicy będą potrafili:
  Wykorzystać zdobytą wiedzę i ją zastosować
  Opracowywać mapy myśli dla złożonych projektów 
  Właściwie monitorować stan realizacji projektu 
  Identyfikować i minimalizować wpływ niekorzystnych 
zdarzeń w projekcie 

„MODELOWANIE I OPTYMALIZACJA 
PROCESÓW BIZNESOWYCH”

Cele szkolenia
  Sprawdzenie w praktyce sposobów rozpoznawania 
i hierarchizacji procesów wymagających doskonalenia, 
w tym obsługi klienta oraz tworzenia dokumentów 
niezbędnych podczas komunikowania tych zmian 
pozostałej części organizacji 
  Poznanie techniki tworzenia map stanu istniejącego 
i stanu docelowego procesu oraz przeprowadzania 
analizy interesariuszy 
  Rozwinięcie kompetencji niezbędnych do tworzenia 
wzorców oraz metod pomiaru nowych procesów 
  Przybliżenie aspektów wdrażania Six-Sigma i ułatwiania 
kadrze kierowniczej podjęcia decyzji związanych 
z wdrażaniem programów transformacyjnych 

Odbiorcy szkolenia
Kadra menedżerska 

Program szkolenia
1. Wprowadzenie do zarządzania procesem ciągłego 

doskonalenia
   Projektowanie strumienia wartości
   Doskonalenie strumienia wartości
   Tradycyjna strategia zwiększania 

konkurencyjności przedsiębiorstwa
   Narzędzia ciągłego doskonalenia
2. Kluczowe terminy i pojęcia zarządzania modelowaniem 

procesów 
   Modelowanie procesu, zarządzanie procesowe, 

doskonalenie procesów
   Działania w ramach zarządzania procesowego 
   Model przebiegu pracy 
   Kluczowe korzyści z zarządzania modelowaniem 

procesów
   Etapy projektu doskonalenia procesów 
   Zarządzanie zmianami organizacyjnymi

3. Wykorzystanie głosu Klienta (VoC) na rzecz wzrostu 
jakości usług

   Czym jest Głos Klienta (VoC)
   Wartość postrzegana przez Klienta
   Satysfakcja – całkowita satysfakcja Klienta
   Narzędzia do śledzenia i pomiaru satysfakcji klienta
   Oczekiwania Klienta a zdolność procesów 

biznesowych do ich zaspokajania
   Wpływ VoC na strategię biznesową
   Informacja VoC, CTQ: plan działań
4. Modelowanie i optymalizacja procesów biznesowych 

– Six-Sigma (cykl DMAIC)

Wymiar czasowy
16h – 2 dni szkoleniowe

Korzyści ze szkolenia
Uczestnicy będą potrafili:
  Wykorzystać zdobytą wiedzę do zarządzania zmianą 
procesów biznesowych i wzrostu satysfakcji klientów
  Identyfikować potrzeby klientów w zakresie jakości 
produktów i usług

  Opracować kompleksowy program poprawy jakości procesów 
obsługi klienta i dostarczania nowych produktów bankowych
  Definiować i analizować kluczowe mierniki procesów (KPI)
  Modelować procesy biznesowe i inicjować działania 
korygujące

„ORGANIZACJA BIURA  
ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI”

„ZARZĄDZANIE RYZYKIEM 
W PROJEKTACH”

Cele szkolenia
Przedstawienie podstawowych wiadomości niezbędnych do 
zrozumienia, samodzielnego zaprojektowania, wdrożenia oraz 
właściwego i efektywnego zarządzania ryzykiem w organizacji

Odbiorcy szkolenia
  Zespoły projektowe
  Koordynatorzy zespołów projektowych

Program szkolenia
1.Wprowadzenie: cele i elementy zarządzania ryzykiem
   Definiowanie pojęcia ryzyka
   Określenie miejsca ryzyka w zarządzaniu 

projektem 
   Elementy składowe zarządzania ryzykiem 
   Kultura zarządzania ryzykiem w organizacji 
   Budowanie dojrzałości organizacji odnośnie 

zarządzania ryzykiem 
2.Zasady zarządzania ryzykiem
   Istota i cel zarządzania ryzykiem 
   Założenia organizacyjne do zarządzania ryzykiem 
   Kategoryzacja ryzyk i konsekwencji oraz ich pomiar 
   Role i odpowiedzialność w zarządzaniu ryzykiem 

w projektach 
3.Narzędzia i techniki do identyfikacji i analizy ryzyka 
   Metodyka zarządzania ryzykiem M_o_R
   Przegląd technik i narzędzi do analizy ryzyk
    Technika RBS
    Technika PERT 
    Drzewa produktów 
    Drzewa decyzyjne
    Metoda Delficka
    Burza Mózgów 
    Symulacja Monte Carlo 
    Metody priorytetyzacji i wizualizacji ryzyk
4.Proces zarządzania ryzykiem 
   Identyfikacja ryzyka 
   Szacowanie ryzyka – analiza i ocena 
   Postępowanie z ryzykiem – założenia do planu 

postępowania z ryzykiem 
   Wdrożenie zarządzania ryzykiem 
   Przegląd i raportowanie zarządzania ryzykiem 
5.Podsumowanie warsztatów

Wymiar czasowy: 
8h – 1 dzień szkoleniowy

Korzyści ze szkolenia
Uczestnicy będą potrafili:
  Stosować praktycznie proces zarządzania ryzykiem 
w projektach 
  Rozpoznawać zagrożenia i szanse oraz oceniać ich 
wartość w projekcie
  Wdrożyć właściwe techniki i metody szacowania ryzyka
  Przezwyciężać psychologiczne bariery zarządzania 
ryzykiem wykazywane przez członków zespołu 
projektowego
  Uwzględniać potencjalne zagrożenia i szanse w planie 
kolejnych projektów
  Doskonalić proces zarządzania ryzykiem w kontekście 
redefinicji zadań w harmonogramie projektu
  Stosować odpowiednie mechanizmy i strategie 
zabezpieczeń
  Aktywnie wspierać interesariuszy projektu 
w podejmowaniu właściwych decyzji biznesowych
  Szacować wpływ danego ryzyka na cele projektowe

Cele szkolenia
  Przedstawienie kompleksowego podejścia do zarządzania 
projektami w organizacji
  Poznanie zasad organizacji biura zarządzania projektem 
(PMO)
  Przyswojenie wiedzy w zakresie roli PMO w nowoczesnych 
i innowacyjnych przedsiębiorstwach
  Poznanie metod i technik monitorowania portfolio projektów 
  Prezentacja głównych problemów i wyzwań zarządczych 
wdrożenia skutecznego PMO

Odbiorcy szkolenia
  Zespoły projektowe

Program szkolenia
1.Wprowadzenie do zarządzania projektami i programami
   Projekt, program, portfel projektów oraz 

zarządzanie projektem, programem i portfelem 
projektów – główne podobieństwa i różnice

   Omówienie aktualnych praktyk zarządzania 
projektami w przedsiębiorstwach 

   Określenie biznesowego znaczenia PMO 
w organizacjach 

   Definiowanie funkcji Biura Zarządzania Projektami 
   Klasyfikacja PMO w przedsiębiorstwach
2.Identyfikacja obszarów zainteresowania PMO
   Tworzenie Biura Zarządzania Projektami
   Metodyka systematyzująca budowanie 

i zarządzanie Biurem Projektów
   Zadania i kluczowe czynniki sukcesu wdrożenia 

PMO 
   Trudności i zagrożenia związane z tworzeniem 

PMO
3. Koncepcja powołania centrum kompetencyjnego 

zarządzania projektami
   Omówienie przykładowego projektu wdrożeniowego 
   Założenia i główne zależności 
   Struktura podziału pracy 
   Poszczególne fazy projektu wdrożenia PMO 

w organizacji 
4. Rola PMO w procesie monitorowania i raportowania 

realizacji projektów, programów 
   Współpraca z interesariuszami procesu 

raportowania projektów, programów. 
   Budowanie pozytywnych relacji z kontrahentami 

biznesowymi 
   Dobre praktyki i zasady budowy i funkcjonowania 

systemu raportowania 
   Zasady zapewnienia jakości danych w procesie 

raportowania projektów 
   Dane i wskaźniki monitorowania projektów 

– kryteria doboru 
5.Podsumowanie warsztatów

Wymiar czasowy
8h – 1 dzień szkoleniowy

Korzyści ze szkolenia
Uczestnicy będą potrafili:
  Zbudować i wdrożyć skuteczne PMO we własnych 
organizacjach 
  Monitorować i właściwie oceniać stan zaawansowania 
projektów lub programów 
  Aktywnie wspierać Kierowników Projektu w realizacji 
kontraktów i założeń projektowych 
  Osiągnąć synergię wynikającą z unifikacji sposobu 
rozliczania uzyskanych efektów w projektach
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E „NEGOCJACJE SPRZEDAŻOWE”

Cel szkolenia
  Zrozumienie, czym są negocjacje 
  Nabycie umiejętności przygotowania do negocjacji 
  Nabycie umiejętności radzenia sobie ze sporami w życiu 
zawodowym, z tzw. trudnymi partnerami, osiągania 
porozumienia akceptowanego przez obydwie strony 
  Zapoznanie z tajnikami gier negocjacyjnych 

Odbiorcy szkolenia
  Przedstawicie handlowi, kupcy 
  Osoby zajmujące się negocjowaniem warunków 
współpracy, kontraktów 

Program szkolenia
Część I – czym są negocjacje
   Z kim negocjujemy – jak dobrze rozpoznać 

rozmówcę
   Jak rozpoznawać potrzeby naszych 

kontrahentów
1.Cel negocjacji
2.Podstawowe zasady skutecznych negocjacji
   Strategie i fazy procesu negocjacyjnego
   Techniki negocjacyjne
   Cena – jak ją budować i prezentować
   Jak wyzwolić wszystkie posiadane zdolności 

i umiejętności negocjacyjne
3.Komunikacja a negocjacje
   Zasady skutecznej komunikacji handlowej 

(struktura procesu komunikacji)
   Określenie wspólnych płaszczyzn podczas 

rozmowy handlowej,  właściwa argumentacja

Część II – zastrzeżenia i finalizacja rozmów
1. Czy klient, który zgłasza wątpliwości, zastrzeżenia to 

trudny klient 
2. Czym jest zastrzeżenie. Gdzie leży przyczyna zastrzeżeń 
3. Techniki radzenia sobie z wątpliwościami, zastrzeżeniami 

naszych rozmówców 
4.Metody finalizacji kontraktu 
5.Czynności po sprzedaży 

III część – prezentacja siebie i oferty podczas  
spotkania – elementy
1.Przyjrzyj się sobie. Kim myślisz, że jesteś. 
   Jak wyglądamy. Jakie robimy pierwsze wrażenie 
   Jak dobierać strój do rozmów
   Jak nawiązać dobry kontakt z rozmówcą, 

słuchaczem (jak być wiarygodnym)
   Komunikacja werbalna a niewerbalna
   Elementy mowy ciała
   Praca z głosem
2.Budowanie dobrej prezentacji
   Elementy dobrej prezentacji – wszystkie aspekty 

budowania skutecznej argumentacji
   Jak wzbudzić i utrzymać zainteresowanie 

w rozmówcach
   Wywieranie wpływu na innych i skuteczna 

komunikacja

Wymiar czasowy szkolenia
16h – 2 dni szkoleniowe

Korzyści ze szkolenia
Uczestnicy będą potrafili:
 Przygotować się do negocjacji 
 Budować relacje z kontrahentem 
 Prezentować swoją ofertę 
 Radzić sobie z wątpliwościami klientów 
 Efektywnie doprowadzić do sfinalizowania kontraktu 

„STRATEGIE CENOWE W OKRESIE 
OBNIŻONEGO POPYTU, CZYLI JAK 

UTRZYMAĆ SPRZEDAŻ, GDY MALEJE 
ZAPOTRZEBOWANIE”

Cel szkolenia
  Zmiana dotychczasowego sposobu myślenia o cenie 
i czynnikach ją kształtujących
  Zrozumienie nowego sposobu budowania wartości dla 
klienta
  Przygotowanie unikatowej propozycji sprzedaży
  Poznanie opcji strategicznych zrywających bezpośredni 
związek między ceną i jakością
  Poznanie istoty i zrozumienie sposobu kształtowania 
strategii cenowych adekwatnych dla okresu recesji 
gospodarczej

Odbiorcy szkolenia
  Dyrektorzy sprzedaży
  Dyrektorzy marketingu
  Szefowie działów handlowych i obsługi klienta
  Key account menedżerowie
  Przedstawiciele handlowi
  Doradcy klienta 
  Specjaliści ds. sprzedaży i marketingu

Program szkolenia
1.Megatrendy rynkowe początku XXI wieku
2.Wartość i proces jej kreowania przez firmę
3. Definiowanie, analizowanie i dokumentowanie wartości 

z punktu widzenia klienta
4.Unikatowa propozycja sprzedaży
5. Zmiana struktury potrzeb i zachowań klientów w okresie 

spadku dochodów i popytu
6. Opcje strategiczne zrywające bezpośredni związek 

między ceną i jakością
7.Strategie cenowe oparte na innowacjach kosztowych
8.Gra marketingowa „Strategie cen”

Wymiar czasowy szkolenia
8h – 1 dzień szkoleniowy

Korzyści ze szkolenia
Uczestnicy będą potrafili:
  Efektywnie zarządzać polityką cenową w okresie recesji
  Budować strategię cen produktów i usług
  Skutecznie formułować oferty sprzedaży

Cele szkolenia
  Poznanie metod scenariuszowych jako narzędzi zarówno 
zarządzania strategicznego, jak i operacyjnego
  Poznanie zasad wykorzystania metod scenariuszowych 
do podejmowania optymalnych decyzji biznesowych przy 
zachowaniu różnych ograniczeń

Odbiorcy szkolenia
Kadra menedżerska oraz osoby podejmujące ważne decyzje 
szczególnie w zakresie zarządzania projektami, wdrażania 
zmian transformacyjnych

Program szkolenia
1.Wprowadzenie do teorii podejmowania decyzji
   Znaczenie celów organizacji w kontekście 

podejmowanych decyzji
   Ocena alternatyw przy formułowaniu strategii 

przedsiębiorstwa
   Proces ciągłych zmian decyzyjnych podczas 

realizacji projektów
   Metody opracowywania scenariuszy
2.Etapy procesu podejmowania decyzji biznesowych 
   Zdefiniowanie i określenie struktury pola 

decyzyjnego 
   Identyfikacja i strukturyzacja czynników 

wpływających na kształtowanie się otoczenia
   Ustalenie tendencji rozwojowych i wskazówki 

krytycznych decydujących o przyszłość stanu 
otoczenia 

   Interpretacja wybranych scenariuszy
   Wprowadzenie i analiza oddziaływania 

wyrażanych efektów zakłóceniowych
   Wypracowanie scenariuszy z ewentualnym 

określeniem konsekwencji dla pola decyzyjnego
3. Wykorzystanie drzewa decyzyjnych do optymalizacji 

procesów decyzyjnych
   Analiza alternatywnych możliwości i zdarzeń
   Graficzna projekcja drzewa decyzyjnego i techniki 

wyznaczania prawdopodobieństwa wystąpienia
   Ocena kosztów i ryzyk dla danej decyzji biznesowej 
4. Przegląd metod scenariuszowych w zależności od 

kontekstu decyzji 
   Scenariusze szybkiego wzrostu
   Scenariusze ograniczenia działalności 
   Scenariusze rozwoju rynku i klientów 
   Scenariusze dotyczące głównych konkurentów, 

dostawców i producentów 
   Scenariusze dotyczące sytuacji politycznej, 

ekonomicznej, technologicznej
5. Wykorzystanie metod scenariuszowych do skutecznego 

zarządzania projektami 
   Zastosowanie metod scenariuszowych 

w poszczególnych etapach cyklu życia projektu
   Skuteczne zarządzanie zmianą w projektach
   Minimalizowanie wpływu materializacji ryzyka na 

cele projektowe

Wymiar czasowy szkolenia
8h – 1 dzień szkoleniowy 

Korzyści ze szkolenia
Uczestnicy będą potrafili:
  Wykorzystać specjalistyczną wiedzę w dziedzinie 
zarządzania, podejmowania lepszych decyzji biznesowych 
dla przedsiębiorstwa przy uwzględnieniu wielu elementów 
oraz przy danym poziomie ryzyka biznesowego 

Cele szkolenia
  Nabycie umiejętności tworzenia systemów ocen 
okresowych i przeprowadzenia prawidłowej rozmowy 
oceniającej 
  Nabycie umiejętności przekazania informacji zwrotnej 
pracownikowi 
  Nabycie umiejętności motywowania pracownika podczas 
rozmowy okresowej 

Odbiorcy szkolenia
Wszyscy menedżerowie, którzy prowadzą rozmowy 
okresowe / podsumowujące z pracownikami 

Program szkolenia
1.PO CO oceniać – cele ocen okresowych pracownika
2. CO oceniamy – (zachowanie, wyniki pracy, postawa 

pracownika, wiedza) 
3. KOGO oceniamy – co wiesz o osobie, z którą będziesz 

rozmawiać (typy odbiorców)
4.KTO ocenia – czy jesteś przygotowany do oceny
5. JAK – metody oceniania
   Jak przeprowadzić prawidłowo rozmowę 

okresową z pracownikiem
   Ustalenie kryteriów oceny
   Zasady prawidłowej komunikacji zawodowej
   Techniki asertywnej komunikacji niezbędne 

w trakcie rozmowy oceniającej – ćwiczenie 
podstawowych umiejętności menedżerskich

   Wyrażanie opinii i sądów
   Przekazywanie konstruktywnej krytyki
   Zasady udzielania informacji zwrotnych
   Sposoby reagowania na agresywną lub uległą 

postawę pracownika
   Sposoby zadawania pytań
6. Realne korzyści wynikające z dobrze przeprowadzonej 

rozmowy oceniającej dla:
   Pracownika
   Menedżera
   Zespołu
7. Sposoby formułowania zadań rozwojowych dla 

pracownika 
   Określenie luki kompetencyjnej 
   Wyznaczanie celów rozwojowych i zadań 

umożliwiających ich osiągnięcie.
8. Typowe błędy oceniania (m.in. efekt aureoli, błąd projekt 

tendencyjności, efekt pierwszego wrażenia, błąd 
centralizacji itp.)

9.Podsumowanie

Wymiar czasowy
16h – 2 dni szkoleniowe

Korzyści ze szkolenia
Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili:
  Przeprowadzić rozmowę oceniającą
  Świadomie motywować członków zespołu do realizowania 
indywidualnych planów działania
  Stosować rozmowy oceniające do rozwoju swoich 
pracowników 
  Przeprowadzać trudne rozmowy oceniające 
z pracownikami 
  Przekazywać informację zwrotną pracownikowi nawet 
w trudnych sytuacjach

„WYKORZYSTANIE METOD 
SCENARIUSZOWYCH DO OPTYMALIZACJI 

PROCESÓW DECYZYJNYCH”

„PROWADZENIE ROCZNEJ ROZMOWY 
Z PRACOWNIKIEM”
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Cele szkolenia
  Doskonalenie umiejętności tworzenia prezentacji, 
budowania dobrego wizerunku 
  Doskonalenie umiejętności prowadzenia zebrań, szkoleń, 
wystąpień publicznych 
  Przekazanie kluczowych elementów konstruowania 
prezentacji oraz przygotowanie siebie do wystąpienia 

Odbiorcy szkolenia
  Osoby pragnące zdobyć lub poszerzyć swoją wiedzę 
z zakresu autoprezentacji, konstruowania przemówień, 
organizowania i prowadzenia zebrań, szkoleń 

Program szkolenia
1.Wygląd zewnętrzny
   Jak wyglądamy. Jakie robimy pierwsze wrażenie
   Czy wygląd wpływa na efekt komunikacji
   Na co zwracają ludzie uwagę podczas pierwszego 

wrażenia
2. Elementy mowy ciała  

(postawa, gesty, mimika, sposób siedzenia, stania, 
chodzenia)

   Jak odczytywać i interpretować informacje 
płynące z mowy ciała naszego rozmówcy

   Jakie gesty, postawę stosować, żeby sprawiać 
wrażenie wiarygodnej osoby

3.Strój
   Jak dobierać strój do prezentacji
   Na jakie szczegóły zwrócić uwagę
4.Wiarygodność
   Pierwszy kontakt z rozmówcą (grupą) – jak się 

do niego przygotować, jaki cel chcemy osiągnąć
   Jak nawiązać dobry kontakt z rozmówcą, 

słuchaczem (jak być wiarygodnym) 
5.Głos – pracujemy z głosem
   Jak oddychasz
   Czy twój głos brzmi interesująco
   Jak się ciebie słucha 

W tej części pracujemy nad melodią naszego 
głosu, ćwiczymy oddech, ćwiczymy dykcję, (praca 
z dyktafonem)

6.Budowanie dobrej prezentacji
   Elementy dobrej prezentacji – budowanie 

prezentacji (czas, cel, dopasowanie treści do 
grupy)

   Techniki prezentacyjne (jak pracować z materiałami,  
tablicą itp.)

   Jak wzbudzić i utrzymać zainteresowanie 
w rozmówcach

   Zasady pracy z grupą, zasady prowadzenia 
szkoleń

   SCENKI (przygotowanie własnej prezentacji)
7.Stres i trudne sytuacje podczas prezentacji
   Jak radzisz sobie ze stresem podczas 

prezentacji 
   Jak reagować na sytuacje trudne podczas 

prezentacji 

Wymiar czasowy szkolenia
16h – 2 dni szkoleniowe

Korzyści ze szkolenia
Uczestnicy będą potrafili:
  Określić własny style prezentacji 
  Wypracować indywidualne metody prezentacji 
  Nawiązać kontakt ze słuchaczami i skupić na sobie  
ich uwagę 

  Radzić sobie z atakiem słuchaczy, z trudnymi pytaniami 

„JAK RADZIĆ SOBIE ZE STRESEM”

Cele szkolenia
  Dokładne poznanie zasad działania stresu i jego fizjologii 
  Rozpoznanie indywidualnej podatności i odporności na stres 
  Nabycie umiejętności „uczciwego” kłócenia
  Poznanie metod poskramiania złości 
  Poznanie zasad asertywnych zachowań 
  Nabycie umiejętności optymalnego reagowania 
na bierność i agresję 
  Poznanie zasad treningu autogennego i podstawowych 
ćwiczeń oddechowych 

Odbiorcy szkolenia
  Wszystkie osoby, które w pracy bieżącej narażone są na 
stres z uwagi na rangę zajmowanego stanowiska, czy 
też ze względu na kontakt z trudnym klientem 

Program szkolenia
1.Czym jest stres
   Sposoby widzenia stresu
   Jakie są skutki stresu – (fizyczne, psychiczne)
   Diagnoza indywidualnego poziomu 

„zestresowania”
   Jak reagujesz w sytuacjach stresowych 

– kwestionariusz
   Wydarzenia życiowe – czy jesteś podatny na 

stres – ćwiczenie
   Walka czy ucieczka – ćwiczenie
   Jak radzę sobie ze stresem – a jak mogę sobie 

z nim radzić
   Analiza sytuacji zawodowych wywołujących stres
   Relatywizm i próg reaktywności (czynniki 

stresogenne, czynniki neutralizujące stres)
   Metody radzenia sobie z „negatywnymi” 

emocjami (techniki NLP, wizualizacja, afirmacje)
   Rodzinne dziedzictwo – ćwiczenie 
2.Syndrom wypalenia zawodowego
   Czym jest wypalenie zawodowe
   Dlaczego ludzie się wypalają
   Spirala wypalenia
   Ocena osobista
   Sposoby na odzyskanie równowagi
3. Właściwa komunikacja
   Wzmocnij swoją samoocenę
   Asertywność jako metoda skutecznego radzenia 

sobie ze stresem i swoją niską samooceną 
    Czy jestem asertywny – mapa 

asertywności
    Rozwijanie asertywności poprzez 

pozytywne postrzeganie siebie 
(ćwiczenie, wykład, dyskusja)

   Wzmacnianie witalności i energii życiowej: 
Techniki relaksacji, muzyka, ćwiczenia fizyczne

   Po prostu ‘Zrób to’ – rozpoczynamy trening 
pozytywnego myślenia

Wymiar czasowy szkolenia
16h – 2 dni szkoleniowe

Korzyści ze szkolenia
Uczestnicy szkolenia będą potrafili:
  Określić indywidualną podatność i odporność na stres 
  Radzić sobie w sytuacjach stresujących (trudne 
rozmowy, wystąpienia publiczne) 
  Radzić sobie z negatywnymi emocjami 
  Zapoznają się z zasadami treningu autogenicznego 
  Stosować ćwiczenia oddechowe wspomagające walkę ze 
stresem 

„ZARZĄDZANIE RELACJAMI 
Z KLUCZOWYMI KLIENTAMI RYNKU B2B”

Cel szkolenia
  Opanowanie praktycznych koncepcji i instrumentów 
budowania trwałych relacji z klientem biznesowym 
  Przyswojenie metod efektywnego ich wykorzystywania 
w procesie zarządzania jego obsługą na rynku dóbr 
inwestycyjnych 

Odbiorcy szkolenia
   Osoby zarządzające działami handlowymi, jak również 

przedstawiciele handlowi 

Program szkolenia
1.Megatrendy w obsłudze rynku początku XXI wieku
2. Strategie marketingowe obsługi rynku dóbr 

inwestycyjnych – umiejętność prowadzenia analizy 
strategicznej

3. Tworzenie i oferowanie unikatowej wartości dla 
kluczowego klienta (oferowanie rozwiązań)

4. Typy klientów. Reguły tworzenia dobrych ofert sprzedaży 
5.Analiza wartości oferty z punktu widzenia klienta
6. Poszukiwanie i pozyskiwanie kluczowych klientów 

(sposoby nawiązywania relacji z potencjalnymi klientami)
7. Poprawne kształtowanie efektywnych i trwałych relacji 

między partnerami wymiany rynkowej
8. Przyczyny i skutki utraty możliwości sprzedaży i/

lub utraty kluczowych klientów. Jak temu skutecznie 
zapobiegać

9. Obserwacja działań konkurencji wobec kluczowych 
klientów i strategie obronne przed tymi działaniami

10.Pomiar i monitorowanie poziomu satysfakcji klientów
11. Zasady i sposoby kształtowania wysokiego poziomu 

lojalności kluczowych klientów. Tworzenie i zarządzanie 
portfelem stałych klientów firmy

Wymiar czasowy szkolenia
16h – 2 dni szkoleniowe

Korzyści ze szkolenia
  Poznanie i opanowanie umiejętności budowania trwałych 
relacji firmy z jej klientami biznesowymi w celu skutecznej 
realizacji celów określonych w długookresowej strategii 
sprzedaży

  Poznanie i opanowanie narzędzi organizacji i zarządzania 
relacjami z klientem 

„NEGOCJACJE I ROZWIĄZYWANIE 
KONFLIKTÓW – HARWARDZKI PROJEKT 

NEGOCJACYJNY”

Cel szkolenia
  Przekazanie umiejętności skutecznego prowadzenia 
negocjacji oraz rozwiązywania konfliktów, szczególnie 
przy zastosowaniu modelu harwardzkiego

  Zdobycie wiedzy na temat technik negocjacyjnych 
i sposobów radzenia sobie z trudnymi partnerami rozmów 
  Nabycie umiejętności wychodzenia z sytuacji spornych 
(kilkoma technikami)

Odbiorcy szkolenia
  Handlowcy, pracownicy firm i instytucji odpowiedzialni za 
negocjowanie kontraktów

Program szkolenia
1.Konflikt – wprowadzenie do negocjacji
   Wprowadzenie – rodzaje konfliktów
   Konflikty interpersonalne i grupowe
   Źródła i rodzaje konfliktu 
   Poziomy konfliktu
   Pozytywne i negatywne aspekty konfliktu
   Zarządzanie konfliktem – pobudzanie, 

stabilizowanie i rozwiązywanie konfliktów
2.Negocjacje – wstęp
   Rodzaje negocjacji – wprowadzenie 
   Model negocjacji
   Znaczenie komunikacji – techniki jej poprawy
   Określanie celu negocjacji
   BATNA – tworzenie i rozpoznawanie 
   Wzorzec ustępstw 
   Znaczenie perswazji podczas negocjacji
   Rozmowa handlowa i negocjacje
 3.Negocjacje pozycyjne
   Podstawowe założenia – wprowadzenie
   Taktyki negocjacyjne – stosowanie, 

rozpoznawanie, przeciwdziałanie 
   Nieczyste chwyty podczas negocjacji – zapobieganie
   Zachowania niewerbalne podczas negocjacji 

– rozpoznawanie 
   Gra negocjacyjna – negocjacje pozycyjne
 4.Negocjacje problemowe – model harwardzki 
   Pułapki negocjacji pozycyjnych – wprowadzenie 

do negocjacji problemowych
   Z oponenta w partnera
   Bariery współpracy i ich przełamywanie – strategie
   Zasady negocjacji problemowych
   Gra negocjacyjna – negocjacje problemowe

 5.Podsumowanie – rady dla negocjatorów
   Najczęściej popełniane błędy – analizy 

przypadków
   Techniki ułatwiające sprawne prowadzenie 

negocjacji

Wymiar czasowy szkolenia
16h – 2 dni szkoleniowe

Korzyści ze szkolenia
Uczestnicy szkolenia będą wiedzieli:
  Jak skutecznie prowadzić negocjacje i rozwiązywać 
konflikty 
  Jak wykorzystać zaprezentowane podczas szkolenia 
techniki negocjacyjne 
  Jak radzić sobie z trudnymi partnerami w negocjacjach 
  Poznają techniki wychodzenia z sytuacji spornych 
  Poznają pułapki negocjacyjne 
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CZYLI JAK ZWIĘKSZYĆ EFEKTYWNOŚĆ 
PRACY ZESPOŁU”Cele szkolenia

  Zwiększenie efektywności pracy własnej i pracy zespołu
  Poznanie technik i środków wzmacniających kreatywność 
  Zwiększenie świadomości roli, jaką w zarządzaniu odgrywa 
kreatywność 
  Zwiększenie świadomości własnych mocnych stron 
i obszarów do rozwoju 

Odbiorcy szkolenia
  Menedżerowie, którzy poprzez rozwój swojej 
kreatywności chcą osiągać lepsze rezultaty i większą 
efektywność pracy 
  Pracownicy zespołów, działów, pionów, którzy chcą dzięki 
rozwojowi kreatywności lepiej radzić sobie z wyzwaniami 
współczesnej pracy 

Program szkolenia
1.Znaczenie kreatywności w biznesie
2.Jak wykorzystać twórcze myślenie w zarządzaniu
3.Jak kreatywnie zarządzać
4.Charakterystyka twórczego lidera
5.Cztery podstawowe cechy i umiejętności twórcze
   Płynność
   Giętkość
   Opracowanie szczegółów
   Oryginalność
6.Warunki twórczego myślenia
7.Twórcze rozwiązywanie problemów – fazy
   Odkrywanie celu
   Odkrywanie faktów
   Odkrywanie problemu
   Odkrywanie pomysłu
   Odkrywanie rozwiązania
   Odkrywanie oceny pomysłu
8.Kwestionowanie własnych przekonań
9.Zadawanie dociekliwych pytań
10.Zmiana punktu widzenia
11.Jak inspirować pracowników
12. Techniki kreatywnej pracy zespołowej – ćwiczenia 

praktyczne
13. Podejmowanie decyzji – techniki do natychmiastowego 

wykorzystania
14.Faza oceniania pomysłów – metody
15.Wprowadzanie pomysłów w życie
16.Jak zdławić kreatywność zespołu

Wymiar czasowy szkolenia
16 h – 2 dni szkoleniowe

Korzyści ze szkolenia
Uczestnicy będą potrafili:
  Wykorzystywać efektywnie swoją kreatywność
  Zwiększyć efektywność pracy
  Umiejętnie zarządzać swoim rozwojem

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom 
wiedzy związanej ze skutecznym coachingiem 
a także przećwiczenie praktycznych umiejętności 
niezbędnych podczas przekazywania zadań podwładnym 
i współpracownikom 

Odbiorcy szkolenia
Szkolenie jest kierowane do kadry kierowniczej wszystkich 
szczebli zarządzania, osób które pragną rozwijać swoje 
kompetencje związane coachingiem

Program szkolenia
Część I
1. Ustalenie indywidualnych celów rozwojowych dla 

uczestników szkolenia
2. Coaching jako nowoczesne narzędzie  

w zarządzaniu ludźmi
3.Cechy dobrego coacha
4.Coaching jako proces – etapy coachingu

Część II 
1.Słuchanie i prowadzenie rozmów coachingowych
2. Struktury prowadzenia rozmów coachingowych 

dostosowane do postawionego celu
3. Sposoby radzenia sobie z sytuacjami trudnymi 

występującymi w praktyce uczestników szkolenia 
– ćwiczenia praktyczne – budowanie proaktywnej 
postawy w radzeniu sobie z problemami

4. Bariery przeszkadzające w prawidłowym procesie 
coachingu

5. Moje mocne strony jako coacha – praca nad pewnością 
siebie i poczuciem własnej wartości

6. Planowanie ścieżki dalszego rozwoju własnych 
umiejętności coachingowych

Czas trwania warsztatów 
32 h – 4 dni szkoleniowe

Korzyści ze szkolenia
  Poznanie zasady coachingu
  Nabycie przez uczestników umiejętności prowadzenia 
konstruktywnych rozmów coachingowych
  Zapoznanie uczestników z korzyściami zarządzania 
stylem coachingowym
  Zapoznanie ze strukturą prowadzenia rozmów 
coachingowych
  Nabycie umiejętności planowania ścieżki rozwoju 
własnych kompetencji coachingowych 

„ZARZĄDZANIE CZASEM”

Cele szkolenia
  Podniesienie efektywności w zarządzaniu czasem
  Zwiększenie efektywności planowania indywidualnego 
i zespołowego
  Eliminacja złodziei czasu
  Wypracowanie metod podniesienia efektywności pracy 
zespołu
  Zapoznanie z technikami przyczyniającymi się do 
zaoszczędzenia czasu pracy

Odbiorcy szkolenia
  Osoby na stanowiskach wykonawczych oraz 
menedżerskich

Program szkolenia
1. Analiza własnego czasu
   Sporządzanie budżetu czasu
   Diagnozowanie tzw. „złodziei czasu” i sposoby 

radzenia sobie z nimi 
   Sposoby postrzegania czasu i ich konsekwencje 
   Świadomość własnych potrzeb 
   Style zarządzania czasem
2.Określanie celów
   Budowanie celów: cele życiowe, cele zawodowe, 

cele krótkoterminowe, cele długofalowe 
integracja celów – osobistych z celami firmy

   Motywacja – przyspieszenie realizacji celu
   Rodzaje i kierunki motywacji
3.Ustalanie priorytetów 
   Analiza zadań według zasady Eisenhowera 
   Matryca Covey`a
   Zasada Pareto
4.Planowanie 
   Krzywa wydajności i koncentracji
  Krzywa zakłóceń oraz zasady i techniki planowania 
   Planowanie – tworzenie planu działania
   Pomoce w planowaniu (programy komputerowe, 

kalendarze, planery) 
5.Delegowanie zadań 
   Zasady jasnego i precyzyjnego przekazywania zadań 
   Komu zlecić zadanie – dobór zadań do osobowości
   Opór w delegowaniu
6.Planowanie pracy zespołowej
7.Kontrolowanie 
   Kontrola przebiegu pracy 
   Przegląd i ocena dnia (samokontrola) 
8.Komunikacja w firmie
   Racjonalne odbywanie narad i spotkań 
   Rozmowy dwustronne oraz telefoniczne 
   Prowadzenie korespondencji 
   Przygotowanie list kontrolnych i arkuszy roboczych 
   Efektywna komunikacja
9.Działania w trudnych sytuacjach 
   Mapa najczęściej spotykanych trudności
   Wykorzystanie technik asertywnych 
   Umiejętność zachowania dystansu 

emocjonalnego wobec presji czasowej 
   Zarządzanie emocjami i stresem

Wymiar czasowy szkolenia
16h – 2 dni szkoleniowe

Korzyści ze szkolenia
Uczestnicy będą potrafili:
  Wdrożyć techniki planowania czasu i metody pracy 
  Utrzymać samodyscyplinę w zarządzaniu własnym czasem 
  Określać cele, delegować zadania oraz ustalać priorytety 
  Planować oraz kontrolować pracę zespołową 

„ASERTYWNOŚĆ”

Cele szkolenia
  Rozwijanie asertywności, czyli rozbudzenie i wzmocnienie 
pozytywnego stosunku do własnej osoby oraz innych ludzi, 
a także szczerych i otwartych zachowań wobec otoczenia 
  Integracja zespołu 
  Wsparcie dla pracowników w kwestiach dotyczących 
asertywności 

Odbiorcy szkolenia
  Menedżerowie, poszukujący sposobów rozwijania 
pewności siebie, asertywności, sięgania do źródła swojej 
siły, by bardziej efektywnie komunikować się z innymi 
i utrzymać dobre relacje z kolegami i szefem 

Program szkolenia
1.Asertywność – co to dla mnie znaczy
2.Asertywność a inne rodzaje zachowań:
   Asertywność jako konstruktywna alternatywa 

dla zachowań agresywnych i uległych
   Zasady zachowań asertywnych
3.Człowiek, asertywność i Analiza Transakcyjna:
   „Mój poziom asertywności”, czyli wypełnianie 

kwestionariusza i refleksja nad swoimi 
postawami i zachowaniami

   „Pozycja życiowa a bierność, manipulacja, 
agresywność, asertywność”

   „Dlaczego jestem taki, a nie inny”,  
czyli przyczyny niektórych zachowań

4.Psychologiczne granice własne oraz innych ludzi
5.Rozwijanie własnej asertywności poprzez:
   Pozytywne postrzeganie samego siebie
   Przyjmowanie i przekazywanie pozytywnych 

komunikatów
   Wykorzystanie odpowiednich technik 

komunikacyjnych (słuchanie, wyjaśnianie, 
weryfikacja założeń, zadawanie pytań, wyrażanie 
sądów w pierwszej osobie, rozróżnianie między 
tym, co myślisz, a tym co czujesz oraz między 
tym, co wiesz, a co sobie wyobrażasz, pozytywne 
wypowiedzi, posługiwanie się tym samym językiem, 
odzwierciedlanie zachowań niewerbalnych)

   Ćwiczenie umiejętności asertywnych (wyrażanie 
własnej opinii, wyrażanie sprzeciwu, wyrażanie 
uczuć, radzenie sobie z presją i manipulacją, 
udzielanie i przyjmowanie krytyki)

   Praca nad zgłaszanymi problemami w obszarze 
tematu

6. Rozwijanie i wzmacnianie asertywności u innych poprzez:
   Oddziaływanie na ich zachowanie
   Otrzymywanie i przekazywanie rzetelnych 

komunikatów
7. „Mój potencjał”, czyli budowanie pozytywnego wizerunku 

samego siebie i dbanie o dobry wizerunek firmy

Wymiar czasowy szkolenia
16h – 2 dni szkoleniowe

Korzyści ze szkolenia
Uczestnicy będą potrafili:
  Oddzielać problem od człowieka
  Odmawiać w taki sposób, aby nie ranić uczuć drugiej strony
  Panować nad emocjami
  Postępować w sytuacji niemożliwości dotrzymania 
oczekiwanych terminów
  Panować nad strachem przed trudnymi rozmowami 
i przekazywaniem niepopularnych decyzji
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„NOWOCZESNE STRATEGIE I METODY 
ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM 

– TECHNOLOGIA I PROFESJONALNE 
NARZĘDZIA BUDOWANIA TRWAŁYCH 

ZWIĄZKÓW FIRMY Z JEJ PARTNERAMI”

Cel szkolenia
   Opanowanie praktycznych koncepcji i instrumentów 
budowania trwałych relacji z klientem oraz metod 
efektywnego ich wykorzystywania w procesie zarządzania 
jego obsługą 

Odbiorcy szkolenia
  Dyrektorzy sprzedaży i marketingu 
  Szefowie działów handlowych 
  Szefowie działów obsługi klienta 
  Keyaccount menedżerowie, przedstawiciele handlowi, 
doradcy klienta, doradcy serwisowi, specjaliści ds. 
sprzedaży i marketingu 

Program szkolenia
1. Dlaczego warto budować trwałe relacje z klientem i jak 

się do tego można zabrać
2. Jak umiejętnie powiązać zróżnicowane potrzeby nabywcy 

z korzyściami płynącymi z zakupu produktu
3. Jakie są kluczowe czynniki decydujące nie tylko o zakupie 

produktu przez klienta, ale także o nawiązaniu trwałych 
relacji z jego dostawcą

4. Wyczerpująca się skuteczność tradycyjnych programów 
lojalnościowych i przykłady nowych koncepcji rozwiązań

5. Jak w prosty i szybki sposób określić osobowość 
nabywcy, aby dotrzeć do jego percepcji i nawiązać z nim 
partnerski dialog

6. Dlaczego firma traci klientów, kiedy i jak można temu 
zapobiegać

7. Jak sprawnie organizować i zarządzać obsługą reklamacji
8. Dlaczego firma jest zainteresowana pomiarem i oceną 

poziomu poczucia satysfakcji swoich klientów i jak to 
należy robić

9. Jak zarządzać relacjami z klientem przetwarzając 
dostępne informacje w użyteczną wiedzę

10. Jak podtrzymywać dobre relacje z klientami 
w warunkach recesji

Wymiar czasowy
16h – 2 dni szkoleniowe lub 24h – 3 dni szkoleniowe 

Korzyści ze szkolenia
Szkolenie umożliwi uczestnikom poznanie i opanowanie 
następujących umiejętności budowania trwałych relacji 
firmy z jej klientami w celu skutecznej realizacji celów 
długookresowej strategii sprzedaży:
  Odejście od strategii sprzedaży bazującej na relacji ceny 
do jakości
  Poszukiwanie płaszczyzn, na których sprzedawca może 
kreować relacje z klientem
  Zdolność rozumienia istoty takich kategorii jak: 
zadowolenie i zaufanie klienta, zaangażowanie partnerów 
wymiany, wartość klienta i wartość dla klienta
  Zdolność identyfikacji i eliminacji przyczyn utraty klientów 
oraz sposoby przeciwdziałania tzw. „odejściom”
  Opanowanie zasad nawiązywania, budowania 
i podtrzymywania więzi z klientem, także w warunkach 
recesji gospodarczej
  Poznanie reguł sztuki tworzenia programu utrzymywania 
trwałych relacji z klientem i jego skutecznej realizacji

„PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA”

Cel szkolenia
  Budowanie profesjonalnego wizerunku pionu, działu, 
zespołu zajmującego się obsługą klientów, jako Pionu, 
Działu, Zespołu Zorientowanego na Klienta
  Wypracowanie standardu obsługi klienta
  Rozwijanie asertywności, czyli rozbudzenie i wzmocnienie 
pozytywnego stosunku do własnej osoby oraz innych ludzi, 
a także szczerych i otwartych zachowań wobec otoczenia
  Zrozumienie teorii asertywności oraz umożliwienie 
zdobycia umiejętności stosowania zachowań asertywnych
  Integracja zespołu
  Wsparcie dla pracowników w poniższych kwestiach:

   Oddzielanie problemu od człowieka
   Odmawianie w taki sposób, aby nie ranić uczuć 

drugiej strony
   Panowanie nad emocjami
   Postępowanie w sytuacji, kiedy ilość spraw jest 

spiętrzona tak bardzo, że przekracza możliwości 
dotrzymania oczekiwanych terminów

Odbiorcy szkolenia
  Pracownicy i kadra menedżerska pionu, działu, zespołu 
obsługi klientów, poszukujących sposobów rozwijania 
pewności siebie, asertywności, radzenia sobie ze stresem, 
by bardziej efektywnie komunikować się z innymi i utrzymać 
dobre relacje z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi 

Program szkolenia
1.Na początek:
   O czym myślisz, gdy słyszysz hasło obsługa klienta
   Jakie są wg was usterki w obsłudze klienta
   Jak chcielibyście być obsługiwani w firmie
2.Określenie pożądanego wizerunku działu w oczach klienta
3. Wypracowanie hierarchii wartości i celów w obsłudze klienta
4. Poziomy obsługi klienta w firmie
5. Umiejętności i kompetencje potrzebne do efektywnego 

obsługiwania klientów:
   Dyskusja, autodiagnoza
6. Po co są klienci. Kto to jest trudny klient. 

Jak go obsługiwać 
7. Komunikacja jako podstawowe narzędzie obsługi klienta 
8.Asertywność jako gwarancja zadowolenia klienta 
   „Mój poziom asertywności”, czyli wypełnianie 

kwestionariusza i refleksja nad swoimi postawami 
   Techniki: zamiana oceny na opinię, komunikat JA, 

zamiana komunikatu negatywnego na pozytywny, 
czterostopniowa skala asertywności

   Rozwijanie własnej asertywności
   Ćwiczenie umiejętności asertywnych (wyrażanie 

własnej opinii, wyrażanie sprzeciwu, wyrażanie 
uczuć, radzenie sobie z presją i manipulacją, 
udzielanie i przyjmowanie krytyki)

9. Radzenie sobie z emocjami i stresem – rola inteligencji 
emocjonalnej 

10.Dostępność – względem dostawcy i odbiorcy 
11. Dekalog obsługi klienta – co może przeszkodzić we 

wdrażaniu tego dekalogu. Jak możemy sobie z tym poradzić 
12.Podsumowanie 

Wymiar czasowy szkolenia
32 h – 4 dni szkoleniowe

Korzyści ze szkolenia
Uczestnicy będą potrafili:
  Skutecznie budować relacje z klientami
  Kontrolować stres i jego wpływ na relacje z klientami
  Wykorzystać w pracy techniki komunikacji z klientem

„WYWIERANIE WPŁYWU NA INNYCH 
I SKUTECZNA KOMUNIKACJA”

„TELEFONICZNA OBSŁUGA KLIENTA”

Cele szkolenia
  Udoskonalenie technik profesjonalnej komunikacji telefonicznej
  Podniesienie jakości obsługi telefonicznej klienta
  Zwiększenie efektywności wykorzystania czasu i poprawa 
wydajności
  Zyskanie dystansu emocjonalnego do rozmówcy
  Redukcja własnego stresu i wypalenia zawodowego
  Autodiagnoza stylu pracy z telefonem – możliwości 
samodoskonalenia

Odbiorcy szkolenia
  Pracownicy działu obsługi klienta, przedstawiciele handlowi
  Wszystkie osoby kontaktujące się telefonicznie 
z klientami firmy

Program szkolenia
1. Struktura procesu komunikacji 
   Nadawca wzbudzający zaufanie 
   Wizerunek profesjonalisty w kontakcie 

telefonicznym – jak go stworzyć
   Droga przepływu informacji (kanał wokalny, 

werbalny i niewerbalny)
  Z kim rozmawiamy, czyli typy odbiorców
   Przeszkody w sprawnym komunikowaniu się i jak 

ich unikać
   Techniki komunikacji stosowane podczas rozmowy 

telefonicznej (kanał, pytania, słuchanie) – techniki 
NLP (presupozycje, pozytywne wyrażenia 
wzmacniające zainteresowanie klienta)

   Autodiagnoza stylu pracy z telefonem
2.Zasady efektywnej rozmowy telefonicznej
   Zasady skutecznego kontaktu telefonicznego
   Przygotowanie (planowanie, wizualizacja, dobra 

znajomość oferty firmy, którą reprezentujemy)
   Cel rozmowy telefonicznej (różnice między 

rozmową bezpośrednią a telefoniczną)
   Etapy rozmowy telefonicznej
   Pierwszy kontakt – wzbudzenie zaufania, 

przedstawienie siebie, firmy
   Analiza potrzeb klienta (umiejętne stosowanie 

pytań i aktywne słuchanie)
   Profesjonalna argumentacja – jak przedstawić 

korzyści wynikające z naszej propozycji
   Język perswazji
   Zachowanie telefonicznego savoir-vivre
   Sondaż opinii klienta
   Trudności najczęściej występujące podczas 

rozmowy telefonicznej, jak im zapobiegać i jak 
radzić sobie z nimi

   Jak wykorzystać asertywność podczas rozmów 
telefonicznych

3.Reakcje na emocje
   Reagowanie na krytykę, skargi i zażalenia
   Zamiana ocen na opinii
   Reakcja na odmowę, ocenę, agresję
4.Finalizacja (negocjacje, końcowe ustalenia)
   Typowe błędy osób zajmujących się sprzedażą

Wymiar czasowy szkolenia
16h – 2 dni szkoleniowe

Korzyści ze szkolenia
Uczestnicy będą potrafili:
  Wykorzystywać techniki skutecznych rozmów 
telefonicznych 
  Reagować na emocje rozmówcy 
  Doprowadzić do finalizacji danego projektu/kontraktu 

Cele szkolenia
  Doświadczenie działań wywierania wpływu na sobie 
samym, co umożliwi właściwe reagowanie na ich przejawy 
w codziennych realiach oraz wzrost skuteczności 
uczciwego wpływu na innych 
  Zwiększenie świadomości metod i środków wpływu 
  Wzrost skuteczności w osiąganiu celów i realizacji zamierzeń 
  Skuteczna komunikacja, skuteczne egzekwowanie ustaleń 

Odbiorcy szkolenia
  Osoby pragnące poprawić jakość swoich kontaktów 
interpersonalnych ze współpracownikami poprzez 
poznanie zasad komunikacji werbalnej i niewerbalnej 

Program szkolenia
1.Komunikacja i wpływ a manipulacja 
   Granice między wpływem a manipulacją 
   Od czego zależy podatność na wpływ 
   Potęga i magia słów
   Obecność wpływu w życiu codziennym i pracy 
   Prawidłowe rozumienie pojęcia komunikacji
   Reguły poprawnej komunikacji
   Droga przepływu informacji
   Czytelny, precyzyjny komunikat – niezbędny 

element prawidłowej komunikacji
2.Mechanizmy psychologiczne i narzędzia wpływu
   Warunki skuteczności wpływu – rola dobrej 

relacji i dialogu
   Z kim rozmawiamy, czyli typy odbiorców
   Rodzaje technik manipulacji psychologicznych
3.Wpływ w sytuacjach codziennych
   Sytuacje konfliktowe
   Przekonywanie do swoich racji
   Wywoływanie uległości
   Asertywne okazywanie stanowczości
   Sposoby przeciwdziałania niepożądanemu wpływowi 
   Obrona przed manipulacją
4.Wywieranie wpływu w kontaktach handlowych 
   Elementy perswazji podczas prezentacji 
   Praktyka przekonującej argumentacji 
   Jak rozwiewać wątpliwości rozmówcy 
   Możliwości rozpoznawania kłamstwa
   Elementy komunikacji niewerbalnej tzw. „mowa ciała” 
5.Wywieranie wpływu na współpracowników
   Jak stać się godnym uwagi opiniodawcą w zespole
   Rola pytań w procesie komunikacji 
   Przeszkody w sprawnym komunikowaniu się
   Język dobrej komunikacji
   Tworzenie relacji sprzyjających długofalowej 

współpracy
   Formułowanie oczekiwań wobec współpracowników
   Udzielanie i przyjmowanie informacji zwrotnych 

6.Z treningu DO życia... 
   „Wycena” treningowych odkryć i refleksji
   Kontrakt wdrożeniowy

Wymiar czasowy szkolenia
16h – 2 dni szkoleniowe 

Korzyści ze szkolenia
Uczestnicy szkolenia będą potrafili:
  Określić popełniane dotąd błędy w komunikacji, co 
polepszy ich kontakt z otoczeniem 
  Wykorzystać techniki perswazji i zarządzać konfliktem 
  Wykorzystać „język dobrej komunikacji”
  Wywierać wpływ w kontaktach handlowych 
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„UTRZYMYWANIE KONTAKTÓW 
Z MEDIAMI”

Cele szkolenia
  Wskazanie metod strategicznego planowania współpracy 
z mediami
  Przekazanie nowoczesnych technik zaawansowanego 
kształtowania przekazu w mediach
  Przedstawienie sposobów kształtowania korzystnych 
relacji z mediami lub neutralizowanie negatywnego 
nastawienia
  Przygotowanie do współpracy z mediami podczas sytuacji 
kryzysowej

Odbiorcy szkolenia
  Pracownicy działów marketingowych i PR firm 

Program szkolenia
1. Podstawowe zasady kontaktów z mediami – 

wprowadzenie 
2. Stworzenie planu kontaktów z mediami – analizy 

przypadków 
3. Rzecznik prasowy i jego zadania – warsztaty 
4. Kontakty z prasą – Notatka prasowa (news release) 

i inne formy komunikacji z prasą – warsztaty 
5. Zasady kontaktów z dziennikarzami radiowymi 

i telewizyjnymi – warsztaty 
   Wywiad radiowy 
   Wywiad telewizyjny
6. Konferencja prasowa – zasady i podstawowe błędy – 

symulacja
7. Rozmowa z dziennikarzem – podstawowe zasady – 

warsztaty
8. Media relations a imprezy specjalne – analizy przypadków 

i warsztaty
9. Media relations w sytuacjach kryzysowych – analizy 

przypadków i symulacja
10.Mierzenie rezultatów media relations – podsumowanie

Wymiar czasowy szkolenia
16h – 2 dni szkoleniowe

Korzyści ze szkolenia
Uczestnicy będą potrafili:
  Wytyczać cele współpracy z mediami 
  Wykorzystać sposoby sprzedawania informacji 
w atrakcyjnej dla mediów formie 
  Wykorzystać metody pozyskiwania sympatii dziennikarzy 
  Kształtować przekaz 
  Wykorzystać techniki ‘zarządzania kryzysem’ w ramach 
kontaktów z mediami 

„PROFESJONALNE 
PRZYGOTOWANIE EVENTU”

Cel szkolenia
  Przedstawienie zasad efektywnego planowania i realizacji 
eventu
  Pokazanie zastosowania różnych rodzajów eventów

Odbiorcy szkolenia
  Pracownicy działów PR i marketingu
  Osoby przygotowujące eventy

Program szkolenia
1. Eventy wśród innych działań Public Relations – 

wprowadzenie
   Ogólne zasady tworzenia eventów
   Przyczyny popularyzacji
   Rodzaje eventów
2. Kiedy przygotowanie eventu jest konieczne – warsztaty 

i analizy przypadków
3. Strategiczne planowanie eventów – warsztaty
   Określenie celów
   Określenie grup celowych
   Kształtowanie budżetu
   Planowanie harmonogramu
   Określanie zadań i odpowiedzialności
   Plany awaryjne
4. Media relations przy planowaniu i przeprowadzaniu 

eventów – warsztaty
   Jakie media wykorzystać
   Jak wzbudzić zainteresowanie mediów
   Narzędzia i techniki wykorzystywane przy 

współpracy z dziennikarzami
   Mierzenie efektywności eventów
5.Przygotowanie eventu – analizy przypadków
6.Przygotowanie przykładowych eventów – symulacja
7.Ocena i podsumowanie

Wymiar czasowy szkolenia
16h – 2 dni szkoleniowe

Korzyści ze szkolenia
Uczestnicy będą potrafili:
  Strategicznie zaplanować event 
  Wykorzystać media relations przy planowaniu 
i przeprowadzaniu eventów 
  Promować event 
  Przygotować event 

„SZKOLENIE MEDIALNE”

Cele szkolenia
  Przełamanie barier związanych z wystąpieniami 
w telewizji i radiu
  Zapoznanie z technikami wywierania wpływu na 
dziennikarza i widza
  Opanowanie umiejętności panowania nad przekazem
  Zdobycie umiejętności dostosowania treści i stylu 
przekazu do różnego rodzaju mediów
  Uczulenie uczestników na wagę spójności i znajomości 
przekazu

Odbiorcy szkolenia
  Menedżerowie wyższych szczebli, rzecznicy prasowi, 
osoby reprezentujące firmę w mediach

Program szkolenia
1. Podstawowe zasady komunikacji w mediach – 

wprowadzenie
   Cel wystąpienia
   Budowa przekazu
   Plan wypowiedzi
   Znaczenie przygotowania tematu
   Prezencja – zasady zachowania przed kamerą, 

zasady ubioru
2.Prezentacja w mediach – warsztaty
   Techniki poprawy skuteczności przekazu
   Struktura wypowiedzi – budowanie wstępu, 

rozwinięcia i zakończenia 
   Formułowanie tezy, konstruowanie argumentu
   Pozawerbalne kanały komunikacji
   Dostosowanie prezentacji do rodzaju medium – 

rozmowa z dziennikarzem, telewizja, radio
3.Wywiady – warsztaty
   Odpowiadanie przekazem
   Jasność i spójność przekazu
   Techniki odpowiedzi na pytania dziennikarzy
   Jak odpowiedzieć na pytanie, na które nie zna 

się odpowiedzi
4.Debata – warsztaty
   Sposoby przyciągnięcia uwagi odbiorców 
   Stosowanie celnych ripost
   Kontrola przekazu
   Manipulowanie i obrona przed manipulację
   Przejmowanie kontroli nad dyskusją

Wymiar czasowy szkolenia
16h – 2 dni szkoleniowe

Korzyści ze szkolenia
Uczestnicy będą potrafili:
  Odpowiednio przygotować się do prezentacji przed 
kamerą 
  Wykorzystać techniki poprawy sprawności przekazu 
  Poznają techniki odpowiedzi na pytania dziennikarzy 
  Kontrolować swój przekaz podczas debat/wystąpień 
publicznych

„PUBLIC RELATIONS”

Cele szkolenia
  Przedstawienie znaczenia PR jako procesu ciągłego 
komunikowania się ze świadomie wybranymi grupami 
w celu pozytywnego i trwałego zaistnienia w świadomości 
odbiorców
  Udostępnienie uczestnikom różnych technik PR
  Przedstawienie zasad strategicznego planowania 
kampanii PR
  Przekazanie najnowszych trendów związanych z PR

Odbiorcy szkolenia
  Osoby zajmujący się PR i promocją 
  Osoby odpowiedzialne za komunikacje wewnętrzną 
i zewnętrzną organizacji 

Program szkolenia:
1.Strategiczne planowanie kampanii PR
2. Przygotowywanie struktury organizacyjnej – wewnętrzny 

i zewnętrzny PR
3. Tworzenie przekazu, wykorzystanie mediów do celów 

kampanii PR
4.Sposoby korzystania z badań opinii publicznej 
5.Tworzenie materiałów promocyjnych
6. Metody bieżącego monitorowania skuteczności kampanii PR
7. Zarządzanie kryzysem

Opis szkolenia
Szkolenie to skierowane jest do osób odpowiedzialnych 
za tworzenie i realizację strategii public relations. 
Umożliwia ono zapoznanie się z najnowszymi światowymi 
trendami w prowadzeniu kampanii PR. Nastawione jest 
na przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu 
strategicznego planowania, organizacji i przeprowadzania 
kampanii PR. Uwzględnia nowe wykorzystanie badań 
opinii publicznej, metody ‘szybkiej odpowiedzi’ oraz 
ciągłego kontrolowania przebiegu przekazu. W szkoleniu 
zwracamy uwagę zarówno na problemy wewnętrznego, 
jak i zewnętrznego PR, analizujemy działania proaktywne 
w dotychczasowych kampaniach PR oraz działania związane 
z kształtowaniem wizerunku w czasie sytuacji kryzysowej.

Korzyści ze szkolenia
Uczestnicy będą potrafili:
  Określić swoje słabe i mocne strony 
  Sprawnie poruszać się w środowisku medialnym 
  Tworzyć materiały promocyjne 
  Zaplanować kampanię PR 
  Zarządzać kryzysem 
  Monitorować poszczególne etapy kampanii PR 
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„STRATEGIA MARKETINGOWA FIRMY 
JAKO NARZĘDZIE KONKURENCJI NA 

RYNKU”

„SKUTECZNA STRATEGIA BIZNESOWA 
FIRMY W PIGUŁCE” 

Tworzenie i implementacja
Cel szkolenia
  Pokazanie strategii tworzenia i wprowadzania na rynek 
strategii marketingowej
  Nauczenie analizy skuteczności strategii marketingowej
  Nauczenie uczestników efektywnego wykorzystania 
strategii marketingowej firmy

Odbiorcy szkolenia
  Członkowie rad nadzorczych
  Dyrektorzy generalni, członkowie zarządu
  Dyrektorzy sprzedaży i marketingu
  Szefowie działów handlowych i obsługi klienta
  Inni pracownicy biorący udział w przygotowaniu i kontroli 
realizacji strategii firm

Program szkolenia
1.Rynki XXI wieku 
   Nowa definicja produktu i zakresu oferty rynkowej 
   Standaryzacja produktów; tworzenie i kontrola 

standardu
   Dwubiegunowy układ rynku dostawców
2.Wartość oferowana na rynku przez firmę 
   Co stanowi rzeczywistą wartość dla klienta
   Jak kreować wartości i na czym polega ich wymiana
   Jak analizować wartość oferty z punktu widzenia 

klienta
3.Komponenty strategii marketingowej firmy
   Wizja strategiczna, rynki i produkty, model 

działania firmy
   Wybór sposobu wejścia firmy na rynek
   Koncepcja ekspansji firmy na rynku w długim okresie
4.Strategiczne aktywa i umiejętności
   Aktywa materialne i niematerialne firmy
   Strategiczne umiejętności
   Obserwacja i analiza działań konkurencji
5.Typy i źródła przewagi konkurencyjnej firm
   Wybór typu przewagi konkurencyjnej
   Wybór strategii marketingowej w kontekście 

warunków lokalnych i globalnych
6. Bazowe strategie marketingowe definiowane z punktu 

widzenia rynku i konkurencji 
   Strategia nr 1: Cena i jakość
   Strategia nr 2: Atak i unik
   Strategia nr 3: Minimalizacja kosztów i różnicowanie
   Strategia nr 4: Spójne wzorce strategiczne
   Strategia nr 5: Lider rynku
7.Skuteczność strategii marketingowej 
   Rzetelna analiza strategiczna rynku
   Warunki zapewniające skuteczną realizację 

strategii marketingowej
   Kluczowe cechy charakteryzujące skuteczną 

strategię
8. Aktualnie występujące wersje strategii konkurencyjnych 

realizowane lokalnie w Polsce 

Wymiar czasowy szkolenia 
16h – 2 dni szkoleniowe

Korzyści ze szkolenia
Uczestnicy będą potrafili:
  Analizować wartość danej oferty z punktu widzenia klienta 
  Wykorzystać strategię marketingową firmy 
  Określić typy i źródła przewagi konkurencyjnej 
  Definiować strategie marketingowe 
  Analizować skuteczność strategii marketingowej 
  Analizować konkurencyjne strategie marketingowe

Cel szkolenia
  Tworzenie przewagi konkurencyjnej firmy
  Diagnozowanie prowadzonych działań strategicznych

Odbiorcy szkolenia
  Menedżerowie odpowiedzialni za tworzenie strategii 
biznesowej danego przedsiębiorstwa

Program szkolenia
1. Myślenie i działanie strategiczne w biznesie 

– strategia w pigułce
2. Punkt wyjścia i podstawy formułowania strategii 

biznesowej:
   Wizja, misja, cele strategiczne
   Rynki i produkty
   Model działania firmy

3.Aktywa i umiejętności strategiczne przedsiębiorstwa
4. Sposoby tworzenia przewagi konkurencyjnej firmy:
   Analiza strategiczna
   Analiza głównych konkurentów
   Unikatowa propozycja sprzedaży
5.Audyt aktualnie realizowanej strategii firmy
6. Diagnozowanie stanu prowadzonych działań biznesowych 

przedsiębiorstwa:
   Określanie bieżącej pozycji i wyznaczanie 

przyszłych kierunków działań
   Mapa pozycji rynkowej
7.Model systemu zarządzania strategią firmy:
   Wyznaczanie realistycznych celów strategicznych
   Mapowanie strategii
   Wizualizacja strategii
   Komunikacja strategii

Wymiar czasowy szkolenia
16h – 2 dni szkoleniowe

Korzyści wynikające ze szkolenia
  Nabycie umiejętności strategicznego zarządzania firmą
  Nabycie umiejętności tworzenia przewagi konkurencyjnej 
  Zapoznanie i nabycie umiejętności wykorzystania 
w praktyce różnych modeli systemów zarządzania firmą

„PRZEMAWIANIE PUBLICZNE 
I AUTOPREZENTACJA”

Cel szkolenia
  Przełamanie barier związanych z publicznymi 
wystąpieniami
  Zapoznanie z technikami wywierania wpływu na słuchacza
  Dostarczenie narzędzi pozwalających na przyciągnięcie 
uwagi odbiorców przekazu
  Opanowanie umiejętności panowania nad tłumem
  Wykształcenie własnego, efektywnego stylu wystąpień

Odbiorcy szkolenia
  Osoby zabierające głos publicznie, często komunikujące 
się z ludźmi

Program szkolenia
1.Podstawowe zasady komunikacji 
2.Wystąpienia publiczne – warsztaty (1) 
   Definiowanie audytorium – techniki poprawy 

skuteczności przekazu
   Definiowanie celu i sposobu wypowiedzi
   Struktura wypowiedzi – budowanie wstępu, 

rozwinięcia i zakończenia
   Ćwiczenie z kamerą – budowanie wizerunku 

własnego lub własnej organizacji
   Wystąpienia publiczne (2) – warsztaty
3.Formułowanie tezy, konstruowanie argumentu 
   Mowa ciała 
   Walka z tremą 
   Sposoby pobudzania słuchaczy 
4.Wystąpienia publiczne (3) – warsztaty c.d. 
   Techniki zwiększania zaufania do mówcy
   Zjednywanie zwolenników
   Zachowania wobec tłumu
   Debata
5.Odpowiedzi na trudne pytania 
6.Wywiady przed kamerą – jak prowokować do dyskusji 
7.Wystąpienia publiczne w mediach – radio i telewizja 

Wymiar czasowy szkolenia 
16h – 2 dni szkoleniowe

Korzyści ze szkolenia
Uczestnicy będą potrafili:
  Definiować odbiorców wystąpienia 
  Wyznaczać cele wystąpienia 
  Budować plan i strukturę wypowiedzi 
  Tworzyć notatki – przygotowanie do wystąpienia 
  Zdobywać zaufanie słuchaczy 
  Opanować tremę, opanować tłum 
  Odpowiadać na pytania 
  Wykorzystywać mimikę i gestykulację do sprawnej 
komunikacji ze słuchaczami 

„ZARZĄDZANIE MARKĄ”

Cel szkolenia
  Pokazanie strategii tworzenia i wprowadzania na rynek 
marki
  Pokazanie narzędzi komunikacyjnych wykorzystywanych do 
budowania wizerunku marki 
  Omówienie głównych obszarów problemowych związanych 
z zarządzaniem marką

Odbiorcy szkolenia
  Pracownicy działów PR i marketingu
  Menedżerowie odpowiedzialni za zarządzanie markami

Program szkolenia
1.Zarządzanie marką – wprowadzenie
   Znaczenie marki
   Marka a produkt
   Etapy zarządzania marką
2.Strategia marki
   Analiza przedsiębiorstwa
   Analiza rynku
   Pozycjonowanie marki – metody i techniki
   Relacja z odbiorcą 
   Tworzenie tożsamości marki
3.Komunikacja marki
   Elementy wizualne (nazwa, logotyp, opakowanie, itd.) 
   Slogan marki
   Narzędzia komunikacji
4.Wybrane zagadnienia zarządzania marką
   Wzmacnianie marki w długim okresie czasu
   Kryzys marki
   Rewitalizacja marki
   Rozszerzanie marki
5.Podsumowanie – ewaluacja strategii marki

Wymiar czasowy szkolenia 
16h – 2 dni szkoleniowe

Korzyści ze szkolenia
Uczestnicy będą potrafili:
  Zarządzać daną marką 
  Opracowywać pełną strategię wprowadzenia na rynek 
bądź utrzymania na rynku 
  Wzmocnić markę 
  Przejść przez kryzys wykorzystując odpowiednie 
narzędzia utrzymujące na rynku 
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„FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW”

Cele szkolenia
  Zapoznanie z analizą finansową 
  Przedstawienie możliwości poprawy wyników finansowych 
organizacji, poszczególnych zespołów i funkcji 
  Poznanie i zrozumienie znaczenia kluczowych dokumentów 
i raportów finansowych
  Pogłębienie wiedzy na temat zarządzania finansowego 
w przedsiębiorstwie 
  Poprawa jakości indywidualnych decyzji i zwiększenie 
efektywności wewnątrz organizacji 

Odbiorcy szkolenia
  Dyrektorzy generalni i członkowie zarządu 
  Dyrektorzy i kierownicy sprzedaży i zakupów, produkcji, 
operacji, technologii, etc. 
  Dyrektorzy funkcji niefinansowych 

Program szkolenia
1.Wstęp
   Zarządzanie finansami i jego rola 

w przedsiębiorstwie
   Controlling jako system zarządzania
2.Zrozumieć liczby
   Rachunek Wyników, Rachunek Zysków i Strat (P&L)
   Bilans – (BalanceSheet)
   Kapitał pracujący – (Working Capital)
   Raport przepływów gotówkowych (Cash Flow)
   Wolna gotówka – (Free Cash Flow)
   P&L i przepływy gotówkowe – różnice 

i współzależność
   Księgowość – system finansowy
   Współzależności raportów finansowych
   Podsumowanie raportów finansowych
3.Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
   Dlaczego firmy upadają
   Czynniki sukcesu i niepowodzenia firm
   Analiza płynności finansowej 
   Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa – 

Analiza wskaźnikowa
4.Analiza CVP – Cost-Volume-Profit
   Teoria CVP (koncepcja)
5.Ocena wydatków inwestycyjnych
   Źródła i koszty kapitału i metody ich liczenia
   Metody oceny inwestycji (NPV, Payback, IRR, PI, 

ARR)
   Porównanie projektów inwestycyjnych
   Klasyfikacja i ranking projektów inwestycyjnych
   Sensitivity analysis
6.Wybrane zagadnienia
   Zapasy i ich koszty
   Kredyty kupieckie i ich koszty
   Wskaźniki finansowe i niefinansowe – zasady 

konstruowania KPI’s
7.Podsumowanie

Wymiar czasowy szkolenia
6h – 1 dzień szkoleniowy 

Korzyści ze szkolenia
Uczestnicy będą potrafili:
   Analizować kluczowe dokumenty finansowe
   Analizować i stosować wskaźniki finansowe oraz 

rozumieć ich wartości i trendy
   Obliczać i analizować opłacalność projektów 

inwestycyjnych i przedsięwzięć biznesowych
   Sprawniej zarządzać zapasami, kredytami 

kupieckimi i terminami płatności

„BANK BEZ TAJEMNIC – JAK 
SKUTECZNIE UBIEGAĆ SIĘ  

O KREDYT BANKOWY”

Cele szkolenia
  Przygotowanie uczestników na rozmowę z bankowcami 
poprzez zapoznanie z mechanizmami działania służb 
bankowych odpowiedzialnych za szacowanie ryzyka 
kredytowego
  Zapoznanie z mechanizmami funkcjonującymi 
w bankowości oraz sposobami na szybkie i sprawne 
uzyskanie finansowania
  Przygotowanie do negocjowania z bankiem warunków 
kredytowania oraz podpisania umowy kredytowej

Odbiorcy szkolenia
  Właściciele małych i średnich przedsiębiorstw 
  Dyrektorzy generalni i członkowie zarządu 
  Księgowi 

Program szkolenia
1.Produkty bankowe
   Produkty bankowe – podział podstawowy
   Produkty bankowe, a produkty obarczone 

ryzykiem kredytowym
   Produkty kredytowe
2.Co i jak banki finansują
   Skąd bank bierze pieniądze …
   … i dlaczego tak dba o ograniczenie ryzyka
   Ograniczenia finansowania działalności 

gospodarczej w bankach
3.Jak przygotować się do rozmowy z bankiem
   Współpraca z jednym lub wieloma bankami
   Wybór banku kredytującego
   Jakie ryzyko ponosi kredytobiorca, a jakie bank
   Udział własny w projekcie inwestycyjnym
   Zabezpieczenia informacje ogólne
   Jakie dokumenty będą wymagane przez bank
   Sprawozdania finansowe – trochę kreatywności
   Plan finansowo – rzeczowy
4.Jak bank ocenia Twoją firmę
   Proces kredytowy w banku
   Forma prawna i sposób zarządzania firmą
   Perspektywy działania firmy
   Co biorą pod lupę analitycy finansowi
   Analiza finansowa
   Zabezpieczenia, a ocena zdolności kredytowej
   Decyzja kredytowa i co dalej
5.Jak negocjować warunki kredytu
   Cena kredytu
   Zabezpieczenia rodzaje i skuteczność
   Warunki uruchomienia i spłaty kredytu
   Klauzule w umowach kredytowych
6.Postępowanie w trakcie trwania umowy
   Sygnały ostrzegawcze dla banku
   Jak uniknąć problemów z bankiem
   Kiedy bank wypowiada umowę
   Jak postępować gdy znajdziesz się w dziale 

restrukturyzacji/windykacji

Wymiar czasowy szkolenia
6h – 1 dzień szkoleniowy

Korzyści ze szkolenia
  Poznanie „od podszewki” procesu kredytowego 
  Zrozumienia zasad funkcjonowania banku i jego struktur 
– umocnienie swojej pozycji w relacji klient-bank 
  Przygotowanie merytoryczne do procesu ubiegania się 
o kredyt bankowy – zasady skutecznej argumentacji 

„STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE 
PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ”

Cele szkolenia
  Przybliżenie finansowych zasad dotyczących zarządzania 
aktywami bieżącymi
  Nabycie wiedzy pozwalającej na efektywniejsze decyzje 
w zakresie zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi 
i należnościami

Odbiorcy szkolenia
Kadra kierownicza niefinansowych pionów przedsiębiorstwa, 
właściciele przedsiębiorstw, pracownicy JST 

Program szkolenia
1.Cel i potrzeba zarządzania płynnością finansową
   Relacje między finansowymi celami zarządzania 

przedsiębiorstwem i zarządzania płynnością 
finansową

   Relacje między rentownością a poziomem 
płynności finansowej

   Wpływ zarządzania płynnością finansową na 
wzrost wartości przedsiębiorstwa

2. Podstawowe definicje i pojęcia 
3.Pomiar poziomu płynności finansowej
   Statyczne miary płynności
   Korekty miar płynności
   Dynamiczne miary poziomu płynności finansowej
   Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych 

i ich wykorzystanie do oceny poziomu płynności 
finansowej

4.Kapitał obrotowy netto (Net Working Capital NWC)
   Zapotrzebowanie na NWC w przedsiębiorstwie
   Poziom NWC, cykl konwersji gotówki
   Określanie strategii zarządzania NWC
5.Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie
6.Zarządzanie należnościami
   Metody ustalania okresu spływu należności
   Prognozowanie należności
   Polityka opustów cenowych w przedsiębiorstwie
   Faktoring należności
   Sposoby zabezpieczenia należności i ich windykacja
7.Strategie przedsiębiorstwa wobec odbiorców w zakresie 
udzielania kredytu kupieckiego
   Metody analizy ryzyka kredytowego
   Metoda punktowa, metoda standardu kredytowego
   Instrumenty polityki kredytowej i ich optymalizacja
8.Zarządzanie środkami pieniężnymi
   Modele zarządzania środkami pieniężnymi 
   Budżet środków pieniężnych (preliminarz gotówki)
9.Krótkoterminowe źródła finansowania przedsiębiorstwa
10.Wartość płynności finansowej
   Relacja wartości płynności do jej poziomu
   Jakie czynniki wpływają na wartość płynności
   Warunek optymalizacyjny wynikający 

z zastosowania koncepcji wartości płynności 
w bieżącym zarządzaniu finansami

   Konsekwencje dla realizacji głównego celu 
zarządzania przedsiębiorstwem

Wymiar czasowy szkolenia
12h – 2 dni szkoleniowe 

Korzyści ze szkolenia
  Zapoznanie z podstawową wiedzą z zakresu zarządzania 
aktywami płynnymi 
  Nabycie umiejętności oceny wpływu poszczególnych 
decyzji w zakresie zarządzania płynnością finansową
  Zrozumienie podstawowych koncepcji z zakresu 
zarządzania aktywami obrotowymi

„OCENA PRZEDSIĘBIORSTWA 
NA PODSTAWIE SPRAWOZDAŃ 

FINANSOWYCH”

Cele szkolenia
  Nabycie wiedzy pozwalającej na efektywniejsze decyzje 
w zakresie podjęcia, ograniczenia lub wstrzymania się 
od współpracy z firmami w zależności od ich sytuacji 
finansowej 

Odbiorcy szkolenia
  Finansowa, jak również niefinansowa kadra kierownicza 
z doświadczeniem 
  Osoby rozpoczynające pracę na kierowniczym stanowisku 
zarówno w gospodarce, jak i administracji publicznej 
  Przedstawiciele banków odpowiedzialni za współpracę 
z przedsiębiorcami, przedsiębiorcy i osoby 
rozpoczynające samodzielne zarządzanie finansami 

Program szkolenia
1. Finansowy cel działania przedsiębiorstwa i formy 

działalności gospodarczej 
   Jakie cele przedsiębiorstwa stawiają sobie 

najczęściej
   Maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa, jako 

podstawowy cel nowoczesnych przedsiębiorstw
   Podstawy pomiaru wartości przedsiębiorstwa
   Wpływ zmian poziomu sprzedaży na wartość 

przedsiębiorstwa 
2. Jakich informacji można oczekiwać od przedsiębiorstw 
3. Co naprawdę mówią, a czego nie mówią sprawozdania 

finansowe 
   Metody i zasady rachunkowości
   Metody i zasady stosowane w rachunkowości
   Elementy sprawozdania finansowego
   Podmioty zobowiązane do badania i ogłaszania 

sprawozdań finansowych
4. Ocena wiarygodności na podstawie ogólnej analizy 

sprawozdań finansowych 
   Ogólna analiza bilansu
   Ocena wypłacalności przedsiębiorstwa na 

podstawie bilansu
   Metoda Wilcoxa
   Salda strukturalne bilansu
   Ogólna analiza rachunku zysków i strat
   Prognozowanie kryzysów w ocenianym 

przedsiębiorstwie i ocena ich istotności
   Sygnały ostrzegawcze
   Analiza rachunku przepływów pieniężnych 

{cashflow}
5.Ocena wiarygodności na podstawie analizy wskaźnikowej 
   Zasady interpretacji wskaźników
   Analiza struktury bilansu, analiza rentowności
   Analiza płynności
   Cykl konwersji gotówki
   Strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto
   Analiza efektywności, analiza poziomu zadłużenia
   5c klienta
   Metody punktowe
   Analiza dyskryminacyjna

Wymiar czasowy szkolenia
12h – 2 dni szkoleniowe 

Korzyści ze szkolenia
  Poznanie podstawowych koncepcji korzystania ze 
sprawozdań finansowych w ocenie przedsiębiorstw 
  Nabycie umiejętności oceny wpływu poszczególnych 
składników majątku (zobowiązań) na ogólną ocenę 
przedsiębiorstwa 
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„INTERPRETACJA UMÓW O UNIKANIU 
PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA  

– PROBLEMY PRAKTYCZNE”

Cele szkolenia
  Uświadomienie uczestnikom kwestii teoretycznych oraz 
praktycznych związanych z praktycznym stosowaniem 
oraz interpretowaniem umów o unikaniu podwójnego 
opodatkowania

Odbiorcy szkolenia
  Dyrektorzy finansowi, główni księgowi 
  Specjaliści ds. podatkowych, doradcy podatkowi 
  Biegli rewidenci, właściciele biur rachunkowych 
  Pracownicy służb finansowo-księgowych 

Program szkolenia
1. Omówienie roli Konwencji Modelowej OECD oraz 

Komentarza do Konwencji w zakresie interpretacji umów 
o unikaniu podwójnego opodatkowania

2. Przedstawienie podmiotowego i przedmiotowego zakresu 
umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

3. Analiza definicji zawartych w umowach o unikaniu 
podwójnego opodatkowania, m.in.: 

   Rezydencja podatkowa
   Zakład – przykłady działalności Zakładu, 

optymalizacja działalności przedsiębiorców 
zagranicznych w Polsce 

4.Transgraniczne transakcje dotyczące nieruchomości 
5. Opodatkowanie zysków przedsiębiorstw zagranicznych 

w Polsce lub polskich za granicą 
6.Opodatkowanie zysków z transportu międzynarodowego 
7.Opodatkowanie tzw. dochodów biernych 
   Opodatkowanie dywidend praktyczne
   Opodatkowanie odsetek 
   Opodatkowanie należności licencyjnych
8.Opodatkowanie zysków kapitałowych 
   Przedstawienie zasad opodatkowania zysków 

kapitałowych w zakresie restrukturyzacji 
transgranicznych (sprzedaż udziałów, fuzje 
i przejęcia) 

   Przedstawienie sposobów optymalizacji 
podatkowej restrukturyzacji

9.Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej 
   Przedstawienie zasad opodatkowania umów 

o pracę, kontraktów menedżerskich, umów 
zlecenia, itp. 

  Przedstawienie metod optymalizacji podatkowej 
10.Opodatkowanie członków organów stanowiących spółek 
11.Opodatkowanie innych dochodów osobistych 
   Dochody artystów i sportowców 
   Dochody z tytułu rent i emerytur 
   Opodatkowanie dochodów z tzw. służby 

państwowej 
   Opodatkowanie studentów i uczniów
12.Metody eliminacji podwójnego opodatkowania
   Analiza metod eliminacji podwójnego 

opodatkowanie 
   Przykłady praktyczne
13. Pytania oraz dyskusja

Korzyści ze szkolenia
  Praktyczne podejście do analizowanych kwestii 
związanych z interpretowaniem oraz stosowaniem 
przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowanie 
oparte na brzemieniu przepisów prawa powszechnie 
obowiązującego (prawo polskie oraz prawo 
międzynarodowe), piśmiennictwie organów skarbowych 
oraz orzecznictwie sądów

„FAKTURA VAT – DOKUMENTOWANIE 
DOSTAWY TOWARU  

ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG”

Cele szkolenia
  Kompleksowe przygotowanie do prawidłowego  
wystawiania faktur 
  Zakreślenie ryzyk związanych z ewentualnym błędami
  Zdobycie wiedzy na temat fakturowania
  Pogłębienie wiedzy podatkowej niezbędnej do realizacji 
określonych zadań

Odbiorcy szkolenia
  Dyrektorzy finansowi
  Główni księgowi
  Specjaliści ds. podatkowych, doradcy podatkowi 
  Biegli rewidenci 
  Właściciele biur rachunkowych 
  Pracownicy służb finansowo-księgowych 

Program szkolenia
1.Istota i znaczenie faktury VAT w obrocie gospodarczym 
2.Zasady wystawiania faktur VAT 
3. Zmiany w zakresie wystawiania faktur VAT od 

1 stycznia 2010 r. 
4.Podmioty uprawnione i obowiązane do wystawiania faktur 
5.Wadliwe oraz nierzetelne wystawienie faktury VAT 
6.Faktury korygujące 
7.inne sposoby na korektę faktur VAT 
8.Zagadnienia szczególne dotyczące faktur VAT 
9.Zasady refakturowania 
10.Zasady fakturowania transakcji międzynarodowych 
11.Praktyczne problemy związane z fakturowaniem 
12.Fakturowanie rabatów oraz premii pieniężnych 
13. Wystawianie faktur VAT na podstawie paragonu 

fiskalnego
14. Skutki nieprawidłowego wystawiania faktur na gruncie 

podatku VAT oraz podatków dochodowych 
15.Kasy rejestrujące jako sposób dokumentowania obrotu 
16. Noty księgowe oraz paragony jako podstawa do 

rozliczenia podatku dochodowego 
17.Pytania oraz dyskusja 

Korzyści ze szkolenia
  Praktyczne podejście do analizowanych kwestii 
podatkowych oraz ubezpieczeniowych oparte na 
brzemieniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego 
(prawo polskie oraz prawo UE), piśmiennictwa organów 
skarbowych oraz orzecznictwa polskich/zagranicznych 
(Europejski Trybunał Sprawiedliwości) sądów 

„ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH 
PRZEDSIĘBIORSTWEM ZA 

ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE  
ORAZ UBEZPIECZENIOWE”

„PROBLEMY EWIDENCJONOWANIA 
I ROZLICZANIA PODATKU 
VAT W TRANSAKCJACH 

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYCH 
I MIĘDZYNARODOWYCH”

Cele szkolenia
  Omówienie zasad ewidencjonowania i rozliczania 
podatku VAT w transakcjach wewnątrz-wspólnotowych 
i międzynarodowych
  Wskazanie praktycznych problemów związanych z w/w 
rozliczeniami
  Wskazanie praktycznych rozwiązań problemów 
związanych z ewidencjonowaniem oraz rozliczaniem 
podatku VAT w transakcjach wewnątrz-wspólnotowych 
i międzynarodowych

Odbiorcy szkolenia
  Dyrektorzy finansowi, główni księgowi 
  Specjaliści ds. podatkowych, doradcy podatkowi 
  Biegli rewidenci, właściciele biur rachunkowych 
  Pracownicy służb finansowo-księgowych
  Główni księgowi
  Specjaliści ds. podatkowych
  Doradcy podatkowi
  Biegli rewidenci
  Właściciele biur rachunkowych 

Program szkolenia
1. Usługi opodatkowane zgodnie z zasadą odwrotnego 

obciążenia (reversecharge) – zasady opodatkowania oraz 
obowiązek składania informacji podsumowujących. 

2. Bonusy i rabaty w transakcjach międzynarodowych – 
zasady rozliczania

3.Eksport towarów – zasady rozliczania
4.Import towarów – zasady rozliczania 
5. Wewnątrz-wspólnotowa dostawa towarów – zasady 

opodatkowania oraz dokumentowania z uwzględnieniem 
zwrotów, reklamacji, różnic

6. Wewnątrz-wspólnotowa nabycie towarów – zasady 
opodatkowania oraz dokumentowania z uwzględnieniem 
zwrotów, reklamacji, różnic

7. Transakcje trójstronne w obrocie wewnątrz-
wspólnotowym

8.Pytania oraz dyskusja

Korzyści ze szkolenia
  Praktyczne podejście do analizowanych kwestii 
podatkowych oparte na brzemieniu przepisów prawa 
powszechnie obowiązującego (prawo polskie oraz 
prawo UE), piśmiennictwie organów skarbowych oraz 
orzecznictwie polskich/zagranicznych (Europejski Trybunał 
Sprawiedliwości) sądów

Cele szkolenia
  Uświadomienie uczestnikom odpowiedzialności prawnej 
związanej z zarządzaniem przedsiębiorstwem, jego 
majątkiem, kadrą, finansami
  Przekazanie wiedzy, w jaki sposób przewidywać i unikać 
ryzyka konfliktu prawnego

Odbiorcy szkolenia
  Członkowie Zarządu, kadra kierownicza organizacji, 
menedżerowie wszystkich szczebli zarządzania 
  Osoby faktycznie zajmujące się sprawami gospodarczymi 
przedsiębiorstwa
  Członkowie Zarządu
  Kadra kierownicza organizacji
  Menedżerowie wszystkich szczebli zarządzania

Program szkolenia
1. Odpowiedzialność członków zarządu spółki handlowej za 

zaległości podatkowe oraz zaległości z tytułu składek na 
ubezpieczenie społeczne

2. Odpowiedzialność osób zarządzających 
przedsiębiorstwem na gruncie przepisów karno-
skarbowych:

  Przesłanki i charakter odpowiedzialności
  Zakres odpowiedzialności
  Zasada winy – umyślność i nieumyślność
  Typy wykroczeń oraz przestępstw skarbowych
   Rodzaje kar przewidzianych w przepisach 

karnych skarbowych
   Sposoby złagodzenia oraz uwolnienia się od 

odpowiedzialności
3. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny 

zabronione
4. Odpowiedzialność osób zarządzających w świetle 

przepisów rachunkowych 
5.Pytania oraz dyskusja

Korzyści ze szkolenia
  Praktyczne podejście do analizowanych kwestii 
podatkowych oraz ubezpieczeniowych oparte 
na brzemieniu przepisów prawa powszechnie 
obowiązującego, piśmiennictwa organów skarbowych oraz 
orzecznictwa polskich sądów
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„PODATEK VAT W ASPEKCIE DOTACJI 
UNIJNYCH – PRZEGLĄD ZASAD 
FUNKCJONOWANIA WEDŁUG 

AKTUALNEGO STANU PRAWNEGO”

„KONTROLA PODATKOWA – PRAWA 
I OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCY – CZYLI 

JAK ZACHOWAĆ SIĘ W TRAKCIE 
KONTROLI PODATKOWEJ”

Cele szkolenia
  Przedstawienie zagadnień związanych z kontrolą 
podatkową i skarbową w aspekcie praw i obowiązków 
podmiotów kontrolowanych i osób kontrolujących, jak też 
istoty i przebiegu postępowania wymiarowego z punktu 
widzenia gromadzenia i oceny materiału dowodowego

Odbiorcy szkolenia
  Dyrektorzy finansowi, główni księgowi 
  Specjaliści ds. podatkowych, doradcy podatkowi 
  Biegli rewidenci, właściciele biur rachunkowych 
  Pracownicy służb finansowo-księgowych, pracownicy 
działów personalnych 

Program szkolenia
1.Istota i cele kontroli podatkowej 
2.Kontrola podatkowa, a czynności sprawdzające 
3.Kontrola w trakcie postępowania kontrolnego 
4. Organy uprawnione do przeprowadzenia kontroli 

podatkowej 
5.Wszczęcie kontroli 
6.Terminy zakończenia kontroli i skutki ich przekroczenia 
7.Uczestnicy postępowania kontrolnego 
8.Czynności kontrolne i dowodowe 
9. Prawa i obowiązku uczestników postępowania 

kontrolnego 
10.Zakończenie kontroli 
11. Wykorzystanie i ocena materiału dowodowego 

zgromadzonego w trakcie kontroli 
12.Dyskusja 

Korzyści ze szkolenia
  Praktyczne podejście do analizowanych kwestii 
podatkowych oraz ubezpieczeniowych oparte 
na brzemieniu przepisów prawa powszechnie 
obowiązującego, piśmiennictwa organów skarbowych oraz 
orzecznictwa polskich sądów

Cele szkolenia
  Zapoznanie słuchaczy z aktualnym stanem prawnym 
dotyczącym opodatkowania podatkiem od towarów i usług

  Ugruntowanie i wzbogacenie posiadanej przez słuchaczy 
wiedzy w zakresie praktycznych zasad stosowania podatku
  Przedstawienie poglądów organów skarbowych 
w sprawach stanowiących problemy interpretacyjne

Odbiorcy szkolenia
  Osoby związane w swej pracy z rozliczaniem projektów 
współfinansowanych z dotacji unijnych

Program szkolenia
1.Zasady funkcjonowania prawa
   System podatkowy w Polsce
   Prawo międzynarodowe w relacji do prawa 

polskiego
   Podatek VAT
2. Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków 

w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 
w okresie programowania 2007-2013

   Kwalifikowalność wydatków
   Kiedy podatek jest kosztem kwalifikowanym 
   Oświadczenie beneficjenta
3.Przedmiot i podmiot opodatkowania
   Jakie czynności objęte są opodatkowaniem
   Kto i w jakiej sytuacji jest lub może się stać 

podatnikiem 
   Jakie są obowiązki rejestracyjne
   Transakcje z podmiotami UE – nabycia, dostawy, 

świadczenie usług 
   Sprzedaż towarów i usług
4.Podstawa opodatkowania
   Kiedy i jaka dotacja jest podstawą 

opodatkowania
   Świadczenia w naturze
   Dostawy gruntów i budynków
   Najem, dzierżawa, leasing 
   Nieodpłatne przekazanie towarów i usług
5. Obowiązki w zakresie ewidencjonowania i rozliczania 

podatku VAT
   Kiedy i jaka transakcja podlega obowiązkowi 

dokumentowania fakturą
   Terminy wystawiania i zawartość faktury
   Sytuacje, w których nie ma obowiązku 

wystawiania faktury 
   Ewidencje dla celów rozliczenia podatku
   Deklaracje podatkowe
6.Zasady i terminy odliczenia podatku naliczonego 
7.Terminy odliczania podatku naliczonego
   Odliczenia od czynności, dla których ustala się 

inny szczególny moment powstania obowiązku 
podatkowego

   Odliczenia przy transakcjach z podmiotami 
zagranicznymi

8.Ograniczone prawo do odliczenia podatku
9.Interpretacje US
10.Dyskusja

Korzyści ze szkolenia
Uczestnicy:
  Poszerzą wiedzę z zakresu zmian i aktualnego stanu 
prawnego w podatku VAT
  Zapoznają się z interpretacjami urzędów skarbowych 
dotyczącymi podatku VAT

„DELEGACJE KRAJOWE I ZAGRANICZNE 
ORAZ SAMOCHÓD W DZIAŁALNOŚCI 

FIRMY W ASPEKCIE PODATKÓW 
DOCHODOWYCH I VAT”

Cele szkolenia
  Przekazanie wiedzy na temat zasad, jakimi rządzą się 
podróże służbowe pracowników i osób współpracujących
  Przedstawienie skutków podatkowych podróży 
służbowych 

Odbiorcy szkolenia
  Dyrektorzy finansowi, główni księgowi 
  Specjaliści ds. podatkowych, doradcy podatkowi 
  Biegli rewidenci 
  Właściciele biur rachunkowych 
  Pracownicy służb finansowo-księgowych 
  Pracownicy działów personalnych 

Program szkolenia
1.Pojęcie podróży służbowej 
2.Określenie miejsca pracy 
3.Obowiązek udania się w delegację 
4.Czas pracy w delegacji 
5.Diety 
6.Koszty dojazdu 
7.Noclegi i inne wydatki 
8. Przeliczanie poniesionych wydatków podczas podróży 

służbowej na złote 
9.Ubezpieczenie pracownika w kraju i zagranicą 
10. Delegacje współpracowników (osób zatrudnionych na 

podstawie umowy zlecenia, właścicieli firm, członków 
zarządu, rad nadzorczych i komisji rewizyjnych) 

11.Definicja samochodu osobowego 
12. Wykorzystywanie samochodów prywatnych do celów 

służbowych 
13. Wykorzystywanie samochodów służbowych do celów 

prywatnych a ryzyko podatkowe po stronie pracownika 
i pracodawcy 

14. Samochody wykorzystywane na podstawie umowy 
najmu, dzierżawy oraz umów o podobnym charakterze 
(leasing) 

15.Pytania oraz dyskusja 

Korzyści ze szkolenia
  Praktyczne podejście do analizowanych kwestii 
podatkowych oraz ubezpieczeniowych oparte na 
brzemieniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego 
(prawo polskie oraz prawo UE), piśmiennictwa organów 
skarbowych oraz orzecznictwa polskich/zagranicznych 
(Europejski Trybunał Sprawiedliwości) sądów

„PODATKI – VAT I CIT AKTUALNE 
PROBLEMY, INTERPRETACJE ORAZ 

ORZECZNICTWO SĄDOWE”

Cele szkolenia
  Przekazanie wiedzy na temat aktualnych problemów, 
interpretacji oraz orzecznictwa sądowego na gruncie 
podatku VAT i CIT

Odbiorcy szkolenia
  Dyrektorzy finansowi, główni księgowi 
  Specjaliści ds. podatkowych, doradcy podatkowi 
  Biegli rewidenci, właściciele biur rachunkowych 
  Pracownicy służb finansowo-księgowych 
  Pracownicy działów personalnych 

Program szkolenia
Część I – VAT
1.Eksport towarów 
2.Wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów 
3. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów oraz import 

towarów 
4. Usługi objęte nowymi przepisami określającymi miejsce 

ich świadczenia 
5.Zagadnienia szczególne: 
   Zadatki, zaliczki, raty wpłacane na konto 

podatnika
   Refakturowanie usług, a właściwie stawki 

podatku
   Świadczenie usług kompleksowych oraz dostawy 

zestawu towarów
   Dostawa towaru, czy świadczenie usługi
   Faktury z nieprawidłowymi stawkami podatku
   Uprawnienie do korygowania lub anulowania 

faktury – skutki dla rozliczeń podatku należnego 
i naliczonego

   Sprzedaż nieruchomości – opodatkowane, czy 
zwolnione z podatku

6. Podatek naliczony od zakupu samochodów oraz paliwa

Część II – CIT
1.Przychody z tytułu działalności gospodarczej 
2. Przychody w naturze, przychody z tytułu nieodpłatnego 

świadczenia oraz z tytułu częściowo nieodpłatnego 
świadczenia 

3. Przychody z tytułu umorzenia oraz przedawnienia 
zobowiązań 

4.Definicja kosztów uzyskania przychodów 
5.Zasady rozliczania kosztów w czasie 
6. Szczególne zasady dotyczące rozpoznania przychodów 

oraz kosztów uzyskania przychodów 
7.Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów 
8.Amortyzacja podatkowa 
9.Różnice kursowe 
10.Zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych 
11.Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi 
12.Zaliczki na podatek oraz obowiązki informacyjne 
13.Pytania i odpowiedzi 

Korzyści ze szkolenia
  Praktyczne podejście do analizowanych kwestii 
podatkowych oraz ubezpieczeniowych oparte na 
brzemieniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego 
(prawo polskie oraz prawo UE), piśmiennictwa organów 
skarbowych oraz orzecznictwa polskich/zagranicznych 
(Europejski Trybunał Sprawiedliwości) sądów
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„PRAWO PRACY DLA MENEDŻERÓW”

Cel szkolenia
  Pogłębienie znajomości prawa pracy w tych aspektach, 
które przydatne są w codziennym kierowaniu pracą 
podległych zespołów. Szkolenie obejmuje nie tylko 
zapoznanie z obowiązującymi przepisami i orzecznictwem 
Sądu Najwyższego, ale również doskonalenie 
umiejętności praktycznych przez ćwiczenia warsztatowe 
i rozwiązywanie kazusów

Odbiorcy szkolenia
  Menedżerowie i kierownicy, którzy stosują prawo pracy 
w procesie bieżącego zarządzania zespołem pracowników

Program szkolenia
1.Prawne aspekty rekrutacji i selekcji pracowników
   Jakich dokumentów można żądać od kandydata 

do pracy
   Jak sformułować umowę o pracę i zakres 

obowiązków nowego pracownika?
2. Jak ustrzec się przed zarzutem dyskryminowania 

pracowników
   Co to jest dyskryminacja (pośrednia 

i bezpośrednia)
   Na czym polega molestowanie i molestowanie 

seksualne
   Jakie sankcje grożą za naruszenie zakazu 

dyskryminacji
3.Kierowanie pracownikami
   Co to są uprawnienia dyrektywne pracodawcy
   Kiedy pracownik ma prawo odmówić wykonania 

polecenia służbowego
   Jakie konsekwencje mogą być wyciągnięte 

wobec pracownika niewykonującego polecenia 
służbowego

4. Jak korzystać z możliwości nakładania kar porządkowych 
na pracowników

   Kiedy można pracownika ukarać karą porządkową
   Tryb nakładania kary porządkowej
   Sprzeciw od nałożenia kary porządkowej
5.Jak uniknąć zarzutu mobbingu
   Co to jest mobbing
   Gdzie przebiega granica między kompetencjami 

dyrektywnymi pracodawcy a mobbingiem
   Na czym polega prewencja antymobbingowa
6. Jak korzystać z pracy w godzinach nadliczbowych 

pracowników
7.Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników
   Czy pracodawca może żądać od pracowników 

uczestnictwa w szkoleniu
   Jakie są konsekwencje skierowania pracownika 

na szkolenie

Wymiar czasowy szkolenia
6h – 1 dzień szkoleniowy

Korzyści ze szkolenia
  Przedstawienie zagadnień prawa pracy, niezbędnych dla 
osób pełniących funkcje menedżerskie
  Przedstawienie takich zagadnień jak: mobbing, 
dyskryminacja oraz wskazanie jak zarządzać 
pracownikami, by te zjawiska nie miały miejsca

  Wskazanie, w jakich sytuacjach można kierować pracowników 
do pracy w godzinach nadliczbowych oraz jak dbać 
o podnoszenie kwalifikacji pracowników, by nie łamać ich praw

„MOBBING W ŚRODOWISKU PRACY”

Cel szkolenia
  Zapoznanie uczestników szkolenia z ogólnymi kryteriami 
rozpoznawania zjawisk: mobbingu, dyskryminacji, 
molestowania seksualnego
  Zapoznanie z zagrożeniami wynikającymi z długotrwałego 
przebywania w warunkach postrzeganych jako trudne 
i  wyczerpujące
  Odniesienie ww. sytuacji do odpowiedzialności prawnej 
pracownika i pracodawcy

Odbiorcy szkolenia
  Osoby, których zadania bieżące w firmie związane są 
ściśle ze spotkaniami z innymi pracownikami, klientami, 
kontrahentami

Program szkolenia
1.Mobbing, dyskryminacja, molestowanie
2.Jak dochodzi do tych zjawisk
3. Czynniki sprzyjające powstawaniu patologicznych zjawisk
4. Konsekwencje mobbingu i innych patologii dla zakładu 

pracy oraz dla pracowników
5.Prawdopodobieństwo zagrożenia mobbingiem
6. Przeciwdziałanie w praktyce – obowiązki pracodawców 

i pracowników

Wymiar czasowy szkolenia
6h – 1 dzień szkoleniowy

Korzyści ze szkolenia
  Dostarczenie uczestnikom wiedzy z zakresu zjawiska 
mobbingu, dyskryminacji, molestowania
  Nabycie umiejętności diagnozowania problemów 
o charakterze mobbingowym i praktycznym ich 
rozwiązywaniu
  Przygotowanie do efektywnego przeciwdziałania 
mobbingowi
  Zapoznanie z aspektami prawnymi mobbingu, 
dyskrymincji, czy molestowania

„SKUTECZNY SYSTEM OCEN 
PRACOWNIKÓW”

„ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE – MBO”

Cele szkolenia
  Wyznaczanie celów pracownikom oraz nabycie 
umiejętności skłaniania do ich realizacji
  Poznanie metod efektywnego planowania strategicznego 
i operacyjnego
  Poznanie narzędzi kontroli realizacji celów oraz oceny 
zarządzania i pracy podległego personelu
  Nabycie umiejętności dokonywania deploymentu celów 
w organizacji

Odbiorcy szkolenia
Menedżerowie każdego szczebla, którzy odpowiedzialni są 
za wdrażanie zmian / nowych projektów

Program szkolenia
1.Wprowadzenie do zarządzania przez cele i wyniki
2. System zarządzania przez cele, jako gwarancja realizacji 

strategii przedsiębiorstwa
   Czym jest koncepcja zarządzania przez cele
   Kluczowe filary prawidłowego wdrożenia 

i funkcjonowania ZPC
   Korzyści i zagrożenia wynikające z partycypacyjnego 

modelu zarządzania przedsiębiorstwem
   System motywacji finansowej i pozafinansowej 

w powiązaniu z systemem ZPC
3. Proces wdrożenia systemu zarządzania przez cele 

w przedsiębiorstwie
   Etapy wprowadzenia systemu ZPC 
   Wymogi systemu, co do relacji podległości 

i współpracy
   Najlepsze praktyki do zarządzania zmianą
4.Przygotowanie lidera do zarządzania przez cele
   Myślenie zadaniowe i planowanie 

podporządkowane rezultatom
   Określenie wkładu w realizację celów
   Wybór kluczowych obszarów celów
   Określenie i wybór wskaźników oceny działania
   Idea systemu opartego na zbilansowaniu 

rezultatów, procesów i zasobów
5.Wyznaczanie celów
   Proces planowania celów i określanie 

priorytetów
   Rolowanie celów przedsiębiorstwa w dół 

struktury organizacyjnej
   Monitorowanie realizacji celów 
   Wynagrodzenie pracownika, jako wynik oceny 

realizacji celów
6.Przygotowanie zespołu do stosowania ZPC
   Rola menedżera i pracownika w realizacji 

systemu zarządzania przez cele
   Bariery i błędy przy wdrażaniu zarządzania przez cele
   Kluczowe czynniki sukcesu wdrożenia ZPC
7.Motywacja i komunikacja zespołu w realizacji celów
8.Pomiar i ocena wyników działania zespołu
   Rozmowy monitorujące i oceniające
   Punkty milowe i odpowiedzialność za wyniki
9. Mapa drogowa wdrożenia systemu zarządzania przez 

cele w przedsiębiorstwie

Wymiar czasowy
16h – 2dni szkoleniowe

Korzyści ze szkolenia
Uczestnicy będą potrafili:
  Realizować strategię zarządzania poprzez cele
  Ustalać cele w różnej perspektywie
  Operacjonalizować cele strategiczne
  Poprawnie zdefiniować cele
  Zdefiniować cele wynikające z różnych ról zawodowych

Cele szkolenia
  Zapoznanie z całym procesem oceny rocznej 
pracowników, od wprowadzenia do tematyki poprzez 
wdrażanie na kolejnych szczeblach, aspekty prawne 
związane z oceną pracowników, przygotowanie do oceny 
kierowników, do ewolucji systemu ocen

Program szkolenia
1.Wprowadzenie do tematyki – rola systemów ocen
2. Po co oceniamy – przykłady rozwiązań rynkowych 

i praktyki na przestrzeni ostatnich lat
3.Czy powinien to być system ocen
4.Kontekst oceny – dlaczego nie jest to łatwe
5.Prawne aspekty związane z oceną pracowników
6.Jak przekonać podwładnych
7.Funkcje i cele oceny – (główne obszary)
8.Korzyści z oceny
9. „Mapa korzyści” – czyli zastosowanie ocen 

w zarządzaniu
10.Zagrożenia związane z ocenianiem pracowników
11. Podstawowe zasady związane z oceną i ich przełożenie 

na praktykę
12. Znaczenie przygotowanych w organizacji narzędzi 

w ocenianiu i rozwoju pracowników (formularze/arkusze 
itp.)

13.Znaczenie rozmowy oceniającej
14.Przygotowanie kadry kierowniczej
15.Przykłady działających systemów ocen w organizacjach
16. Ewolucja systemu ocen – przykład

Wymiar czasowy szkolenia
8h – 1 dzień szkoleniowy

Korzyści ze szkolenia
  Poznanie procesu oceny rocznej pracowników 
(wprowadzanie oceny pracowniczej, wdrażanie na 
kolejnych szczeblach)
  Zapoznanie z aspektami prawnymi związanymi z oceną 
pracowników 
  Nabycie umiejętności przygotowania do oceny 
kierowników różnych działów, do ewolucji systemu ocen
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„ZWOLNIĆ PO LUDZKU”6. Którym narzędziem wkręcam śrubki – ćwiczenia 
praktyczne właściwych reakcji na zachowania, działania 
innych. Podsumowanie

7. Fachowcy – czyli popracujmy razem
   Może mogę skorzystać z pomocy innego 

fachowca? – sztuka współpracy z innymi działami
   Sposoby angażowania innych do pracy 

projektowej
   Dbanie o PR projektów HR
8. Apteczka – czyli sposoby na kontuzje podczas 

majsterkowania (narzędzia, które pozwalają na uzyskanie 
bezpiecznego dystansu)

   Panowanie nad własnymi emocjami – uczuciowiec 
czy obserwator

   Szczepionka przeciwko wpływom innych (jak 
sobie radzić w sytuacji, gdy mam dużo pracy, 
ale pełnię rolę usługową i „muszę” zająć się 
potrzebującym) – asertywne argumenty

   Zestaw badań obalających mity, którymi inni 
nas „dołują” (HR jest kosztotwórczy; to HR jest 
odpowiedzialny za zaangażowanie w firmie; to HR 
błędnie wykonuje proces rekrutacji, itp.)

   E-apteczka – wspólny katalog HR na dysku, 
przydatne linki, strony internetowe, biblioteczka 
HR – owca

   Zespołowe radzenie sobie z kontuzjami – kodeks 
działu personalnego

9. Skrzynka narzędziowa – czyli utrzymanie porządku
   „Narzędzia, które dobrze leżą w ręku” – wybór 

narzędzi, które będę stosował zawsze, czasami, 
w newralgicznych sytuacjach

   Zakończenie szkolenia – czyli mogę więcej niż mi 
się wydaje

Wymiar czasowy szkolenia
16h – 2 dni szkoleniowe

Korzyści ze szkolenia
  Uczestnicy będą wiedzieli jak badać potrzeby 
pracowników innych działów poza HR
  Uczestnicy poznają techniki perswazji skuteczne 
i przydatne dla pracy HR-owca
  Dowiedzą się jak pozyskać do zespołu projektowego osoby 
spoza działu personalnego, jak ich zachęcić, zrekrutować 
i rozmawiać z ich szefami
  Nabędą umiejętność radzenia sobie w sytuacjach 
trudnych emocjonalnie
  Nabędą umiejętność stworzenia kodeksu działu 
personalnego
  Otrzymają statystyczne informacje o pracy działów 
HR, przykładową strukturę katalogu personalnego oraz 
przydatne do pracy adresy www, bibliografię

Cele szkolenia
  Uświadomienie uczestnikom, że zaangażowanie i motywacja 
pracowników w firmie zależą od sposobu przygotowania, 
zwolnienia pracownika i komunikacji w zespole
  Uczestnicy dostrzegają, że nad emocjonalne aspekty 
procesu zwalniania pracowników można skutecznie 
kontrolować

  Uczestnicy doświadczają istotnej roli przygotowania się 
do zwolnienia pracownika w osiągnięciu pożądanego efektu

Odbiorcy szkolenia
  Szkolenie przeznaczone dla pracowników działów HR. 
Szczególnie przydatne w sytuacji planowanych zwolnień 
grupowych

Program szkolenia
1.Zanim zwolnimy
   Przyczyny podjęcia decyzji o rozstaniu 

– omawiamy rodzaje
   Rozmowa ostrzegawcza – algorytm 

postępowania z pracownikiem w takiej sytuacji
   Jakie mam argumenty i czy sam jestem do nich 

przekonany
2. Umiejętność prowadzenia rozmowy separacyjnej – 

ćwiczenia
   Czas trwania rozmowy – dlaczego jest istotny
   O czym rozmawiać trzeba, a o czym nie należy
   Z jakimi zachowaniami musimy się liczyć i jak na 

nie reagować
3.Przygotowanie procesu outplacementu
   Kiedy należy zastosować dodatkowe wsparcie 

dla zwalnianych pracowników
   Co to jest, zasady organizacji, wady, zalety (dla 

zwalnianych i dla pracodawcy)
   Kto powinien realizować zadania outplacementu
4. Prezentacja i analiza przykładowych programów 

outplacementu
   Omówienie możliwych wariantów organizacji 

i przebiegu procesu
   Czy HR może pomagać i jeśli tak to w jaki 

sposób
   Jak przygotować byłego pracownika do wyzwań 

związanych z rynkiem pracy
   Jak rozmawiać z firmami świadczącymi usługi 

outplacementu
5. Jak zarządzać zespołem, w którym nastąpiły zwolnienia
   Emocjonalne aspekty zwolnienia pracownika 

(osoba zwalniana, kierownik, inni pracownicy)
   Kluczowa rola komunikacji (informacja dla 

zespołu, informacja dla innych zespołów)
   Zasady postępowania kierownika w sytuacji, gdy 

pracownicy nie zgadzają się z jego decyzją
   Podsumowanie szkolenia
   Co wolno, a czego absolutnie nie należy robić 

w sytuacji zwolnień

Wymiar czasowy szkolenia
16h – 2 dni szkoleniowe

Korzyści ze szkolenia
  Zapoznanie ze schematem rozmowy separacyjnej 
z pracownikiem

  Nabycie umiejętności projektowania procesu zwolnień 
pracowników, z uwzględnieniem programu pomocy osobom 
zwalnianym
  Nabycie umiejętności prowadzenia rozmowy 
ostrzegawczej
  Przygotowanie do rozmów z osobami realizującymi 
outplacement

„SKRZYNKA NARZĘDZIOWA HR-OWCA”„ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI HR”

Cel szkolenia
  Przygotowanie karty realizacji projektu
  Przygotowanie kryteriów doboru zespołu projektowego
  Przygotowanie expose szefa projektu oraz szablonu 
prezentacji działań projektowych
  Nabycie umiejętności zmiany stylu komunikacji 
w zależności od potrzeb rozmówców
  Nabycie umiejętności przygotowania pierwszego 
spotkania grupy projektowej

Odbiorcy szkolenia
  Osoby które mają za zadanie wdrożyć metody 
zarządzania projektem w prosty sposób, bez zbędnych 
kosztów i skomplikowanych oprogramowań

Program
1. Projekt, proces, działanie
   Po co? Dlaczego? – definiowanie celu projektu
   Czym różni się działanie projektowe od zwykłej 

pracy HR 
   Definicja projektu HR oraz rodzaje projektów HR 

2.Przygotowanie do realizacji projektu hr
   Bagaż celu, czasu, budżetu, zasobów
   Ogólna metodologia zarządzania projektem
   Przygotowanie do realizacji projektu HR 
3.Narzędzia pracy nad projektem
   Przygotowanie formularza projektowego 

– określamy zakres działania, cele, 
harmonogram projektu, ryzyka, wskaźniki 
realizacji projektu 

   Ćwiczenie „Mind mapa realizacji projektów HR”
   Czy posiadam umiejętności zarządzania 

projektem? – sprawdzamy w praktyce, czy 
rzeczywiście stosuję w życiu poznane zasady

4.Narzędzia kierownika projektu
   PR projektu – „Pory roku” – oczekiwania 

komunikacyjne różnych typów osób 
   Dobór zespołu projektowego – jakie kryteria 

zastosować i jak je zakomunikować
   „Expose kierownika projektu”
   Zasady współpracy kierownika projektu HR 

z przełożonymi członków grupy projektowej
   Aktywizacja grupy i rozwiązywanie problemów 

(burza mózgów, kapelusze de Bono) 
5.Model pracy projektowej
   Przygotowanie do spotkania projektowego 
   Budowa harmonogramu według wytycznych
   Budujemy harmonogram działań wcześniej 

zaplanowanych na formularzach projektów
   Elastyczne planowanie – układanie planu 

projektu, bieżąca analiza harmonogramów 
i wprowadzanie zmian

6. Korzyści i zagrożenia związane z wprowadzaniem metody 
zarządzania projektami HR

   Analiza SWOT metody projektowej

Wymiar czasowy szkolenia
16h – 2 dni szkoleniowe

Korzyści ze szkolenia
Uczestnik będzie wiedział:
  Czym jest projekt HR – wady i zalety, zasady stosowania
  Pozna metodologię projektową – ogólne zasady, pojęcia 
związane z zarządzaniem projektami, główne fazy
  Jak zarządzać projektem – pozna jego istotne elementy
  Pozna zasady prowadzenia spotkań projektowych

Cele szkolenia
  Nabycie umiejętności radzenia sobie z innymi działami 
w firmie w trudnych sytuacjach
  Poznanie swojego preferencyjnego stylu komunikacji, 
budowanie komunikatu HR z troską o potrzeby osób 
nastawionych na cel, koncepcję, ludzi i możliwości
  Przećwiczenie/ przygotowanie przykładowych 
komunikatów hr-owych
  Tworzenie kodeksu działu personalnego
  Umiejętność badania potrzeb osób spoza HR

Program
1.Wytrych – czyli jak właściwie majsterkujemy
   Zapoznanie się z uczestnikami, ustalenie 

zasad szkolenia, oczekiwań uczestników, celów 
szkolenia

   Czy dostarczamy narzędzi do zarządzania czy 
zarządzamy narzędziami? – jak inni pojmują pracę 
działu personalnego i dlaczego istotne jest 
rozumienie klienta wewnętrznego – dyskusja

2.Śrubki – czyli co właściwie będziemy wkręcać
   Potrzeby klientów wewnętrznych wobec działów 

HR – zmiana pozycji percepcyjnej, czyli czego 
ode mnie oczekują inni

   Specyficzne zachowania klienta wewnętrznego 
– tworzenie listy zachowań specyficznych dla 
działów współpracujących z HR w różnych 
sytuacjach

   Realizacja projektu/zadań w sytuacji braku jasno 
określonych wymagań/oczekiwań

   Wdrażanie projektu personalnego w sytuacji 
niepewności co do jego pozytywnego odbioru

   Presja wywierana przez innych w celu 
przyspieszenia działań

   Odmowa realizacji działań ze względu na brak 
biznesowego uzasadnienia lub budżetu

3. Śrubokręty – czyli narzędzia podstawowe, opis narzędzia 
i instrukcja obsługi

   Rozmowa językiem biznesowym – jak uniknąć 
braku zrozumienia

   Analizy, wskaźniki HR – twarde dane
   Pozytywne alternatywy do „macie to wdrożyć 

i koniec” – zwroty blokujące porozumienie
   Unikanie usprawiedliwiania się
   Bagaż czasu, budżetu, kompetencji, zasobów, celu
4.Fachowcy – czyli nasze zdolności manualne
   Jaki styl pracy preferuję? – Technika „Pory roku” 

– określenie własnego stylu komunikowania
   Wypracowanie sposobów komunikowania się 

z innymi osobami (o podobnych lub różnych 
stylach komunikacji)

   Sposoby przekazywania wzajemnie informacji, 
ćwiczenie umiejętności przekazywania 
komunikatów

   Emocjonalny mózg i przeciwdziałanie plotkom
5. Wkrętarki – czyli techniki wywierania wpływu, instrukcje, 

sposoby wykorzystania, kiedy stosować, które wiertło, 
ćwiczenia praktyczne „ze sprzętem”

   Co to znaczy być hipnotyzującym HR-owcem 
– zestaw psychologicznych narzędzi, których 
stosowanie sprawi, że inni będą nas poważali/
lubili/słuchali

   Jak zdobywać informację, gdy rozmówca 
właściwie nie wie czego potrzebuje – techniki 
zadawania pytań

   Konsekwencja i kontynuacja mimo przeciwności  
– argumenty

   Język korzyści – czy przekonałbyś sam siebie
   „Rozumiem Cię doskonale” – w co wierzą ludzie
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„PODSTAWY PRAWA DLA 
MENEDŻERÓW”

momentu składania ofert i ich prawidłowość pod kątem 
zgodności z prawem i zasadami udzielania zamówień)

   Wszczęcie postępowania
   Zasady publikacji ogłoszeń 
   Procedury postępowania w zależności od 

wartości zamówienia i trybu
   Dobór właściwego trybu udzielania zamówień – 

zagadnienie optymalnego doboru trybu udzielenia 
zamówienia w zależności od: ilości posiadanych 
środków, możliwych ram czasowych oraz 
„pilności” realizowanego zadania, przedmiotu 
zamówienia, wartości progowej

   Zasady wyboru oferty najkorzystniejszej
   Przedłużenie terminu związania ofertą
   Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego
   Otwarcie ofert i czynności po otwarciu ofert 

w kontekście zasady jawności; procedura 
badania i oceny ofert dokonywana przez 
członków komisji przetargowych w nowym 
stanie prawnym: wykluczenia; odrzucenie 
oferty; żądanie wyjaśnień; wezwania dotyczące 
uzupełnienia dokumentów złożonych w ofercie; 
ocena ofert, punktacja; przekazywanie 
zawiadomień, informacji dla wykonawców; inne 
czynności związane z pracą komisji przetargowej 
realizowane przez jej członków

   Tajemnica przedsiębiorstwa
   Rażąco niska cena
   „Oczywiste pomyłki i inne omyłki” 

– charakterystyka
   Udział konsorcjum w postępowaniu
   Rozwiązania problemów pojawiających się 

w trakcie prowadzonych postępowań
6. Środki ochrony prawnej i skutki jakie wywierają na 

toczące się postępowanie
   Obowiązki zamawiającego podczas postępowania 

odwoławczego 
   Liczenie terminów
   Postępowanie odwoławcze
   Postępowanie skargowe
7. Kontrola postępowań o udzielenie zamówienia 

publicznego
   Uprawnienia kontrolne Prezesa Urzędu
   Postępowania poddane kontroli Prezesa UZU
   Sposób prowadzenia kontroli
   Wynik kontroli
   Prawa kontrolowanego
   Odpowiedzialność za naruszenie przepisów 

ustawy PZP

Wymiar czasowy szkolenia
6h-7h – 1 dzień szkoleniowy

Korzyści ze szkolenia
  Zapoznanie uczestników ze zmianami zachodzącymi 
w przepisach dotyczących zamówień publicznych
  Zapoznanie uczestników z aktualnym orzecznictwem 
dotyczącym zamówień publicznych

Cel szkolenia
  Szkolenie ma na celu przekazania wiedzy z zakresu prawa 
gospodarczego, cywilnego, handlowego oraz pracy, która 
jest niezbędna przy bieżącym zarządzaniu organizacją, 
czy też na stanowiskach menedżerskich

Odbiorcy szkolenia
Szkolenie skierowane jest do:
  Menedżerów i specjalistów wszystkich szczebli 
(pracowników działów nie finansowych) pracujących przy 
projektach wymagających podstawowej wiedzy z zakresu 
aktualnych przepisów prawa 
  Właścicieli firm, którzy chcą uzupełnić informacje 
z zakresu prawa oraz zaktualizować swoją wiedzę 
dotyczącą obowiązujących przepisów

Program szkolenia
1. Umowy cywilnoprawne – wymogi formalne i prawne przy 

zawieraniu umów
2.Pełnomocnictwa rodzaje i zakres, prokura
3.Odzyskiwanie należności pieniężnych
   Rejestry i ewidencje umożliwiające identyfikację 

dłużnika i jego majątku
   Odzyskiwanie należności w trybie postępowania 

sądowego
   Egzekucja świadczeń pieniężnych
   Wzory pism z zakresu postępowania sądowego
4. Ochrona mienia pracodawcy – odpowiedzialność 

materialna pracowników
5.Odpowiedzialność porządkowa pracowników
6.Umowy o zakazie konkurencji
  W czasie trwania stosunku pracy
   Po ustaniu stosunku pracy
7. Rozwiązanie umowy o pracę: rodzaje, tryby, terminy, 

wzory pism
8. Spółki prawa handlowego i odpowiedzialność ich organów 

Czas trwania szkolenia
6h – 1 dzień szkoleniowy

Korzyści ze szkolenia
  Szkolenie pozwoli na poszerzenie i uaktualnienie wiedzy 
z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego, handlowego 
oraz pracy, co usprawni pracę menedżera, właściciela 
firmy oraz pozwoli lepiej i efektywniej funkcjonować firmie 
w obrocie gospodarczym

„JAK PRAWIDŁOWO PRZYGOTOWAĆ 
I PRZEPROWADZIĆ POSTĘPOWANIE 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO”

„PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – 
SZKOLENIE DLA WYKONAWCÓW BIORĄCYCH 
UDZIAŁ W POSTĘPOWANIACH O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.”

Cel szkolenia
  Celem szkolenia jest przekazanie z zakresu pozyskiwania 
zamówień publicznych od znalezienia ogłoszenia 
o zamówieniu do zawarcia umowy w oparciu o ustawę 
Prawo zamówień publicznych, nowe akty wykonawcze oraz 
liczne przykłady z praktyki 

Program
1.Rozwój zamówień publicznych i obecna sytuacja
2.Ustawa Prawo zamówień publicznych
  Zamawiający klasyczni i sektorowi
   Zakres przedmiotowy ustawy – wyłączenia 

całkowite i częściowe
   Progi
   Centralny zamawiający
3. Zasady udzielania zamówień publicznych – obowiązki 

zamawiającego wynikające z zasad w poszczególnych 
etapach postępowania o udzielenie zamówienia i prawne 
skutki ich niedopełnienia przez zamawiających

4.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
   Jak poprawnie przygotować wniosek 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
   Warunki udziału w postępowaniu
   Oświadczenia i dokumenty składane przez 

wykonawców
   Jak czytać SIWZ
   Błędy w opisie przedmiotu zamówienia 

dokonywanym przez zamawiającego
   Pytania dotyczące wyjaśnienia SIWZ
   Wykluczenie wykonawców
   Przesłanki unieważnienia postępowania
5. Jak poprawnie przygotować ofertę
   Błędy i uchybienia w ofertach
   Poprawianie omyłek w ofertach
   Zakres informacji o podwykonawcach
   Uzupełnianie dokumentów
   Wadium
   Badanie i ocena ofert oraz weryfikacja 

wykonawców – Uprawnienie wykonawców 
podczas badania i oceny ofert

6.Umowa w sprawie zamówienia publicznego
  W jakich okolicznościach i kiedy Wykonawca może 
wpływać na treść umowy w sprawie zamówienia publicznego
   Terminy umów i zmiany w umowach
   Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
   Rozwiązanie umowy
7.Środki ochrony prawnej
   Quasi protest, odwołanie
   Przystąpienie do odwołania; sprzeciw
   Odpowiedź zamawiającego na odwołanie
    Skarga do sądu; koszty postępowania 

odwoławczego
   Prawa i obowiązki wykonawcy podczas 

postępowania przed KIO oraz sądem okręgowym

Wymiar czasowy szkolenia
6h – 7h – 1 dzień szkolenia

Korzyści ze szkolenia
  Zapoznanie uczestników ze zmianami zachodzącymi 
w przepisach dotyczących zamówień publicznych
  Zapoznanie uczestników z aktualnym orzecznictwem 
dotyczącym zamówień publicznych

  Zapoznanie uczestników z procedurą o udzielenie zamówienia 
publicznego

Cel szkolenia
  Celem szkolenia jest przekazanie wszystkim uczestnikom 
wiadomości z zakresu udzielania zamówień publicznych 
od określenia potrzeb do zawarcia umowy w oparciu 
o ustawę Prawo zamówień publicznych, nowe akty 
wykonawcze oraz liczne przykłady z praktyki 

Program
1.Rozwój zamówień publicznych i obecna sytuacja
   Najnowsze zmiany w zamówieniach publicznych
   Ostatnie nowelizacje ustawy – ważne i istotne 

aspekty praktyczne
2.Ustawa Prawo zamówień publicznych
   Progi
   Zamówienia publiczne do 14.000 Euro
   Kiedy nie trzeba stosować ustawy PZP
   Usługi objęte art. 5 – jak udzielać zamówień na 

te usługi
   Definicje
   Centralny zamawiający, pełnomocnik
   Zasady udzielania zamówień publicznych
   Status prawny Zamawiającego i wynikające 

z tego konsekwencje dla udzielania zamówień 
3.Planowanie zamówień publicznych
   Opis przedmiotu zamówienia – prawidłowe opisanie 

przedmiotu zamówienia, zastosowanie nazw 
i kodów Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
znaki towarowe, patenty, pochodzenie przedmiotu 
zamówienia a rozwiązania równoważne

   Obliczanie wartości zamówienia – zasady 
szacowania wartości zamówienia, dzielenie 
zamówienia na części – dostawy i usługi 
powtarzających się okresowo

   Zamówienia wielorodzajowe
   Warunki udziału w postępowaniu – przygotowanie 

opisu sposobu dokonania oceny warunków 
udziału w postępowaniu, prawidłowe określenie 
żądanych dokumentów dokumenty

4. Zasady prawidłowego sporządzania Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia

   Ogłoszenie o zamówieniu a SIWZ
   Tryby objęte obowiązkiem sporządzenia SIWZ
   Sposób uzyskiwania SIWZ 
   Obowiązkowa treść SIWZ
   Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków 

udziału w postępowaniu
   Zakres informacji o podwykonawcach, zasady 

udostępnienia zasobów dla wykonawcy 
składającego ofertę

   Możliwości zmiany SIWZ
   Pytania dotyczące wyjaśnienia SIWZ
   Forma składania wadium i konsekwencje błędów
   Zabezpieczenie należytego wykonania 

zamówienia
   Istotne elementy umowy, wzór umowy lub 

projekt – zasady zmian w umowie
   Sposób porozumiewania się z wykonawcami – 

zasady i możliwe rozwiązania
   Zaliczka – wymagania i ograniczenia
   Zabezpieczenie przed „podwójną płatnością” 

w robotach budowlanych
5. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 

(czynności zamawiającego od momentu ogłoszenia do 
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„NAJWAŻNIEJSZE ASPEKTY 
PRAWNE ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ 

NIERUCHOMOŚCIAMI”

„PRAKTYCZNE ASPEKTY KLAUZUL 
UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE”

Cele szkolenia
  Przekazanie praktycznej wiedzy o możliwościach 
kształtowania treści umów o roboty budowlane i skutkach 
prawnych poszczególnych klauzul kontraktów tego typu

Odbiorcy szkolenia
  Osoby odpowiadające za negocjowanie warunków 
umowy, planowanie i/lub nadzór nad inwestycją 
budowlaną

Program szkolenia
1.Umowa o roboty budowlane a umowa o dzieło
2.Rodzaje umów o roboty budowlane
3.Przedmiot umowy w umowie o roboty budowlane
4.Obowiązki i prawa stron umowy o roboty budowlane
5. Sposoby określania wynagrodzenia oraz warunków jego 

płatności (wynagrodzenie ryczałtowe a kosztorysowe)
6.Procedura odbiorów w umowie o roboty budowlane
7.Zabezpieczenia należytego wykonania umowy
8. Terminy w umowie o roboty budowlane a ryzyko 

odpowiedzialności kontraktowej
9.Odpowiedzialność kontraktowa
10. Odstąpienie a wypowiedzenie umowy o roboty 

budowlane
11.Warunki ogólne umów o roboty budowlane (FIDIC)

Wymiar czasowy szkolenia
6h - 1 dzień szkoleniowy

Korzyści ze szkolenia
  Poszerzenie wiedzy z zakresu umów o roboty 
budowlane

Cele szkolenia
  Nabycie aktualnej wiedzy z zakresu gospodarowania  
nieruchomościami (od strony teoretycznej 
i praktycznej)

Odbiorcy szkolenia
  Osoby, które w swej pracy wykorzystują przepisy 
związanie z nieruchomościami

Program szkolenia
1. Podstawowe pojęcia prawne związane z gospodarką 

nieruchomościami
2. Rodzaje tytułów prawnych do nieruchomości 

i stosowne regulacje
3. Nabycie nieruchomości (procedury, prawo 

pierwokupu,  zaliczka a zadatek)
4. Nieruchomość jako przedmiot praw rzeczowych 

ograniczonych
5.Przeznaczenie nieruchomości na cel publiczny
6.Podział i scalenie nieruchomości, opłaty
7.Wycena nieruchomości

Wymiar czasowy szkolenia
6h - 1 dzień szkoleniowy

Korzyści ze szkolenia
  Poszerzenie i zaktualizowanie wiedzy z zakresu 
gospodarki nieruchomościami
  Umiejętność praktycznego wykorzystania wiedzy 
nabytej podczas szkolenia

„ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 
BUDOWLANYMI WG PROCEDUR FIDIC 

– ZAGADNIENIA WSTĘPNE”

Cel szkolenia
  Zapoznanie uczestników szkolenia z procedurami FIDIC 
realizowanymi według poszczególnych standardowych 
Warunków Kontraktowych

Odbiorcy szkolenia
  Osoby zarządzające projektami budowlanymi, które 
podlegają pod Warunki Kontraktowe FIDIC

Program szkolenia
1. Wprowadzenie – Co to jest FIDIC. Cel i korzyści 

stosowania warunków FIDIC
2. Proces realizacji inwestycji, etapy i uwarunkowania dla 

projektów finansowanych z funduszy UE
3. Prawa i obowiązki uczestników i stron realizacji 

inwestycji według Fidic i prawa polskiego
4. Zarządzanie realizacją inwestycji:
   Przygotowanie, kontrola, monitorowanie, 

raportowanie
   Dokumenty do zarządzania
5.Omówienie dokumentacji kontraktowej
6. Procedury FIDIC realizowane według poszczególnych 

standardowych Warunków Kontraktowych w zakresie
   Zaleceń do stosowania i interpretacji
   Dokumentów tworzących kontrakt/umowę
   Odpowiedzialności za dokumentację 

projektową
   Administrowania kontraktem/umową
   Określenia i rozkładu ryzyka – w zależności 

od Warunków Kontraktowych – studium 
przypadku

   Zabezpieczenie Zamawiającego i Wykonawcy
7. Wskazówki do sporządzenia Szczególnych Warunków 

w oparciu o przepisy ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych

8. Omówienie istotnych klauzul i procedur przy realizacji 
robót według procedur FIDIC

   Definicje, pierwszeństwo dokumentów, 
interpretacje

   Strony/uczestnicy kontraktu/umowy – 
Zamawiający, Inżynier, Wykonawca; 
ich obowiązki, zadania i uprawnienia według 
FIDIC i prawa polskiego

   Wyznaczeni Podwykonawcy, Kadra, 
Urządzenia, Materiały, Wykonawstwo

   Proces związany z rozpoczęciem kontraktu – 
procedury i dokumenty

   Proces realizacji – procedury i dokumenty
   Zakończenie robót i przejęcie przez 

Zamawiającego, okres zgłaszania wad, 
odpowiedzialność za wady – procesy 
i dokumenty

   Zakończenie Kontraktu – procedury 
i dokumenty

9.Rozliczanie i płatności robót – procedury i dokumenty
10.Ćwiczenia, pytania, dyskusja

Wymiar czasowy szkolenia
6h – 1 dzień szkoleniowy

Korzyści ze szkolenia
  Poszerzenie wiedzy z zakresu procedury FIDIC
  Nabycie umiejętności kosztorysowania według 
procedury FIDIC

„SAMOWOLA BUDOWLANA 
I MOŻLIWOŚĆ JEJ LEGALIZACJI”

„UŻYTKOWANIE OBIEKTU 
BUDOWLANEGO I PROWADZENIE 

KSIĄŻKI OBIEKTU BUDOWLANEGO”

„PROCES BUDOWLANY – OD 
POZWOLENIA NA BUDOWĘ DO 

POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE”

Cele szkolenia
  Zapoznanie uczestników z pełnym procesem budowlanym 
(aspekty prawne oraz praktyczne)

Odbiorcy szkolenia
  Osoby uczestniczące w procesie budowlanym

Program szkolenia
1. Podstawowe definicje przewidziane w ustawie - Prawo 

budowlane i ich znaczenie dla realizacji procesu 
budowlanego

2.Zagospodarowanie i warunki zabudowy terenu
3. Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót 

budowlanych, wymogi
4.Samowola budowlana i możliwość jej legalizacji
5. Przeniesienie/wygaśnięcie decyzji o pozwoleniu na budowę
6. Odstępstwa od projektu budowlanego lub warunków 

pozwolenia na budowę
7.Oddawanie obiektu budowlanego do użytkowania
8.Zmiana sposobu użytkowania

Wymiar czasowy szkolenia
6h - 1 dzień szkoleniowy

Korzyści ze szkolenia
  Zapoznanie z ustawą prawo budowlane i praktycznymi  
aspektami procesu budowlanego (case study)
  Nabycie umiejętności odpowiedniej interpretacji 
przepisów niezbędnych przy realizacji procesu 
budowlanego na każdym jego etapie

„INWESTYCJE DROGOWE  
W ASPEKCIE PRAWNYM”

Cele szkolenia
  Zapoznanie z procedurami podczas prowadzenia procesu 
budowlanego obiektów drogowych

Odbiorcy szkolenia
  Specjaliści projektujący, budujący i zarządzający 
obiektami drogowymi, inwestorzy, kierownicy budów

Program szkolenia
1. Prawo budowlane a przepisy tzw. „SPEC Ustawy 

drogowej”
2.Postępowanie przed rozpoczęciem robót budowlanych
3.Wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej
4.Konsultacje społeczne
5.Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
6. Odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu 

postępowania administracyjnego
7.Procedury pozyskania gruntów pod inwestycje drogowe
8. Realizacja inwestycji drogowej a przepisy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym
9.Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi
10. Realizacja robót budowlanych związanych 

z inwestycjami drogowymi
11.Oddanie do użytku zakończonej inwestycji drogowej

Wymiar czasowy szkolenia
6h - 1 dzień szkoleniowy

Korzyści ze szkolenia
  Umiejętność odpowiedniego interpretowania przepisów 
prowadzenia procesu budowlanego obiektów drogowych

Cel szkolenia
  Zapoznanie z prawidłowym prowadzeniem książki obiektu 
budowlanego

Odbiorcy szkolenia
  Osoby sprawujące kontrolę nad obiektami budowlanymi 
i prowadzące książkę obiektu budowlanego

Program szkolenia
1. Przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego
   Obowiązki uczestników postępowania 
   Obowiązkowa kontrola obiektu budowlanego
2. Kontrole obiektu budowlanego wymagane przepisami 

Prawa budowlanego (kontrole okresowe, bezpiecznego 
użytkowania, jednorazowe instalacji grzewczej, 
świadectwa charakterystyki energetycznej)

3. Książka obiektu budowlanego
   Podmiot odpowiedzialny za jej prowadzenie  oraz 

powierzenie obowiązku jej prowadzenia
   Zasady prowadzenia i elementy składowe książki
4. Książka obiektu budowlanego - zajęcia praktyczne

Wymiar czasowy szkolenia
6h - 1 dzień szkoleniowy

Korzyści ze szkolenia
  Nabycie umiejętności wypełniania i prowadzenia książki 
obiektu budowlanego
  Zapoznanie z praktycznymi aspektami użytkowania 
obiektów budowlanych

Cel szkolenia
  Przekazanie wiedzy jak postępować zgodnie z prawem przy 
prowadzeniu spraw dotyczących samowoli budowlanej 
  Przekazanie wiedzy o prawnych możliwościach legalizacyjnych 
dotyczących samowoli oraz możliwości ich wdrażania

Odbiorcy szkolenia
  Osoby uczestniczące w procesie budowlanym

Program szkolenia
1. Prowadzenie robót budowlanych zgodnie z prawem
   Obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę
   Obowiązek zgłoszenia wykonywania robót 

budowlanych
2.Samowola budowlana
   Kiedy dochodzi do samowoli budowlanej
   Zmiany przepisów Prawa budowlanego z zakresie 

możliwości legalizacji samowoli budowlanej
   Aktualne warunki legalizacji samowoli budowlanej
3.Postępowanie w sprawie samowoli budowlanej
4. Kary a opłata legalizacyjna 

Nielegalne użytkowanie obiektu budowlanego
5.Podsumowanie, dyskusja i odpowiedzi na pytania

Wymiar czasowy szkolenia
6h – 1 dzień szkoleniowy

Korzyści ze szkolenia
  Poszerzenie wiedzy z zakresu samowoli budowlanej 
tj. możliwości legalizacyjne samowoli budowlanej, 
prowadzenie spraw dotyczących samowoli budowlanej
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TTS CONSULTING Training & Translation Services nawiązała współpracę partnerską z Kancelarią Doradztwa 
Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz, jedną z wiodących firm doradczych w zakresie pozyskiwania funduszy 
unijnych. Połączenie doświadczenia, wiedzy oraz potencjału organizacyjnego obu firm pozwala zaproponować 
naszym klientom kompleksową ofertę usług doradczych i szkoleniowych w zakresie:
  Identyfikacji potrzeb szkoleniowych
  Doradztwa w zakresie pozyskania dofinansowania programu szkoleń menedżerskich w ramach poddziałania 2.1.1 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki („Rozwój kapitału ludzkiego”)
  Opracowanie oraz wdrożenia projektu szkoleniowego dofinansowanego w ramach poddziałania 2.1.1
  Realizacji usług zarządzania projektem aż do jego zakończenia

Realizacja poszczególnych elementów oferty obejmuje:
Ze strony TTS CONSULTING Training & Translation Services: 
  Przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych w oparciu o metodologię HPI (Human Performance Improvement)
  Opracowanie szczegółowych programów szkoleniowych będących odzwierciedleniem potrzeb zidentyfikowanych 
przez APS (Analiza Potrzeb Szkoleniowych)
  Realizację wszelkich zadań związanych z wdrożeniem projektu szkoleniowego (opracowanie harmonogramu sesji 
szkoleniowych, dobór kompetentnej kadry trenerskiej, nadzór merytoryczny i organizacyjny nad prawidłową 
i zgodną z harmonogramem realizacją procesu szkoleniowego, opracowanie raportów poszkoleniowych).

Ze strony Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz:
  Opracowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej zawierającej wniosek o dofinansowanie projektu  
wraz z załącznikami,
  Złożenie pełnej dokumentacji aplikacyjnej w wymaganym terminie i formie do odpowiedniej instytucji,
  Monitorowanie procedury oceny projektów przez odpowiednią instytucję, wprowadzanie niezbędnych poprawek 
i uzupełnień,
  Sporządzanie protestów lub wnoszenie innych środków odwoławczych przewidzianych na etapie przesądowym 
w ramach sytemu realizacji POKL,
  Wsparcie w zakresie podpisania umowy o dofinansowanie projektu,
  Realizację usług związanych z zarządzaniem projektem, w tym w szczególności koordynowanie i nadzór nad 
realizowanym projektem, prowadzenie biura projektu, rozliczanie projektu, sporządzanie okresowych wniosków 
o płatność i sprawozdań z realizacji projektu, udział w kontrolach przeprowadzanych przez uprawnione organy 
lub instytucje, udzielanie klientowi wszelkich wyjaśnień związanych z realizacją projektu.

WYNAGRODZENIE
Wynagrodzenie z tytułu realizacji przedstawionych w ofercie usług zależy od zakresu współpracy i ustalane 
jest indywidualnie z każdym klientem. Realizujemy nasze usługi w oparciu o realne stawki rynkowe oferując 
jednocześnie usługi na najwyższym poziomie korzystając z naszego doświadczenia, wiedzy i potencjału 
organizacyjnego.

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SZKOLENIOWYCH 
Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ

0

5

25

75

95

100

0

5

25

75

95

100

0

5

25

75

95

100

0

5

25

75

95

100



43www.tts-szkolenia.pl | www.tts-tlumaczenia.pl

Perfected to your needs

SZKOLENIA
JĘZYKOWE



44 45www.tts-szkolenia.pl | www.tts-tlumaczenia.pl www.tts-szkolenia.pl | www.tts-tlumaczenia.pl

Perfected to your needs Perfected to your needs

 szkolenia podstawowe
 szkolenia specjalistyczne
 szkolenia branżowe
 audyt językowy
 program vip

Specjalizujemy się w nauczaniu języka angielskiego. Prowadzimy również kursy innych języków europejskich. Organizujemy 
i przeprowadzamy szkolenia in-company dla pracowników firm w zakresie:
  Języka ogólnego
  Języka biznesowego
  Języka specjalistycznego (bankowy, prawniczy, finansowy, itp.)

DOŚWIADCZONY I KOMPETENTNY ZESPÓŁ LEKTORÓW 

Trzon naszej firmy stanowią zarówno polscy lektorzy jak i native speakers z minimum kilkuletnim doświadczeniem w nauczaniu 
osób pracujących w środowisku obcojęzycznym lub używających języka w pracy zawodowej. 
Wszyscy lektorzy posiadają wykształcenie filologiczne lub lingwistyczne (absolwenci filologii, lingwistyki stosowanej, kolegiów 
językowych) i wykorzystują w swojej pracy nowoczesne metody nauczania. 

PROFESJONALNA ORGANIZACJA SZKOLEŃ 

Propozycja konkretnego szkolenia poprzedzona jest wnikliwą analizą potrzeb klienta, na którą składa się kilka elementów:

Ocena znajomości języka
Nasz konsultant przeprowadza proces kwalifikacyjny uczestnika kursu i w oparciu o test pisemny i ustny ustala poziom 
zaawansowania kandydata. 

Precyzyjna ocena konkretnych potrzeb i możliwości
W wyniku przeprowadzonego wywiadu określamy, jakie są oczekiwania słuchacza i na tej podstawie definiujemy optymalny 
rodzaj kursu oraz proponujemy konkretny program nauczania. 

Materiały dydaktyczne
Wykorzystujemy podręczniki renomowanych wydawnictw, takich jak: Oxford University Press, Longman, Express Publishing, 
Macmillan oraz szereg dodatkowych materiałów dydaktycznych.

TESTY I RAPORTY

Nauka języka obcego to złożony proces, który wymaga zaangażowania i ciężkiej pracy ze strony lektora, ale przede wszystkim 
ze strony słuchacza.
Nasza firma nie proponuje „cudownych” metod nauczania, które „gwarantują” sukces w ciągu miesiąca. Cudów po prostu nie 
ma. Sukces musi być okupiony systematyczną pracą, regularną weryfikacją wiedzy oraz wspierany entuzjazmem wynikającym 
z czynionych postępów. Dlatego niezmiernie ważnym aspektem naszej filozofii jest precyzyjne monitorowanie i ocenianie 
postępów w nauce słuchaczy.

Testy okresowe
W trakcie szkolenia przeprowadzamy okresowe testy sprawdzające postępy w opanowaniu materiału przewidzianego 
w programie kursu. Na życzenie pracodawcy sporządzamy raporty okresowe dotyczące poszczególnych słuchaczy.

Kontrola frekwencji
Na każdych zajęciach sprawdzana jest frekwencja słuchaczy. Listy obecności dostarczane są pracodawcy na koniec każdego 
miesiąca.

Raport końcowy
Na koniec każdego kursu sporządzany jest raport końcowy w oparciu o egzamin wewnętrzny obejmujący ocenę słuchacza 
w zakresie:
  realizacji wyznaczonych celów 
  frekwencji 
  postępów w nauce 
  wyników testów końcowych
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„BUSINESS TRAVEL ABROAD”

Cel szkolenia
  Językowe przygotowanie uczestników do zagranicznej 
podróży służbowej
  Zapoznanie ze słownictwem i wyrażeniami stosowanymi 
w czasie podróży
  Przybliżenie reguł obyczajowych panujących w krajach 
anglojęzycznych oraz różnic kulturowych

Odbiorcy szkolenia
  Osoby, które w ramach swoich obowiązków służbowych 
często podróżują za granicę

Korzyści ze szkolenia
Uczestnicy będą potrafili:
  Skutecznie operować słownictwem oraz strukturami 
gramatycznymi niezbędnymi w podróży (na lotnisku, 
dworcu, w taksówce, hotelu, restauracji, etc.)
  Poruszać się w środowisku kultury i zwyczajów krajów 
anglojęzycznych

„COMMUNICATION ACROSS CULTURES”

Cel szkolenia
  Podwyższenie kompetencji kulturowych, na które składają 
się świadomość, wiedza i umiejętności, jak efektywnie 
funkcjonować w środowisku różnorodności kulturowej

Odbiorcy szkolenia
  Osoby, które pracują w środowisku międzynarodowym

Korzyści ze szkolenia
Uczestnicy będą potrafili:
  Skutecznie komunikować się z osobami odmiennymi 
kulturowo
  Posługiwać się wymiarami kultur, co pozwoli 
interpretować różnice bez odwoływania się do 
stereotypów, czy ocen globalnych
  Umiejętnie diagnozować różnice kulturowe
  Stosować słownictwo/zwroty typowe dla komunikacji 
międzykulturowej
  Prowadzić właściwą komunikację werbalną i niewerbalną 
w środowisku międzynarodowym

„BUSINESS MEETINGS IN ENGLISH”

„CORRESPONDENCE IN ENGLISH”

Cel szkolenia

   Zapoznanie się z językiem spotkań biznesowych 
(charakterystyczne słownictwo, zwroty grzecznościowe)
   Nabycie umiejętności prezentowania treści w języku 
angielskim
   Nabycie umiejętności wyrażania opinii, formuowania 
argumentów, wniosków

Odbiorcy szkolenia

   Osoby, które na co dzień zajmującą się kontaktami 
z klientami i kontrahentami zagranicznymi, a także 
wszyscy zainteresowani udoskonaleniem umiejętności 
prowadzenia spotkań w języku angielskim

Korzyści ze szkolenia
Uczestnicy będą potrafili:

   Swobodniej i bardziej profesjonalnie prowadzić spotkania, 
zebrania, narady, konferencje w języku angielskim
   Posługiwać się typowym słownictwem stosowanym 
podczas spotkań służbowych
   Przygotować protokół z zebrania/narady

Cel szkolenia
  Zapoznanie słuchaczy z zasdami redagowania pism 
i listów w języku angielskim
  Zapoznanie z typowymi zwrotami i skrótami stosowanymi 
w korespondencji biurowej, zarówno wewnętrznej, 
jak i zewnętrznej (notatki, sprawozdania, raporty, 
reklamacje, listy, oferty, faxy, e-maile)

Odbiorcy szkolenia
  Osoby, które w ramach swoich obowiązków służbowych 
prowadzą korespondencję w języku angielskim

Korzyści ze szkolenia
Uczestnicy będą potrafili:
  Rozumieć i sprawnie tworzyć pisma, listy, maile w języku 
angielskim
  Swobodnie posługiwać się słownictwem stosowanym 
w korespondencji biurowej
  Rozróżniać styl formalny i nieformalny listów w języku 
angielskim

„TELEPHONING IN ENGLISH”„PRESENTATIONS IN ENGLISH”

Cele szkolenia
  Przygotowanie prezentacji w języku angielskim
  Zapoznanie uczestników z tajnikami prowadzenia 
profesjonalnej prezentacji w języku angielskim
  Zapoznanie z typowym słownictwem oraz zwrotami 
stosowanymi podczas prezentacji

Odbiorcy szkolenia
   Osoby, które w ramach obowiązków służbowych 

prowadzą prezentacje produktów, czy usług

Korzyści ze szkolenia
Uczestnicy będą potrafili:
  Tworzyć prezentacje w języku angielskim
  Skutecznie i komunikatywnie przemawiać do większej 
grupy osób w języku obcym
  Posługiwać się wyrażeniami niezbędnymi w prezentacjach 
oraz stosować techniki aktywnego słuchania w języku 
angielskim
  Radzić sobie ze stresem podczas wystąpień publicznych 
i rozmów w obcym języku

„NEGOTIATIONS IN ENGLISH”

Cele szkolenia
  Przygotowanie słuchaczy do prowadzenia skutecznych 
negocjacji w języku angielskim
  Zapoznanie ze słownictwem i zwrotami stosowanymi 
podczas negocjacji
  Nabycie umiejętności formułowania argumentów 
i wyrażania odmowy w jęz. angielskim

Odbiorcy szkolenia
  Pracownicy działu handlowego – wszystkie szczeble
  Osoby, które uczestniczą w negocjacjach z klientem 
anglojęzycznym

Korzyści ze szkolenia
Uczestnicy będą potrafili:
  Przygotować się do i prowadzić negocjacje w języku 
angielskim
  Skuteczne komunikować się i pokonywać bariery językowe 
przy wykorzystaniu mowy ciała oraz komunikacji werbalnej
  Jasno i precyzyjnie przedstawiać argumentację w języku 
angielskim

Cele szkolenia
  Zapoznanie uczestników z zasadami prowadzenia 
profesjonalnej rozmowy telefonicznej w języku angielskim

  Zwiększenie jakości obsługi klienta w kontakcie 
telefonicznym poprzez przybliżenie tajników kreowania 
odpowiedniego wrażenia oraz klimatu rozmowy telefonicznej
  Zwiększenie efektywności działań pracownika poprzez 
doskonalenie sposobów reagowania i argumentowania 
w trakcie rozmowy telefonicznej w języku angielskim
  Zapoznanie z typowym słownictwem oraz zwrotami 
stosowanymi w kontakcie telefonicznym z klientem 
obcojęzycznym

Odbiorcy szkolenia
  Osoby, które na co dzień zajmują się telefoniczną obsługą 
klienta obcojęzycznego

Korzyści ze szkolenia
Uczestnicy będą potrafili:
  Precyzyjnie i skutecznie komunikować się z klientem 
podczas rozmowy telefonicznej w języku angielskim
  Kontrolować przebieg rozmowy telefonicznej oraz 
dopasować się do potrzeb rozmówcy
  Posługiwać się odpowiednimi wyrażeniami ułatwiającymi 
zachowanie pozytywnych relacji z rozmówcą
  Radzić sobie z trudnymi sytuacjami (np. reagowanie 
na zgłaszane skargi) oraz asertywnie komunikować się 
z wymagającymi klientami obcojęzycznymi
  Radzić sobie ze stresem oraz reagować na bariery 
komunikacyjne w trakcie rozmowy w obcym języku

„ENGLISH FOR SECRETARIES”

Cele szkolenia
  Przygotowanie słuchaczy do prowadzenia 
profesjonalnej rozmowy w języku angielskim z klientami, 
współpracownikami oraz przełożonymi
   Zapoznanie z typowym słownictwem i zwrotami 
grzecznościowymi stosowanymi w pracy profesjonalnej 
sekretarki i asystentki
  Zapoznanie uczestników z tajnikami prowadzenia 
skutecznej rozmowy telefonicznej w języku angielskim
  Doskonalenie umiejętności sporządzania korespondencji 
w języku angielskim (np. email, list, faks, raport, 
memorandum, reklamacja, oferta handlowa, zamówienie, 
zapytanie ofertowe, protokół z zebrania)

Odbiorcy szkolenia
   Asystentki i sekretarki, które w ramach obowiązków 

służbowych komunikują się w języku angielskim oraz 
zajmują się obsługą klienta obcojęzycznego

Korzyści ze szkolenia
Uczestnicy będą potrafili:
  Sprawnie komunikować się w języku angielskim 
z klientami, współpracownikami i przełożonymi, 
posługując się odpowiednią terminologią i zwrotami 
grzecznościowymi
  Precyzyjnie i skutecznie komunikować się z klientem 
podczas rozmowy telefonicznej w języku angielskim
  Respektować reguły obyczajowe związane z: powitaniem, 
przedstawianiem, tytułowaniem w języku angielskim
  Prowadzić korespondencję biurową w języku angielskim
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W ramach oceny umiejętności językowych proponujemy dwie formy współpracy: weryfikację umiejętności języko-
wych pracowników oraz rekrutację potencjalnych kandydatów.

LANGUAGE AUDIT

Na zlecenie naszych Klientów przeprowadzamy ocenę znajomości języka obcego wśród pracowników 
(języki: angielski, rosyjski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski).
Ocena polega na przeprowadzeniu testów pisemnych oraz egzaminów ustnych, które pozwalają zweryfikować i skla-
syfikować poszczególne umiejętności językowe pracowników, tj. mówienie, pisanie, rozumienie ze słuchu, czytanie, 
znajomość terminologii specjalistycznej. Na podstawie wyników przygotowujemy raport zawierający ocenę zarówno 
punktową jak i opisową.

RECRUITMENT HELP

Oferujemy również pomoc w procesie rekrutacyjnym. Na podobnej zasadzie przeprowadzamy ocenę znajomości ję-
zyka obcego kandydatów do pracy.
Niezależnie od rodzaju audytu jego wyniki opracowywane są w oparciu o powszechnie uznane standardy między-
narodowe opisane przez Radę Europy w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego:

CEF OPIS POZIOMU

A 1

Potrafi zrozumieć i stosować wyrażenia z języka codziennego oraz wyrażenia potoczne, jak również 
bardzo proste wypowiedzi mające na celu zaspokojenie konkretnych potrzeb. Potrafi przedstawić 
siebie lub inną osobę oraz zadać jej pytania dotyczące np. miejsca zamieszkania, jej znajomych, 
posiadanych przez nią rzeczy, etc. Może także odpowiedzieć na pytania tego samego typu. Potrafi 
porozumiewać się z innymi w prosty sposób, jeśli jego rozmówcy mówią wolno i wyraźnie oraz 
wykazują chęć współpracy.

A 2

Potrafi zrozumieć pojedyncze zdania oraz wyrażenia często używane i związane bezpośrednio 
z życiem codziennym (np.: dane o sytuacji osobistej i rodzinnej, zakupy, najbliższe otoczenie, praca). 
Potrafi się porozumieć w trakcie wykonywania zadań prostych, codziennych, wymagających jedynie 
bezpośredniej i prostej wymiany informacji na znany temat. Potrafi opisać za pomocą prostych 
struktur językowych swoje wykształcenie, bezpośrednie otoczenie, wypowiadać się na tematy 
związane z niezbędnymi potrzebami.

B 1

Potrafi zrozumieć zasadnicze punkty rozmowy, gdy używany jest język jasny i standardowy, a rozmowa 
dotyczy spraw znanych związanych z pracą, szkołą, czasem wolnym, etc. Potrafi sobie poradzić 
w większości sytuacji, jakie spotyka w podróży w regionie języka docelowego, wypowiedzieć się 
w sposób prosty i zwięzły na tematy z życia codziennego i dotyczące własnych zainteresowań. Potrafi 
opowiedzieć wydarzenie, przeżycie osobiste lub sen, wyrazić nadzieję lub cel, jak również przedstawić 
krótko uzasadnienie lub wyjaśnienie dotyczące projektu lub pomysłu.

B 2

Potrafi zrozumieć zasadnicze aspekty problemów konkretnych lub abstrakcyjnych przedstawionych 
w tekstach złożonych, w tym dyskusję specjalistyczną dotyczącą własnej tematyki zawodowej. 
Potrafi porozumieć się na tyle swobodnie i spontanicznie, że rozmowa z rdzennym użytkownikiem 
języka wolna jest od napięć, tak w przypadku jednej jak i drugiej strony. Potrafi wyrazić się w sposób 
jasny i szczegółowy na wiele tematów, wyrazić opinię na dany temat wykazując pozytywne i negatywne 
strony różnych wyborów.

C 1

Potrafi zrozumieć szeroką gamę długich i trudnych tekstów oraz zrozumieć ukryte w nich podteksty. 
Potrafi wypowiedzieć się spontanicznie i biegle nie zastanawiając się zbytnio nad doborem słów. 
Potrafi posługiwać się językiem skutecznie i swobodnie w życiu społecznym, zawodowym lub w czasie 
studiów. Potrafi budować wypowiedzi na tematy złożone, jasne, o wyraźnej strukturze i wykazać się 
opanowaniem narzędzi językowych służących organizacji i wewnętrznej spójności dyskursu.

C 2

Potrafi zrozumieć bez wysiłku praktycznie wszystko, co czyta lub słyszy. Potrafi odtworzyć fakty 
i argumenty z różnych źródeł pisemnych i ustnych streszczając je w sposób zwięzły i spójny. Potrafi 
wypowiedzieć się spontanicznie, bardzo płynnie i precyzyjnie oraz uwydatnić niuanse znaczeniowe 
tekstów o złożonej tematyce.

uż
yt

ko
w

ni
k 

p
oc

zą
tk

uj
ąc

y
uż

yt
ko

w
ni

k 
sa

m
od

zi
el

ny
uż

yt
ko

w
ni

k 
za

aw
an

so
w

an
y

„ENGLISH FOR BANKING: CUSTOMER 
SERVICE”

„ENGLISH FOR BANKING & FINANCE”

Cele szkolenia
Zapoznanie uczestników z terminologią branżową oraz 
zwrotami potrzebnymi w bezpośredniej komunikacji 
z kontrahentem /partnerem anglojęzycznym:
  Słownictwo z zakresu podstawowych produktów 
bankowych
  Tematyka, zagadnienia i terminologia związana 
z poszczególnymi obszarami działalności bankowej
  Słownictwo oraz niezbędne zwroty związane z opisem 
procedur oraz przygotowywaniem podstawowej 
dokumentacji bankowej

Odbiorcy szkolenia
  Pracownicy wszystkich szczebli sektora bankowego

Korzyści ze szkolenia
Uczestnicy będą potrafili:
  Wykorzystywać fachową terminologię w codziennej 
komunikacji w języku angielskim
  Czytać i rozumieć dokumenty bankowe sporządzone 
w języku angielskim
  Prowadzić korespondencję w języku angielskim, 
prezentować ofertę

Cele szkolenia
  Zapoznanie uczestników z terminologią oraz zwrotami 
potrzebnymi w bezpośredniej komunikacji z klientem 
anglojęzycznym (słownictwo dotyczące produktów i usług 
bankowych, terminologia niezbędna do opisu procedur 
oraz przygotowywania podstawowej dokumentacji 
bankowej)
  Opanowanie skutecznych metod i technik prezentacji 
oferty produktowej
  Udoskonalenie umiejętności budowania poprawnej relacji 
z klientem

Odbiorcy szkolenia
  Pracownicy obsługi klienta (front office, doradcy klienta, 
koordynatorzy, kierownicy filii, naczelnicy oddziałów)

Korzyści ze szkolenia
Uczestnicy będą potrafili:
  Budować poprawną relację z klientem anglojęzycznym
  Prowadzić rozmowy telefoniczne i korespondencję 
z klientem w języku angielskim
  Zaprezentować ofertę produktów i usług w języku 
angielskim

„LEGAL ENGLISH”

Cele szkolenia
  Poszerzenie znajomości angielskiej terminologii 
specjalistycznej z różnych dziedzin prawa
  Wprowadzenie w tajniki przekładu prawniczego
  Rozwinięcie umiejętności sporządzania formalnych 
dokumentów i umów oraz stosowania poprawnych 
struktur gramatycznych charakterystycznych dla 
prawniczego języka angielskiego
  Rozwinięcie umiejętności konwersacji w środowisku 
prawniczym

Odbiorcy szkolenia
  Prawnicy będący praktykami, dla których angielska 
terminologia prawnicza stanowi niezbędne narzędzie 
w pracy zawodowej

Korzyści ze szkolenia
Uczestnicy będą potrafili:
  Interpretować i stosować terminologię i zwroty 
występujące w umowach i innych dokumentach prawnych 
sporządzonych w języku angielskim
  Prowadzić korespondencję prawniczą w języku angielskim
  Poprawnie komunikować się z klientem w kontakcie 
bezpośrednim i telefonicznym, posługiwać się językiem 
właściwym dla negocjacji i prezentacji
  Sporządzać formalne dokumenty prawne w języku 
angielskim

„PROFESSIONAL CUSTOMER SERVICE”

Cele szkolenia
  Poznanie zasad prowadzenia profesjonalnej rozmowy 
w języku angielskim
  Opanowanie słownictwa stosowanego przy obsłudze 
klienta: zwroty grzecznościowe, powitanie, 
przedstawianie, tytułowanie
  Zapoznanie z zasadami obsługi klienta przez telefon
  Przybliżenie obyczajowości panującej w krajach 
anglojęzycznych

Odbiorcy szkolenia
  Pracownicy obsługi klienta

Korzyści ze szkolenia
Uczestnicy będą potrafili:
  Przeprowadzić efektywne badanie potrzeb klienta
  Jasno i precyzyjnie formułować komunikaty w języku 
angielskim
  Operować zwrotami grzecznościowymi niezbędnymi 
w pracy z klientem
  Stosować słownictwo z zakresu obsługi klienta przez 
telefon w języku angielskim
  Respektować reguły obyczajowe panujące w krajach 
anglojęzycznych



VIP
BusIness class

language traInIng

very
individual
program

OFerta
PakIet VIP OBejmuje:

DOJAZD TRENERA DO MIEJSCA SZKOLENIA 
zajęcia w miejscu pracy lub zamieszkania słuchacza1
WSTĘPNĄ WERYFIKACJĘ POZIOMU ZNAJOMOŚCI JĘZYKA 
test kwalifikacyjny w formie pisemnej i/lub ustnej2
MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 
podręcznik w cenie szkolenia3
WYBÓR DOWOLNEGO RODZAJU KURSU 
język ogólny, biznesowy, specjalistyczny4
WYBÓR ZAJĘĆ WARSZTATOWYCH 
sztuka prezentacji, korespondencja, rozmowy telefoniczne, 
język spotkań, etc.

5
INDYWIDUALNY WYBÓR ĆWICZONYCH UMIEJĘTNOŚCI 
mówienie, rozumienie ze słuchu, czytanie, pisanie6
DOBÓR CZĘSTOTLIWOŚCI I WYMIARU CZASOWEGO SZKOLENIA 
spotkania 60 min., 90 min., 120min., od 1-7 razy w tygodniu 7
MOŻLIWOŚĆ ZRÓŻNICOWANIA FORMY ZAJĘĆ 
– PROPOZYCJA DLA MEGAZAJĘTYCH 
w uzupełnieniu podstawowego szkolenia możliwa nietypowa 
forma realizacji zajęć: przez telefon, mailem, sms’em

8
ELASTYCZNY CZAS SZKOLENIA 
zajęcia w godz. 7.00 – 21.00, 7 dni w tygodniu9
CERTYFIKAT UKOŃCZENIA SZKOLENIA 
wystawiany na życzenie słuchacza10

to indywidualny tok nauki języka obcego, 
w 100% dostosowany do potrzeb 
i możliwości słuchacza
ostateczny koszt szkolenia zależy od zakresu i rodzaju 
wybranego kursu

VIP very
individual
program

to nauka języka w biurze lub domu, w dzień 
roboczy lub w weekend 
trener przyjedzie do ciebie o ustalonej porze  
w wyznaczone miejsce (trenerzy tts consulting  
prowadzą szkolenia w godz. 7.00 – 21.00 pon.- niedz.)

VIP very
individual
program

to wybór języka 
(angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański,
rosyjski) oraz rodzaju kursu (ogólny, business, 
specjalistyczny)

VIP very
individual
program

to indywidualny wybór ćwiczonych 
umiejętności:                     
 language miX –  mówienie, słuchanie, pisanie,  

czytanie
 my preFerence –  np. mówienie & słuchanie,  

pisanie & czytanie, mówienie & pisanie

VIP very
individual
program

to możliwość nietypowych metod realizacji 
szkolenia (dla megazajętych):
 gorĄca linia –  zajęcia konwersacyjne przez telefon
 masz wiadomość –  część zadań realizujesz  

korespondencyjnie

VIP very
individual
program

PROGRAM VIP:

VIP
BusIness clAss

lAnGuAGe tRAInInG

very
individual
program
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Analiza otoczenia
(wewnętrznego i zewnętrznego)
Struktura, procesy, motywacja,
zasoby, wiedza i umiejętności,

narzędzia, konkurencja

Przegląd organizacji / działu
(określenie m.in. celów i

wskaźników biznesowych)

Określenie stanu pożądanego
 (efektywności działania 

pracowników)

Luki 
(pomiędzy stanem obecnym

a pożądanym)

 Wiedza i umiejętności
 Zasoby

 Predyspozycje

Określenie stanu obecnego
(efektywności działania 

pracowników)

 Struktura i procesy
 Motywacja
 Informacja

 Przeprojektowanie stanowisk
 System motywacyjny

 Wzmocnienie komunikacji wewnętrznej
 Zespoły projektowe

 Szkolenia i rozwój, indywidualne programy
rozwoju, plany sukcesji

Ocena bieżąca
Sprawdzanie

kierunku i skuteczności
działań na

każdym etapie

Ocena końcowa
Podsumowanie
skuteczności

całego projektu

Wdrożenie projektów rozwojowych
 Zarządzanie zmianą

 Doradztwo
 Spotkania informacyjne

 inne

Analiza Efektywności (działań)

Analiza Przyczyn Ocena
skuteczności

Wybór i zaprojektowanie interwencji

Wybór i zaprojektowanie interwencji

Analiza potrzeb – metodologia

Model dziaania w oparciu o metodologię HPI1

1Źródło:http://www.ispi.org/uploadedFiles/ISPI_Site/About_ISPI/About/whatshptmodel.pdf oraz materiały ISPI, ASTD.

TTS Consulting
Analiza Potrzeb Szkoleniowych metodą HPI – propozycja realizacji

Konsultanci: Grzegorz Kuszneruk, Marzena Wojtyńska© 

Analiza potrzeb – najważniejsze informacje

APS dostarcza Państwu pomocnych informacji podczas:
  Zmian w procesach biznesowych,
  Przeprojektowywania struktury firmy,
  Tworzenia zespołów projektowych (międzydziałowych),
  Wprowadzania zmian w zakresie zarządzania personelem,
  Wdrażaniu nowych usług lub produktów.

Jakie są korzyści z przeprowadzenia APS?

Dzięki badaniu otrzymujecie Państwo:
  Informację dotyczącą obecnego poziomu efektywności (informacje dotyczące obecnych możliwości firmy w zakre-
sie efektywności pracowników oraz określenie, co jest potrzebne, aby zrealizować zakładany cel),

  Określenie przyczyn stanu obecnego,
  Wskazanie koniecznych i możliwych zmian, tak aby wdrażane rozwiązania przyniosły trwały efekt, 
  Pomoc w wyborze najskuteczniejszych metod,
  Określenie harmonogramu wdrożenia,
  Ocena wprowadzonych zmian.

Human Performance Improvement (HPI) to metodologia, która ma na celu identyfikowanie luk mających wpływ na 
efektywność pracowników, przekładanie celów biznesowych firmy na konkretne działania kluczowych pracowników, 
planowanie działań mających na celu poprawę efektywności (często mniej wyrafinowanych, ale najbardziej skutecz-
nych), projektowanie najbardziej skutecznych, mierzalnych interwencji oraz przede wszystkim mierzenie i ocenę re-
zultatów działań.
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Trener biznesu, coach 
i konsultant z wieloletnim 
doświadczeniem mene-
dżerskim i sprzedażo-
wym. Doktor nauk ekono-
micznych w dyscyplinie 
zarządzanie. Absolwent 

Politechniki Wrocławskiej oraz studiów 
Executive MBA na Akademii Ekonomicznej 
we Wrocławiu. Ukończył Szkołę Trenerów 
Biznesu oraz Szkołę Coachingu. Zajmował 
stanowiska menedżerskie oraz samodziel-
ne w firmach polskich i międzynarodowych, 
od stanowiska reprezentanta handlowego, 
doradcy technicznego, poprzez dyrektora 
ds. marketingu do dyrektora zarządzają-
cego-prokurenta spółki. Specjalizuje się 
w problematyce zarządzania (w tym zarzą-
dzania zmianą i zarządzania kapitałem ludz-
kim), sprzedaży i negocjacji. Jest autorem 
symulacji biznesowej z zakresu zarządzania 
zmianą Change Masters© (Przeprowadził 
kilkadziesiąt warsztatów szkoleniowych 
z wykorzystaniem tej symulacji).

 Dr inż. Jarosław Rubin

Od 12 lat prowadzi szko-
lenia dla biznesu. Specja-
lizuje się w następujących 
obszarach: obsługa klienta 
(również w call center), 
sprzedaż, zarządzanie oraz 
komunikacja interpersonal-

na. Zajmuje się systemami kompetencyj-
nymi, ocenami okresowymi pracowników. 
Specjalizuje się w sesjach coachingowych 
prowadzonych dla indywidualnych pracow-
ników z działów obsługi klienta, call center 
i sprzedaży. Absolwentka SGH na kierunku 
Zarządzanie Zasobami Pracy oraz Uniwer-
sytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu na 
kierunku Psychologii Pomocy. Posiada Mię-
dzynarodowy Certyfikat Trenera Zenger 
Miller/Learning International oraz Licencję 
Certifited Practitioner in the Art of Neu-
ro-Linguistic Programming. Tworzyła pro-
jekty szkoleniowe m.in. dla: Bank Pekao SA, 
Bank BPH, Bank BGŻ, CDM Pekao, Natio-
nale Nederlanden, Telekomunikacja Polska 
S.A., NextiraOne, Alcatel Polska, Lucent 
Technologies, Dell Computers, Hewlett 
Packard, British American Tobacco, Coty 
Polska, Danone, Gillette, Pepsi Cola Gene-
ral Bottlers, Nestle.

 Magda Białobrzeska

Absolwent Wydziału Zarzą-
dzania Uniwersytetu War-
szawskiego, 
Doktor Nauk Organizacji 
i Zarządzania.
15 lat pracy i doświadczeń 
na najwyższych stanowi-

skach kierowniczych w zarządzie firmy (Dy-
rektor Sprzedaży i Marketingu, Dyrektor 
Zarządzający szwedzkiego koncernu samo-
chodowego SAAB-SCANIA). Zarządzał jed-
nym z największych przedsiębiorstw dealer-
skich w sieci firm dostarczających pojazdy 
użytkowe Mercedes-Benz na rynek polski. 
 Najważniejszymi odbiorcami szkoleń były fir-
my infrastrukturalne i usługowe Grupy PKP, 
dealerzy samochodowi oraz bardzo wiele 
firm z sektora MSP o profilu produkcyjnym, 
handlowym i usługowym. Specjalizuje się 
obecnie w szkoleniach związanych z: tworze-
niem i implementacją strategii firmy, przy-
wództwem, marketingiem produktu ekspor-
towego i handlu zagranicznego, tworzeniem 
strategii i narzędzi budowania trwałych re-
lacji z klientem, budowaniem przewagi kon-
kurencyjnej, strategiami marketingowymi 
konkurencji, kreowaniem i oferowaniem war-
tości dla klienta, identyfikowaniem i rozwią-
zywaniem problemów w obszarze sprzedaży 
i obsługi klienta.

 Dr Mirosław Szudzichowski

Doradca podatkowy. Spe-
cjalizuje się w obsłudze 
inwestycji klientów za-
granicznych w Polsce, 
a także inwestycji polskich 
klientów za granicą. W za-
kresie swojej działalności 

zajmuje się obsługą podmiotów gospodar-
czych, prowadzi projekty restrukturyza-
cyjne w zakresie fuzji i przejęć, transakcje 
w zakresie nieruchomości, opodatkowania 
dochodów kapitałowych, podatku od to-
warów i usług oraz opodatkowania osób 
fizycznych. Doświadczenie zawodowe zdo-
był pracując w międzynarodowych firmach 
doradczych tzw. „Wielkiej Piątki” (Deloitte 
& Touche Sp. z o.o. oraz Ernst & Young Sp. 
z o.o.). Współpracował również z między-
narodową kancelarią Tokarczuk Jędrzejczyk 
i Wspólnicy Kancelaria Prawna GLN Sp. k. 
(Gide Loyrette Nouel). 
W swej praktyce prowadził szkolenia we-
wnętrzne dla m.in. TVP, CANPACK S.A., 
Solaris S.A., Maspex S.A.

Marcin Podżorski

Prawnik, aplikant radcowski, 
specjalista z zakresu prawa 
zamówień publicznych. Au-
tor artykułów i opracowań 
w prasie fachowej poświę-
conych tematyce zamówień 
publicznych (m.in.: „Zamó-

wienia Publiczne od A do Z”, „Zamówienia 
publiczne w pytaniach i odpowiedziach”, „Za-
mówienia publiczne w orzecznictwie”) Współ-
pracuje z portalem Zamówienia Publiczne 
udzielając porad prawnych z zakresu zamó-
wień publicznych. Doradca obsługujący po-
stępowania przetargowe prowadzone przez 
klientów publicznych. Prowadzi szkolenia do-
tyczące zamówień publicznych dla jednostek 
sektora finansów publicznych oraz wykonaw-
ców. Od lutego 2008 r. Główny specjalista 
w Departamencie Zakupów PGE Polska Grupa 
Energetyczna S.A. odpowiedzialny za sprawy 
związane z konsolidacją zamówień wspólnych 
GK PGE. W latach 2003 – 2005 specjalista 
w Wydziale Orzecznictwa, a następnie Wy-
dziale Opinii Urzędu Zamówień Publicznych, 
w latach 2005 – 2006 Naczelnik Wydziału 
Orzecznictwa Urzędu Zamówień Publicznych. 

 Daniel Szczęsny

Dr Jan Fazlagić
Ekspert w dziedzinie za-
rządzania wiedzą (KM), 
zarządzania w oświacie, 
marketingu usług edukacyj-
nych, transferu technologii 
(TT) oraz kapitału intelek-
tualnego (ICM). Pracownik 

naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Ekono-
micznego w Poznaniu. Jeden z pierwszych 
w Polsce popularyzatorów knowledge mana-
gement (1997): autor pierwszego w Polsce 
doktoratu z tej dziedziny i pierwszej strony 
internetowej. Współautor ekspertyzy na-
ukowej pt. „Gospodarka Oparta na Wiedzy 
– stan, diagnoza i wnioski dla Polski” opra-
cowanej przez Instytut Zarządzania Wie-
dzą w Krakowie na zlecenie Ministerstwa 
Gospodarki RP. Luty 2003 r. Współautor 
ekspertyzy naukowej opracowanej przez 
Instytut Zarządzania Wiedzą w Krakowie 
na zlecenie Ministerstwa Gospodarki RP. 
Stypendysta dwóch prestiżowych stypen-
diów Fulbright Senior Scholarship (2006-
2007) oraz Marie Curie Research Fellow-
ship (2002-2003). Prowadził wiele szkoleń 
i warsztatów, m.in. dla Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej, Wyższej Szkoły Bankowej, 
Wyższej Szkoły Ubezpieczeń w Krakowie, 
Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie, 
Centrum Edukacji Obywatelskiej, UM w Po-
znaniu.

Pedagog, doradca rozwoju 
osobistego (life i business-
coach), konsultant ds. re-
krutacji i szkoleń, specjali-
sta w zakresie zarządzania 
kadrami, trener. W zawodzie 
aktywnie pracuje od 12 lat. 

Twórca wielu programów szkoleniowych do-
tyczących komunikowania się, rozwiązywania 
konfliktów, sztuki sprzedaży, asertywności, 
twórczości, motywacji, negocjacji. 
Mistrz Praktyk sztuki NLP. Wiedzę swoją zdo-
była na studiach pedagogicznych UŁ, studiach 
podyplomowych z zakresu Zarządzania Kadra-
mi w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, 
stażu socjoterapeutycznym i stażu NLP (In-
stytut Psychoterapii NLP – Wrocław). Absol-
wentka studium Nonviolent Communication.
Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicz-
nego, Towarzystwa Psychoonkologicznego, In-
stytutu Zarządzania i Management Mastery 
Club przy Harvard Business Review Polska.
W latach 2003-2007r. tworzyła politykę 
szkoleniową w firmie Gaspol S.A. 
Prowadziła warsztaty m.in. dla takich organi-
zacji jak: British Airways Polska, IKEA, BASF 
Poligrafia, HEINZ POLSKA Sp. z o.o., Johnso-
n&Johnson Poland Sp. z o.o., Philips Lighting 
Pabianice S.A., System S.A., ROCKWELL 
AUTOMATION, TOPEX, Hurtap Łęczyca, 
BlackRedWhite Mielec, Kegel-Błażusiak.

Ewa Wiśniewska-Brzoza

Psycholog i ekonomista, 
trener umiejętności spo-
łecznych. Ukończył Szkołę 
Trenerów TROP oraz Stu-
dium Treningu Grupowego. 
Członek Stowarzyszenia 
Trenerów Organizacji Poza-

rządowych STOP. Specjalizuje się w tema-
tyce komunikacji interpersonalnej, zarzą-
dzania zespołami, negocjacji biznesowych, 
rozwiązywania konfliktów oraz przywódz-
twa. W ciągu ostatnich trzech lat przepro-
wadził ponad 1800 godzin szkoleniowych dla 
różnych grup odbiorców: biznesu, pracow-
ników urzędów administracji publicznej oraz 
działaczy społecznych. Przez cztery lata 
był menedżerem Programu Liderzy PAFW, 
wprowadzającego nowatorską metodę Tu-
toringu, czyli wsparcia indywidualnego dla 
dyrektorów, kierowników i menedżerów du-
żych organizacji społecznych i samorządo-
wych. Prowadzi również szkolenia dla tre-
nerów metodą treningu interpersonalnego 
oraz procesu grupowego. 

 Michał Wroński

Adiunkt w Katedrze Teorii 
Zarządzania Szkoły Głów-
nej Handlowej w Warsza-
wie, gdzie specjalizuje się 
w problemach przywództwa 
gospodarczego, badaniach 
satysfakcji pracowników, 

zarządzaniu kompetencjami pracowników 
oraz public relations. W SGH jest także kie-
rownikiem Podyplomowych Studiów Public 
Relations i Strategicznego Komunikowania 
w Firmach. Posiada ponad 10 lat doświad-
czenia w doradztwie w zakresie zarządzania 
i marketingu. Specjalizuje się badaniach sa-
tysfakcji pracowników, pobudzaniu zaangażo-
wania pracowników, programach wspierania 
innowacyjności organizacji, programach roz-
woju kompetencji pracowników oraz budowa-
niu wizerunku organizacji i produktów. 
Prowadził projekty dla takich firm jak:  
Microsoft, Siemens, Henkel, Polkomtel, Leroy 
Merlin, Esselte, EFL, CRH, PWPW, Wolter-
sKluwer, CD Projekt, Totalizator Sportowy, 
Auchan, Schneider Electric, Allianz, Cersa-
nit, Carlsberg, Tetra Pak, Electrolux, Topex, 
Vectra, Wabco, Colgate Palmolive, Hochtief.

 Dr Rafał Mrówka

Absolwent Wydziału Elek-
troniki i Technik Infor-
macyjnych, Politechniki 
Warszawskiej. Studia po-
dyplomowe ze statystyki 
na Wydziale Mechaniki, Po-
litechniki Lubelskiej; Execu-

tive MBA w Szkole Biznesu w Warszawie 
z udziałem London Business School oraz 
HEC, Paris.; studia wyższe z Rachunko-
wości Zarządczej CIMA w Chartered Insti-
tute of Management Accounting, London. 
Od 16 lat praktyk controllingu i finansów 
z doświadczeniem zawodowym w firmach 
produkcyjnych, finansowych i usługowych. 
Zajmował wysokie stanowiska kierownicze: 
kontrolera finansowego i głównego kontro-
lera finansowego kierując zespołami ludzi i 
licznymi projektami rozwojowymi, oszczęd-
nościowymi i restrukturyzacyjnymi. Specja-
lizuje się w szkoleniach z obszarów, takich 
jak: finanse przedsiębiorstw, finanse dla 
nie-finansistów, planowanie i budżetowanie 
w przedsiębiorstwach, pomiar i zarządza-
nie efektywnością w organizacji, budowa 
strategii finansowej firmy, controlling finan-
sowy i operacyjny w praktyce, budowanie i 
wdrażanie programów oszczędności.

Hussein Abou-Ali

Coach, trener, psycholog. 
Ukończyła psychologię na 
Uniwersytecie Jagielloń-
skim. Posiada międzynaro-
dowy certyfikat Internatio-
nal Coach Community ICC, 
jest także członkiem The 

International Association of Coaches. 
Tworzy autorskie projekty rozwoju kadry me-
nedżerskiej. Wartością dla niej w tym co robi 
jest ROZWÓJ, ZMIANA, doskonalenie, to-
warzyszenie ludziom. Różnorodne doświad-
czenia sprawiły, że jest specjalistą w budo-
waniu i pogłębianiu relacji interpersonalnych. 
W pracy z ludźmi jest skupiona na efektywno-
ści i osiąganiu wyznaczonych celów, w połą-
czeniu z potrzebami, wartościami i dbałością 
o relacje międzyludzkie. Realizowała projekty 
m.in. dla: Novartis, ING Usługi Finansowe, 
ING Lease, Ascomp, mBank, WASKO, Roc-
kwool, Atut i Atut Focus, Fiege, SGI Baltis, 
Sanofi Pasteur, Profi, Sygma Bank, Qumak-
Secom, Merida, BGK, Pliva Pharmaceutical 
Company, PZU Życie, PZU S.A., BZWBK.

 Olga Rzycka

Absolwent studiów MBA 
(Thames Valley University, 
London), władający językiem 
angielskim i francuskim, były 
prezes 2C Dom Brokerski 
Rynku Szkoleń sp. z o.o., 
prezes pierwszej firmy 

z sukcesem wdrażającej metodologię szaco-
wania rentowności inwestycji szkoleniowych 
zgodnie z Modelem ROI J.J.Phillipsa, były 
prezes polskiego oddziału American Socie-
ty for Training and Development, a obecnie 
przewodniczący Rady Programowej Polish 
Society for Training and Development, wi-
ceprezes polskiego oddziału International 
Institute of Coaching, członek Polskiego Sto-
warzyszenia Zarządzania Kadrami. Szef Rady 
Programowej pierwszego w Polsce programu 
certyfikacji standardów kompetencyjnych dla 
profesjonalistów szkoleniowych „Profesjonal-
ny Menedżer Szkoleń”. Certyfikowany konsul-
tant i trener takich metodologii jak: Model 
ROI™, J.J.Phillips, ROI Institute, metodologia 
HPI, ASTD, programy LMI™, Paul J. Meyer. 
Autor Modelu SEB© (narzędzie usprawniania 
procesów szkoleniowych i oceny efektywno-
ści). Od roku 1993 trener, konsultant HR, 
specjalista ds. szkoleń w centrali jednego 
z największych polskich pracodawców, HR 
menedżer w spółce z branży IT. 

 Paweł Kopijer
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Doradca w zakresie za-
rządzania personelem. 
12 lat praktyki w zarzą-
dzaniu, w tym 10 lat na 
stanowisku dyrektora 
personalnego w firmach 
produkcyjnych, handlo-

wych i bankowości. 
Dyrektor Personalny Roku 1999 (tytuł 
przyznany przez Rzeczpospolitą i Bigram 
za osiągnięcia dla Kompanii Piwowarskiej).
Zajmuje się doradztwem biznesowym 
w zakresie zarządzania personelem oraz 
wdrażaniem systemów zarządczych.
Autor książki „MBO prosta skuteczna 
technika zarządzania Twoją firmą” – jedy-
nego podręcznika poświęconego techni-
kom zarządzania partycypacyjnego w  ję-
zyku polskim.
Autor metody The Reinfuss Method, 
Market of Objectives™ (wyd. X’10) 
Specjalizacja 
  Projektowanie i audyt polityki perso-
nalnej

  Podnoszenie efektywności organizacji
  Wdrażanie systemów zarządzania 
przez cele

  Polityka wynagrodzeniowa i motywowanie

Robert Reinfuss
Doktor nauk ekonomicznych, 
wykładowca Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocła-
wiu. W swojej pracy nauko-
wo-badawczej koncentruje 
się wokół finansów przed-
siębiorstw oraz zarządzania 

płynnością finansową.
Doktor na Akademii Ekonomicznej we Wro-
cławiu.
Grzegorz Michalski jest autorem licznych 
publikacji. Wśród nich znajduje się ponad 80 
artykułów (w tym indeksowane w Journal Ci-
tation Reports) oraz 10 książek. Jest współ-
redaktorem i członkiem rad naukowych mię-
dzynarodowych czasopism, między innymi:
Journal of Corporate Treasury Management 
(JCTM) ISSN 1753-2574,
Business and Economics Journal (BEJ) ISSN 
2151-6219,
Journal of Problems and Perspectives in 
Management (PPM) ISSN 1727-7051 
(print), ISSN 1810-5467 (online),
International Review of Applied Financial 
Issues and Economics (IRAFIE) ISSN: 
9210 – 1737,
International Journal of Information Proces-
sing and Management (IJIPM), ISSN: 2093-
4009.
Grzegorz Michalski jest specjalistą z zakresu 
Finansów Przedsiębiorstw pracującym w In-
stytucie Zarządzania Finansami na Uniwer-
sytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

 Dr Grzegorz Michalski

Eekspert w zakresie za-
rządzania strategiczne-
go i zarządzania projek-
tami, jako niestrudzony 
propagator przywództwa 
sytuacyjnego Kennetha 
Blancharda skutecznie 

zarządzał zespołami interdyscyplinarnymi. 
Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat 
pracował z zespołami realizującymi projek-
ty o budżetach sięgających ponad 10 mln 
zł. Pełnił szereg funkcji i ról w największych 
polskich przedsiębiorstwach, najbardziej 
dumny jest z udziału swojego zespołu 
w projektach związanych z optymalizacją 
procesów biznesowych i zwiększaniem ich 
konkurencyjności. Posiada ponad 5-letnią 
praktykę trenerską w kreowaniu wartości 
biznesowych i zarządzania ograniczeniami. 

 Dr Martin Daliga

Prezes Zarządu Spółki 
Doradztwa Podatkowego 
– doradca podatkowy, spe-
cjalista w zakresie podat-
ku dochodowego od osób 
prawnych oraz podatku od 
towarów i usług. Członek 

Krajowej Rady Doradców Podatkowych w 
latach 2002-2010. Pełnił obowiązki Wi-
ceprzewodniczącego Krajowej Rady Do-
radców Podatkowych, Przewodniczącego 
Komisji Finansowej, Przewodniczącego Ko-
misji Ofert. Aktywny uczestnik wielu innych 
komisji stałych Krajowej Rady Doradców 
Podatkowych. Wykładowca współpracują-
cy z wieloma firmami szkoleniowymi. Autor 
licznych publikacji w Gazecie Prawnej.

 Szymon Dalc

Dyplomowany Trener Gru-
powy (SWPS/Laboratorium 
Psychoedukacji), coach, HR 
Menedżer w polskim od-
dziale jednej z największych 
firm prawno – finansowych 
na rynku europejskim. 

Posiada ugruntowane doświadczenie 
w zakresie przeprowadzania audytu per-
sonalnego oraz badania potrzeb szko-
leniowych. Prowadzi szkolenia i treningi 
z zakresu: umiejętności miękkich, wdra-
żania systemów szkoleniowych, systemu 
ocen pracowniczych, negocjacji, windyka-
cji telefonicznej, windykacji bezpośredniej, 
coachingu oraz monitoringu płatności. 
W trakcie swojej dotychczasowej pracy 
przeszkolił ponad 700 osób. 

 Grzegorz Kuszneruk

Niezależny Inżynier Konsul-
tant – posiada certyfikat 
Stowarzyszenia Inżynierów 
Doradców i Rzeczoznawców 
EFCA, FIDIC, jest członkiem 
Międzynarodowej Federacji 
Inżynierów Konsultantów 

FIDIC / SIDIR, Rzeczoznawcą Kosztorysowym 
Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowla-
nych, współautorką dokumentacji przetargo-
wych dla realizacji inwestycji finansowanych 
z funduszy ISPA, Phare, Spójności oraz PO 
IiŚ. Posiada dyplom specjalisty ds. zarządza-
nia produkcją i jakością, ukończyła studia po-
dyplomowe na Politechnice Krakowskiej Wy-
dział Inżynierii Lądowej kierunek Zarządzanie 
kosztami przedsięwzięcia budowlanego. 
Doświadczenie i praktykę zdobyła jako eks-
pert, członek zespołu Inżyniera kontraktu 
oraz Inżynier kosztów przy realizacji inwe-
stycji finansowanych z funduszu Spójności 
według warunków kontraktowych FIDIC. Pro-
wadzi zajęcia na Studiach Podyplomowych 
na Politechnice Śląskiej Wydział Ochrona 
Środowiska oraz Politechnice Krakowskiej na 
Wydziale Lądowym z zakresu przygotowania 
do realizacji i rozliczania inwestycji finansowa-
nych z funduszy UE. 

mgr inż. Elżbieta Ziaja

Certyfikowany trener NLP 
oraz technik pamięcio-
wych SPW.
Trener z dużym doświad-
czeniem. Absolwent The 
Polish Open University 
na wydziale „Zarządzanie 

Biznesem” ze specjalizacją Zarządzania 
Zasobami Ludzkimi. W ciągu 10 lat prze-
szkolił ponad 8000 uczestników spędza-
jąc na sali szkoleniowej ponad 1500 dni. 
Ostrogi trenerskie zdobywał współpra-
cując z takimi firmami szkoleniowymi jak 
Specialist & Friends (House of Skills) oraz 
CS JET. Specjalista w zakresie sprzeda-
ży, negocjacji, obsługi Klienta i komunika-
cji. Twórca projektów szkoleniowych dla 
m.in. takich firm jak Orange, Kruszwica, 
Netia, Unicolor, Nestle Waters, Uniwer-
sytet Łódzki, CCIG. Szkoli przedstawicieli 
handlowych z różnych branż szybko i wol-
no rotujących się oraz korporacji finan-
sowych, których działalność opiera się na 
bezpośrednim kontakcie z Klientem oraz 
wszelkich innych pracowników zajmują-
cych się na co dzień sprzedażą i kontak-
tami z Klientem. 

Krzysztof Kodym

Trener nagrodzony certyfi-
katem Szkoleń Najwyższej 
Jakości. Posiada ponad 
14-letnie doświadczenie 
w prowadzeniu aktywnych 
treningów i konsultacji 
szkoleniowych. Wieloletnie 

doświadczenie zawodowe jako menedżer 
ds. marketingu i sprzedaży
(negocjacje, promocje, sprzedaż, obsługa 
klienta).
  absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły 
Teatralnej
  specjalista Kultury Żywego Słowa
  wykładowca Instytutu Psychologii i Pe-
dagogiki we Wrocławiu
  wielokrotnie nagradzany członek Klubu 
Ludzi Sukcesu
  członek Rady Programowej i autor arty-
kułów Poradnika Menedżera WiP
  certyfikowany Life Coach.

Specjalizuje się w następujących  
treningach:
  mistrzostwo obsługi klienta w sklepie
  sprzedaż a typ osobowości
  psychologia kierowania ludźmi
  techniki sprzedaży i rozmowy handlowe
  profesjonalna komunikacja
  techniki wpływu
  zawodowa pewność siebie
  profesjonalne prezentacje biznesowe

 Adrianna Średzińska
Radca prawny, właściciel 
kancelarii prawnej w War-
szawie. Współpracuje m.in. 
z wydawnictwem Wolters 
Kluwer Polska oraz Wydaw-
nictwem Forum. Specja-
lizuje się w zagadnieniach 

obsługi cyklu inwestycyjnego i procesu bu-
dowlanego. Od ponad 5 lat prowadzi wy-
kłady i szkolenia z zakresu prawa budowla-
nego i przepisów regulujących gospodarkę 
nieruchomościami, kierowane do przedsię-
biorców oraz pracowników administracji 
publicznej. Autorka i współautorka publi-
kacji prawnych i materiałów szkoleniowych 
z zakresu prawa budowlanego.

Dorota Dorska
Absolwent Akademii Eko-
nomicznej w Poznaniu, kie-
runek finanse i bankowość. 
Swoje doświadczenie zdo-
był podczas 12 lat pracy 
w bankowości na stanowi-
skach analityka ryzyka kre-

dytowego, szefa zespołu analityków kredy-
towych, dyrektora oddziału sprzedażowego, 
dyrektora centrum dokumentacji kredytowej 
oraz dyrektora pionu ryzyka kredytowego. 
W trakcie swojej pracy uczestniczył w wielu 
projektach z zakresu ryzyka kredytowego, 
odpowiadał za procedury kredytowe oraz 
brał udział w posiedzeniach komisji kredy-
towych. Posiada doświadczenie praktyczne 
z zakresu kredytowania bieżącego oraz in-
westycyjnego firm. 

Krzysztof Dobicki

Psycholog, trener bizne-
su oraz kierownik zespołu 
szkoleń w jednej z najwięk-
szych firm prawno-windyka-
cyjnych w Polsce.

Absolwentka Szkoły Wyż-
szej Psychologii Społecznej w Warszawie 
oraz Szkoły Trenerów Biznesu Moderator. 
Posiada doświadczenie trenerskie w pro-
wadzeniu warsztatów i szkoleń. Prowadzi-
ła projekty szkoleniowe i konsultacyjne dla 
działów obsługi klienta oraz kadry zarządza-
jącej z zakresu komunikacji interpersonalnej, 
coachingu, negocjacji oraz windykacji.

 Marzena 
Wojtyńska-Kołodziejak

Michał Zdyb – doradca 
podatkowy, prawnik oraz 
doktorant z zakresu pra-
wa podatkowego. Posiada 
The Advanced Diploma In In-
ternational Taxation nadany 
przez Chartered Institute 

of Taxation w Wielkiej Brytanii. W przeszło-
ści współpracował ze znanymi warszawski-
mi firmami podatkowymi oraz audytorskimi. 
Jako wewnętrzny doradca podatkowy pra-
cował również w znanych spółkach z branży 
IT, finansowej oraz farmaceutycznej. 

Jest autorem wielu publikacji podatkowych, 
m.in. dla Przeglądu Podatkowego oraz Ga-
zety Prawnej. Posiada w swoim dorobku 
dwie publikacje książkowe wydane przez wy-
dawnictwo DIFIN – „Międzynarodowe prawo 
podatkowe. Opodatkowanie i ubezpieczenia 
społeczne osób pracujących w Unii Europej-
skiej” oraz „Oddziały i przedstawicielstwa 
podmiotów zagranicznych w Polsce. Zagad-
nienia prawne i podatkowe”. 
Posiada doświadczenie w zakresie prowa-
dzenia szkoleń. Jako ekspert podatkowy wy-
stępował również na konferencjach podat-
kowych organizowanych m.in. przez Gazetę 
Prawną oraz Business Centre Club. 

 Michał Zdyb

Doktor nauk prawnych, 
specjalizujący się w pra-
wie podatkowym – polskim 
i wspólnotowym.
Wspólnik EOL Kancelaria 
Doradztwa Podatkowego 
Sp. z o.o. 

Stale współpracuje z Rzeczpospolitą i jej 
dodatkiem Dobra Firma, od kilku lat udziela 
odpowiedzi na pytania klientów Vademecum 
Doradcy Podatkowego.
Prowadzi szkolenia z zakresu prawa podat-
kowego. Jest autorem, bądź współautorem 
znanych i cenionych pozycji, takich m.in. jak:
 „Komentarz PIT” (wyd. Wolters Kluwer); 
 „Komentarz VAT” (wyd. Wolters Kluwer); 
 „Komentarz KKS” (wyd. Beck); 
  „Komentarza do ustawy o zwrocie VAT 
w budownictwie mieszkaniowym” (wyd. 
Wolters Kluwer);
 „Leksykonu ryczałtu” (wyd. Unimex); 
  „Leksykonu Ordynacji podatkowej” (wyd. 
Unimex);
  „Komentarza do ustawy abolicyjnej” (wyd. 
Wolters Kluwer);
  „VAT. 1334 interpretacji i wyjaśnień”. 
(wyd. Wolter Kluwer).

 Dr Adam Bartosiewicz

Aplikant radcowski IV r. Ab-
solwentka Wydziału Prawa 
i Administracji Uniwersy-
tetu Gdańskiego. Autorka 
i wykonawca szkoleń dla or-
ganów administracji, firm 
oraz innych instytucji, mię-

dzy innymi z zakresu procedury administra-
cyjnej, opłaty skarbowej, budowy elektrowni 
wiatrowej, czy wykładni prawa. Specjalizuje 
się w zagadnieniach procesu budowlanego, 
egzekucji sądowej, świadectw charaktery-
styki energetycznej, termomodernizacji, 
czy problemach branży wodociągowo-ka-
nalizacyjnej. Współpracowała m. in. przy 
projekcie przebudowy układu drogowego 
w Szczytnie, budowy sieci wodociągowych 
i kanalizacyjnych dla m. Władysławowo i Ja-
starnia, wnioskach o uzyskanie pozwolenia 
zintegrowanego, m.in. dla składowiska od-
padów dla m. Gdańska. Aktualnie pracuje 
nad komentarzem do ustawy – Prawo geo-
dezyjne i kartograficzne.

 Anna Bufnal

Doktor nauk prawnych, 
jest adiunktem w Kate-
drze Prawa Pracy i Polityki 
Społecznej Wydziału Prawa 
i Administracji UW. Swoje 
wieloletnie doświadczenie 
w prowadzeniu zajęć dydak-

tycznych wykorzystuje również prowadząc 
szkolenia dla praktyków zajmujących się pra-
wem pracy. Dr Monika Latos – Miłkowska jest 
autorką licznych publikacji z zakresu prawa 
pracy, zarówno naukowych, jak i popularyza-
torskich. Wieloletni współpracownik Wydaw-
nictw Prawniczych. Doradca przedsiębiorstw 
z zakresu prawa pracy.

Dr Monika Latos-Miłkowska
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Od kilku lat TTS CONSULTING współpracuje z wydawnictwem PWB Media, 
wydawcą specjalistycznych pism branżowych „Builder” oraz „Sportplus”. 

 
W miesięczniku „Builder” prowadzimy rubrykę „English in Structural Engineering”. 
W  ubiegłych latach byliśmy również autorami serii lekcji specjalistycznego języka 

angielskiego, publikowanych na łamach pisma. 
Dla obu tytułów wykonujemy regularnie tłumaczenia artykułów i tekstów branżowych. 

 

 

 

 

Nawierzchnie 
                    sportowe

Nawierzchnie 
                    sportowe

ul. Rolna 155/1
02-729 Warszawa

tel.: (22) 853 06 87
fax: (22) 853 06 86

www.esportplus.pl
www.ebuilder.pl

Praktyk HR od 15 lat peł-
niący funkcję Pełnomocnika 
Zarządu ds. Oceny Kom-
petencji (FLP), jak również 
Zastępcy Dyrektora HR 
(GK Redan). W swojej pra-
cy miała możliwość two-

rzenia i realizacji takich programów rozwo-
jowych, jak wdrożenie systemu informacji 
wewnętrznej – Intranet; budowa systemu 
dzielenia się wiedzą wewnętrzną; jedno-
osobowo koordynowała organizacją ponad 
1200 osobodni szkoleniowych w 2008 r. 
i ponad 800 w 2009 r., współtworzyła i re-
alizowała: ocenę okresową, badanie opinii, 
rekrutacje, ścieżki karier i program Talen-
tów, outplacement wewnętrzny, zarządza-
nie zaangażowaniem w sytuacji kryzysu, 
realizacja projektu EFS, koordynacja i reali-
zacja projektów oceny i rozwoju kwalifikacji 
personelu, planowanie rozwoju zawodo-
wego – AC/DC, uczestnictwo w audytach, 
procesach badania opinii personelu. 
Prowadziła szkolenia m.in. dla: Adesso Sp. 
z o.o.; Arcadis S.A.; Delfarma Sp. z o.o.; 
Denso Thermal System Poland Sp. z o.o.; 
Exatel S.A.; GK Redan S.A.; HLB Frącko-
wiak Doradztwo Finansowe; Indesit Polska; 
Kulczyk Tradex; La Strada Sp. z o.o.; Ma-
crologic S.A.; Makro Cach&Carry Polska 
S.A.; McDonald Polska; Pfiser Polska Sp. 
z o.o.; PGE Elektrownia Bełchatów S.A.; 
Pilkington Automotive Poland Sp. z o.o.; 
Polskie Linie Lotnicze LOT; Sanitec Koło; 
Sephora Polska Sp. z o.o.; TVN S.A.

Ukończyła studia na wy-
dziale Lingwistyki na Uni-
wersytecie w Lancaster 
z tytułem: Magister Ję-
zyka Angielskiego i Zasto-
sowań Komputerowych. 
Jest trenerem językowym 
i szkoleniowcem. Zawodo-

wo prowadzi usługi z zakresu specjalistycz-
nych szkoleń językowych dla korporacji oraz 
klientów indywidualnych. Jest lektorem ję-
zykowym na komercyjnych kursach oraz 
kursach korporacyjnych, gdzie podnosi kom-
petencje językowe oraz zawodowe uczest-
ników szkoleń. Posiada doświadczenie jako 
lektor językowy na kursach EFS oraz e-tu-
tor na platformie e-learningowej, gdzie do 
jej głównych zadań należało ułożenie mate-
riału szkoleniowego do zdalnego nauczania 
oraz monitoring i motywacja beneficjentów. 
Realizowane szkolenia: Technical English, En-
glish for Engineers, Negotiations, Presenta-
tions, English in Telephoning, English in Medi-
cine, English for Secretaries, Advertising in 
English, English for Finance and Economy.

Wieloletni praktyk HR, od 
14 lat realizuje politykę 
personalną na stanowi-
skach zarówno Konsultan-
ta HR (ING Bank Śląski), 
jak również Dyrektora HR 
(GK Redan), gdzie odpo-

wiedzialna była za HR całej grupy kapita-
łowej (1500 pracowników w obszarach: 
administracja, logistyka, sklepy, w 3 nieza-
leżnie funkcjonujących spółkach). Tworzyła 
oraz uczestniczyła w procesach: budowy, 
monitoringu oraz wdrożeń narzędzi HR 
(m.in. ocena okresowa, standardy obsługi 
klienta, system komunikacji wewnętrznej, 
zarządzanie zaangażowaniem, outplace-
ment, zarządzanie projektami, adaptacja 
pracownicza); prowadziła szkolenia we-
wnętrzne, koordynowała i realizowała pro-
cesy rekrutacyjne, tworzyła projekt CSR. 
Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu: 
informacja zwrotna, komunikacja interper-
sonalna, autoprezentacja, ocena okreso-
wa, outplacement, rekrutacja i adaptacja 
pracowników, train the trainer, zarządzanie 
projektami HR. Prowadziła szkolenia m.in. 
dla: Arcadis S.A; Asseco Poland S.A.; Del-
farma Sp z o.o.; Denso Thermal System 
Poland Sp. z o.o.; Exatel S.A.; La Strada 
Sp. z o.o.; Macrologic S.A.; Makro Cash & 
Carry Polska S.A.; Pfizer Polska Sp. z o.o.; 
PGE Elektrownia Bełchatów S.A.; Polskie 
Linie Lotnicze LOT; Redan S.A; The Roy-
al Bank of Scotland S.A.; Top Secret Sp. 
z o.o.; TVN

Aleksandra Miziołek

Agnieszka Kołodziejczak

Agnieszka Stolarek

Absolwentka Kolegium Ję-
zyków Obcych (2002-2005) 
oraz Filologii Angielskiej na 
Uniwersytecie Warszaw-
skim (2007-2009). Posiada 
certyfikat CELTA Uniwersy-
tetu Cambridge oraz sta-

tus Nauczyciela Dyplomowanego w Wielkiej 
Brytanii. Lektor języka angielskiego oraz me-
todyk, który swoje doświadczenie zdobywał 
pracując dla szkół językowych zarówno w Pol-
sce, jak i w Wielkiej Brytanii. Autor specja-
listycznych programów nauczania. Tłumacz 
języka angielskiego (głównie teksty bizneso-
we, prawnicze, medyczne i artykuły popular-
no-naukowe). Od 2005 r. prowadzi szkolenia 
z języka angielskiego dla pracowników firm 
i instytucji (wszystkie poziomy nauczania, 
język ogólny i biznesowy). Specjalizuje się 
również w nauczaniu języka specjalistyczne-
go (język angielski prawniczy, finansowy, dla 
pracowników działów HR, marketingu, ubez-
pieczeń). Prowadzi szkolenia metodyczne 
dla lektorów języka angielskiego. Przygoto-
wuje do egzaminów Cambridge (wszystkie 
poziomy).

Agnieszka Chapman 

Absolwentka Filologii An-
gielskiej Uniwersytetu 
Warszawskiego. Ukończy-
ła Podyplomowe Studium 
Humanistyczne w Insty-
tucie Badań Literackich 
PAN, English Literature 

na University of Glasgow, Wielka Brytania 
oraz Redakcję Językową Tekstu na Uni-
wersytecie Warszawskim. Uczestniczyła 
w wielu szkoleniach z metodyki nauczania 
języka angielskiego oraz kursie metodyki 
nauczania języka polskiego jako obcego. 
Doświadczony lektor języka angielskiego, 
lektor języka polskiego dla obcokrajow-
ców, tłumacz języka angielskiego. Od lat 
prowadzi szkolenia z języka angielskiego 
dla pracowników firm i instytucji oraz lek-
toraty na wyższych uczelniach (University 
of Glasgow, PJWSTK). Przygotowuje do 
egzaminów Cambridge (wszystkie poziomy: 
KET, PET, FCE, CAE, CPE oraz BEC – eg-
zaminu z biznesowego języka angielskiego).  
Prowadziła szkolenia dla pracowników m.in.: 
BRE Bank, PKO BP, Kredyt Bank, DZ Bank, 
ING, LINK4, PZU, PWN, Bayer, Enel Med, 
PriceWaterhouseCoopers, Media Markt. 

Agnieszka Wilga

Specjalistka ds. rekrutacji 
i szkoleń, tłumaczka, tre-
ner biznesu. Absolwentka 
Ośrodka Studiów Amery-
kańskich oraz Europeistyki 
Uniwersytetu Warszaw-
skiego oraz Szkoły Trenerów 

Biznesu Grupy Trop. Posiada doświadczenie 
w pracy w środowisku międzykulturowym na 
stanowisku specjalisty ds. rekrutacji i szko-
leń. Prowadziła wiele projektów dla zagranicz-
nych firm, współpracując z konsultantami z 
Azji, USA, Europy i Środkowego Wschodu. 
Ma doświadczenie w pracy z grupami, zdo-
byte dzięki prowadzeniu warsztatów i szko-
leń językowych. Jest członkiem organizacji 
SIETAR (Society for Intercultural Education) 
oraz Klubu Międzykulturowego przy Grupie 
Trop, gdzie tworzy ofertę szkoleniową i pro-
jektuje programy szkoleniowe. Specjalizuje 
się w szkoleniach z zakresu różnic kulturo-
wych, komunikacji międzykulturowej oraz 
efektywnej współpracy w międzynarodowych 
zespołach. Prowadzi także szkolenia m. in. 
z zakresu komunikacji, prezentacji, budowa-
nia zespołu. Warsztaty prowadzi w języku 
polskim i angielskim. Interesuje się tematy-
ką kultury biznesu w szczególności Stanów 
Zjednoczonych, rozwijaniem kompetencji 
międzykulturowych w biznesie, wpływem kul-
tury na relacje biznesowe oraz szeroko poję-
tą kulturą organizacyjną.

Aneta Liszka
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sportu i  rekreacj i  w płońsku gmina poddębice miejski zarząd obiektów sportowych w pruszkowie gmina miejska 

przemyśl miasto i gmina pszczyna miejski ośrodek rekreacj i i  s
portu w pszczynie miasto ruda śląska miejski ośro-

dek sportu i rekreacj i  w rudzie śląskiej miasto sierpc miasto i gmina solec kujawski ośrodek sportu i rekreacj i 

w solcu kujawskim miejski ośrodek sportu i rekreacj i w stalowej woli ośrodek sportu i rekreacj i w stargardzie 

szczecińskim wiedza gmina stare miasto gmina strzelce opolskie miasto strzyżów, doświadczenie centrum sportu turystyki 

i rekreacj i w strzyżowie gmina sul ików ośrodek sportu i rekreacj i w suwałkach miasto szczecinek gmina świebo-

dzice  ośrodek technologie sportu i rekreacj i w świebodzicach miasto świętochłowice ośrodek sportu i rekre-

acj i „skałka” w świętochłowicach miasto tarczyn miasto tarnobrzeg gmina trzebownisko ośrodek „fala” w trzebowni-

sku z/s w nowej wsi miejski ośrodek sportu i rekreacj i w toruniu technologie miasto turek ośrodek sportu i 

rekreacj i w turku ośrodek sportu i rekreacj i w ustce gmina ustronie morskie miasto i gmina wałbrzych ośrodek 

sportu i rekreacj i w wałbrzychu warszawski ośrodek sportu i rekreacj i dzielnica śródmieście m.st. warszawy 

gmina wieluń wieluński ośrodek sportu i rekreacj i gmina wolsztyn miejski ośrodek sportu i rekreacj i w wolsztynie 

wyższa szkoła ekologi i i  z
arządzania w warszawie miasto zamość ośrodek sportu i rekreacj i w zamościu zarząd 

obiektów sportowych sp. z o.o. w koszal inie gmina zblewo gmina żnin gmina zgorzelec gmina barl inek gmina i 

miasto bi łgoraj gmina bochnia gmina miasto brzeg miasto bydgoszcz miejski ośrodek sportu i rekreacj i „bystrzy-

ca” w lubl inie miasto i gmina bytów miejski ośrodek sportu i rekreacj i w chełmie miasto i gmina ciechanów miej-

ski doświadczenie ośrodek sportu i rekreacj i w ciechanowie, centrum rozwoju kultury f izycznej „akwen” w 

czerwonaku gmina czerwonak gmina chojnów centrum sportu i rekreacj i w dąbrowie górniczej miasto i gmina 

działoszyn miasto i gmina dzierżoniów ośrodek sportu i rekreacj i w dzierżoniowie miasto elbląg miasto gl iwice 

powiat głubczycki gmina gniewino gminny ośrodek turystyki i sportu sp. z o.o. w gniewinie  miejsko-gminny ośro-

dek kultury sportu i rekreacj i w gniewkowie miasto gorl ice ośrodek sportu i rekreacj i w gorl icach centrum spor-

towo-rehabil itacyjne „słowianka” sp. z o.o. w gorzowie wielkopolskim miasto i gmina grodzisk wielkopolski gmina 

jaraczewo miasto i gmina jabłonowo pomorskie miasto jasło miejski ośrodek sportu i rekreacj i w jastrzębiu zdroju 

miasto jelenia góra gmina kazimierz biskupi gmina kępice miasto i gmina kępno gmina kołobrzeg ludzie gmina ko-

ludzie
wiedza

technologie
doświadczenie

Razem 
budujemy
sukces

DOŁĄCZ DO NAS, Z NAMI MOŻESZ WIĘCEJ!

KONTAKT
POLSKI KLUB INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ

ul. Rolna 53, 02-729 Warszawa
tel.: (022) 843 92 03, fax: (022) 244 24 64 

 e-mail: biuro@pkis.pl, www.pkis.pl
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TTS CONSULTING posiada wieloletnie doświadczenie 
w organizacji szkoleń, konferencji, seminariów specjali-
stycznych oraz targów branżowych. 

Od 2005 roku współpracujemy z firmą Acrux oraz Polskim 
Klubem Infrastruktury Sportowej. W ramach tej współpra-
cy braliśmy udział w organizacji kilkudziesięciu konferencji, 
trzech Ogólnopolskich Kongresów Infrastruktury Sporto-
wej, pięciu edycji Centrum Budownictwa Sportowego na 
Targach Budma w Poznaniu oraz trzech Ogólnopolskich 
Konferencji Członków PKIS. 

Jesteśmy przygotowani do organizacji każdego przedsię-
wzięcia o charakterze szkoleniowym, konferencyjnym czy 
targowym. Potrafimy opracować szczegółowy scenariusz 
imprezy poczynając od znalezienia odpowiedniego obiek-
tu, rezerwacji miejsc noclegowych, doboru i przygotowa-
nia sal wykładowych i konferencyjnych z uwzględnieniem 
pożądanych parametrów technicznych a kończąc na za-
pewnieniu wysokiej jakości usług cateringowych, logi-
stycznych, transportowych oraz organizacji części rozryw-
kowo-artystycznej projektu. 

Oferowany przez nas pakiet usług obejmuje również pro-
jekt folderów i ulotek reklamowych, przygotowanie mate-
riałów promocyjnych, gadżetów, identyfikatorów, zapro-
szeń, etc.



USŁUGI
TŁUMACZENIOWE 
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JAK ZŁOŻYĆ ZAMÓWIENIE

Ceniąc czas naszych Klientów, ograniczyliśmy do minimum formalności związane z zamówieniem 
tłumaczenia.

1.  PRZEŚLIJ ZAPYTANIE O WYCENĘ TŁUMACZENIA

Aby ułatwić składanie zapytań ofertowych proponujemy skorzystanie z bezpłatnej wyceny tłumaczenia. 
Prosimy przesłać tekst do tłumaczenia wraz z krótkim opisem zawierającym następujące informacje: 
  dane kontaktowe 
  język źródłowy oraz docelowy 
  rodzaj tłumaczenia (przysięgłe / zwykłe) 
  tematyka tekstu do tłumaczenia 
  preferowany termin realizacji zlecenia
Wystarczy wypełnić formularz wyceny tłumaczenia i załączyć materiał do tłumaczenia w dowol-
nym formacie (.doc, .docx, .ppt, .pdf, .xls, .rtf, .html, .jpg, .gif).

2.  OTRZYMASZ BEZPŁATNĄ WYCENĘ ORAZ INFORMACJĘ NA TEMAT CZASU REALIZACJI ZLECENIA

Wycena zostanie odesłana do Klienta w przeciągu 2 godzin. Wycena może potrwać dłużej, jeżeli 
materiał do tłumaczenia zostanie przesłany w nieedytowalnym formacie i praca nad nim będzie 
wymagała większej ilości czasu. 
Każdy przesłany do tłumaczenia materiał jest wyceniany indywidualnie i uwzględnia:
  ilość stron rozliczeniowych* 
  język docelowy 
  termin realizacji (tryb zwykły, ekspres, superekspres) 
  stopień trudności tekstu

*Strona rozliczeniowa – 1650 znaków (30 wierszy x 55 znaków). Liczone są wszystkie litery, znaki przestankowe i inne widoczne znaki, 
oraz spacje między wyrazami uzasadnione budową zdania. Niepełne linie uzasadnione strukturą tekstu liczone są jako pełne.
Rozliczenie ostateczne odbywa się na podstawie ilości stron rozliczeniowych tekstu przetłumaczonego, która może się różnić +/ – 
10% od ilości stron oryginału.
W wypadku zleceń obejmujących większą ilość stron do tłumaczenia, nasi klienci mogą liczyć na rabaty ustalane indywidualnie. 
Przewidujemy również rabaty dla stałych klientów. 

3. WYPEŁNIJ I PRZEŚLIJ DO NAS FORMULARZ ZAMÓWIENIA

Jeżeli akceptujesz przedstawioną przez nas ofertę (wycenę materiału tłumaczeniowego), wyślij do 
nas oficjalne zamówienie tłumaczenia. W tym celu pobierz z naszego serwisu odpowiedni formu-
larz zamówienia tłumaczenia, wydrukuj go, wypełnij dokładnie i czytelnie, a następnie prześlij do 
nas faksem na numer 22 852 49 55.

UWAGA WAŻNE! Zamówienie tłumaczenia musi być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy i zaciągania 
zobowiązań finansowych (właściciel, członek Zarządu, prokurent) oraz opatrzone pieczęcią firmową.

UWAGA: Przed złożeniem zlecenia prosimy o zapoznanie się z regulaminami tłumaczeń. 

Zgodnie z życzeniem klienta tłumaczenie może zostać dostarczone drogą mailową, faksem, pocztą tradycyjną, za pośrednictwem 
kuriera pod wskazany adres.
Klient może również odebrać przetłumaczony materiał osobiście w siedzibie naszego biura, od poniedziałku do piątku  
w godzinach od 8:30 do 16:30. 
Oferujemy także możliwość zapisania tłumaczenia na płycie CD. 
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TTS CONSULTING Agencja Tłumaczeń Specjalistycznych to biuro tłumaczeń, które od wielu 
lat zajmuje się profesjonalnym przekładem tekstów standardowych i specjalistycznych. Oferuje-
my obsługę firm i instytucji w zakresie:

 tłumaczeń pisemnych zwykłych 
 tłumaczeń pisemnych specjalistycznych 
 tłumaczeń pisemnych przysięgłych 
 uwierzytelniania tłumaczeń zewnętrznych 
 weryfikacji tłumaczeń zewnętrznych 
 tłumaczeń ustnych

Wykonujemy przekład tekstów z zakresu: budownictwa, inżynierii budowlanej, informatyki, pra-
wa, finansów, bankowości, medycyny, HR, marketingu, reklamy.
Tłumaczymy: umowy, instrukcje obsługi, specyfikacje techniczne, sprawozdania finansowe, za-
wartości stron internetowych, opinie prawne, certyfikaty, prezentacje, oferty handlowe, materiały 
marketingowe i reklamowe (ulotki, foldery, katalogi).

DOŚWIADCZONY I KOMPETENTNY ZESPÓŁ TŁUMACZY

Nasza firma współpracuje z doświadczonymi tłumaczami pisemnymi i ustnymi wyspecjalizowa-
nymi w różnych dziedzinach nauki i techniki, dzięki czemu mamy możliwość optymalnego dobo-
ru wykonawcy do tłumaczenia o żądanej tematyce.

JAKOŚĆ

Każdy przyjęty przez nas dokument poddawany jest wstępnej analizie pod kątem dziedziny i po-
wierzany odpowiednio wyspecjalizowanemu tłumaczowi. Po zakończeniu tłumaczenia, dokument 
poddawany jest weryfikacji przez osobę inną niż autor przekładu (zasada podwójnych oczu).

ZACHOWANIE POUFNOŚCI

Wszelkie powierzone nam do tłumaczenia materiały i dokumenty traktujemy jako ściśle poufne. 
Nasi tłumacze zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej.

WYCENA TŁUMACZENIA

Wycena tłumaczenia jest bezpłatna i niezobowiązująca. Tekst można przesłać na nasz adres  
biuro@tts-tlumaczenia.pl. Otrzymacie Państwo emailem zwrotnym informację o ilości znaków/stron 
dokumentu, koszcie oraz terminie realizacji zlecenia.

Agencja Tłumaczeń Specjalistycznych
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REGULAMIN TŁUMACZEŃ PISEMNYCH

1.  Realizacja usługi rozpoczyna się z chwilą przekazania do firmy TTS Consulting tekstu do tłu-
maczenia wraz z wypełnionym formularzem Zamówienia tłumaczenia pisemnego. 

2.  Liczba stron tłumaczenia wyliczana jest w edytorze Word jako suma „znaków ze spacjami” tek-
stu przetłumaczonego podzielona przez 1650. 

3.  Podstawą wyliczenia kosztów tłumaczenia pisemnego jest obowiązujący Cennik usług tłuma-
czeniowych TTS Consulting. 

4.  Minimalna opłata liczona jest za jedną stronę tłumaczenia. 
5.  Do czasu realizacji zlecenia nie wlicza się dnia przyjęcia i dnia przekazania tłumaczenia, a tak-

że niedziel, świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy. 
6.  Za tłumaczenia ekspresowe, związane z wykonaniem od 5 do 8 stron dziennie, lub do 5 stron 

z dnia na dzień, do ceny podstawowej doliczamy 50%. 
7.  Za tłumaczenia super-ekspresowe, związane z wykonaniem ponad 8-12 stron dziennie, lub do 

8 stron z dnia na dzień, do ceny podstawowej doliczamy 100%. 
8.  Za tłumaczenia tekstów o szczególnym stopniu trudności (teksty specjalistyczne, branżo-

we) do ceny podstawowej doliczamy 25%. 
9.  Za tłumaczenie ścieżki dźwiękowej kaset audio i video do ceny podstawowej dolicza-

my 100%. 
10. Cena na wszelkie prace nietypowe jest ustalana indywidualnie. 
11.  W razie wycofania zlecenia na tłumaczenie pisemne, Klient jest zobowiązany do zapłaty 

za wykonaną już część pracy wg ceny uzgodnionej przy zlecaniu usługi.

REGULAMIN TŁUMACZEŃ USTNYCH

1.  Realizacja usługi tłumaczeniowej rozpoczyna się z chwilą przekazania do firmy TTS Consulting 
wypełnionego formularza zamówienia tłumaczenia ustnego. 

2.  Podstawą wyliczenia kosztów tłumaczenia ustnego jest obowiązujący Cennik usług tłumacze-
niowych TTS Consulting. 

3.  Minimalna opłata dzienna liczona jest za 1 blok tłumaczeniowy – 4 godziny pracy tłuma-
cza, a przy tłumaczeniach wyjazdowych minimalna opłata liczona jest za 2 bloki – 8 go-
dzin dziennie. 

4.  Czas pracy tłumacza liczy się w blokach 4-godzinnych od godziny, o której zgłosił się do pra-
cy, do godziny zakończenia obsługi. 

5. Każdy rozpoczęty blok pracy liczony jest jako pełny. 
6. Za pracę w dni ustawowo wolne od pracy do ceny podstawowej doliczamy 100%. 
7.  Zaleca się organizowanie przerw w pracy tłumacza co 1 – 1,5 godziny tłumaczenia, trwających 

od 5 do 30 minut w zależności od sytuacji. 
8.  Przy tłumaczeniach wyjazdowych koszty podróży do i z miejsca docelowego tłumacza, kosz-

ty jego wyżywienia oraz zakwaterowania ponosi Zamawiający. 
9.  W przypadku odwołania przez Zamawiającego zleconej usługi w okresie krótszym niż 48 go-

dzin, Zamawiający zobowiązany jest do uiszczenia równowartości 50% ustalonej stawki.

Perfected 
to your needs



TTS CONSULTING

Training & Translation Services

ul. J.S. Bacha 2

02-743 Warszawa

Wejście nr 4, piętro IV

KONTAKT:

tel.:  22 852 49 50 

22 852 49 55

fax: 22 852 49 55

www.tts-szkolenia.pl


