
STYLE ZARZĄDZANIA
- jak motywować zespół?

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

• Rozpoznanie własnego stylu 
zarządzania

• Dobór stylu zarządzania 
odpowiedniego dla sytuacji i 
charakterystyki pracowników

• Rozwój umiejętności komunikacji z 
zespołem i udzielania informacji 
zwrotnej 

• Panowanie nad emocjami 
utrudniającymi komunikację w zespole

• Budowanie zaangażowania i 
motywacji do pracy

• Poprawienie indywidualnej 
efektywności zarządzania 

• Wymiana doświadczeń z menedżerami
innych firm w zarządzaniu zespołem

• Rabaty na kolejne warsztaty.

Każdym swoim słowem i gestem 
oddziałujesz na współpracowników. Od 
tego, w jaki sposób traktujesz ludzi, zależą 
wyniki pracy całego zespołu.

Jaki jest Twój styl pracy, charakterystyczne 
zachowania i  sposoby komunikacji z 
pracownikami? 

Czy na pewno motywujesz ludzi do 
działania?

Możesz wybierać spośród wielu styli 
zarządzania, ważne jednak abyś stosował 
m.in. styl:

• Zgodny z Twoją osobowością

• Skuteczny w odniesieniu do 
poszczególnych pracowników

• Odpowiedni dla stojącego przed Tobą 
wyzwania.

Zapraszamy na warsztat, ponieważ kluczem 

do poprawy efektywności zarządzania jest 

poznanie siebie, panujących warunków i ludzi 

wokół Ciebie. 

„Umiejętność postępowania z ludźmi jest takim samym towarem handlowym 

jak cukier czy kawa. I zapłacę za tę umiejętność więcej 

niż za jakąkolwiek inną pod słońcem”

John D. Rockefeller



1. KOMUNIKACJA Z ZESPOŁEM

• Reguły dobrego kontaktu i porozumiewania się 
z zespołem

• Techniki aktywnego słuchania jako narzędzie do 
właściwego odczytywania intencji rozmówcy 
i budowania płaszczyzny porozumienia

• Znaczenie mowy ciała w procesie 
komunikowania się – świadomość wysyłanych 
sygnałów oraz odczytywanie sygnałów 
wysyłanych przez rozmówcę, spójność 
pomiędzy komunikacją werbalną a niewerbalną 
jako czynnik decydujący o wiarygodności

• Przeszkody w porozumiewaniu się wewnątrz 
zespołu – najczęściej występujące bariery 
i sposoby radzenia sobie z nimi (panowanie nad 
emocjami)

2. FUNKCJA LIDERA

• Cechy i funkcje niezbędne do sprawowania roli 
lidera w moim zespole

• Kompetencje interpersonalne niezbędne do 
realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem 
w roli lidera – dekalog lidera

• Określenie indywidualnego zakresu moich zadań 
związanych z funkcjonowaniem w roli lidera

3. MOTYWOWANIE

• Optymizm – wpływ pozytywnego myślenia na 
nasze działanie, ocena własnych motywacji do 
pracy – test

• Czy potrafię rozpoznać co motywuje moich 
pracowników?

• Typologia pracowników ze względu na typy 
osobowości – co ich motywuje, czego się 
obawiają, jak należy rozmawiać z 
poszczególnymi typami osobowości?

• Tworzenie optymalnego zaangażowania 
i motywacji do pracy

4. KIEROWANIE ZESPOŁEM

• Style zarządzania – priorytety i ograniczenia

• Diagnoza mojego stylu zarządzania – test

• Cztery typy pracowników z jakimi przychodzi 
mi pracować (kompetencja a zaangażowanie) 
i co z tego wynika?

• Ewolucyjny Model Kierowania 

5. EGZEKWOWANIE SKUTECZNOŚCI 
PRACOWNIKÓW

• Kontrolowanie – zasady i metody 
dopasowane do typu pracownika

• Ocena jako narzędzie wsparcia pracy zespołu

• Poprawianie skuteczności pracy

• Reagowanie na złe wyniki w pracy – rola 
informacji zwrotnych w procesie wspierania 
pracowników

• Skuteczność w pracy – od czego zależy?, 
czynniki ograniczające

• Zwiększanie skuteczności – zasady i schematy 
rozmów dyscyplinujących

• Asertywność w pracy menedżera – podstawy 
zachowań i najbardziej użyteczne techniki 
przeciwstawiania się presji i manipulacji:

- konstruktywna pochwała

- konstruktywna krytyka.

PROGRAM SZKOLENIA
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Prowadzący:

Trener z wieloletnim doświadczeniem, 
specjalizuje się w zagadnieniach 
związanych z profesjonalnym 
kreowaniem wizerunku i 
przygotowaniem menedżerów, 
doradców, polityków do efektywnego 
prowadzenia wystąpień publicznych. 
Posiada bogate doświadczenia w 
prowadzeniu warsztatów i konsultacji z 
komunikacji niewerbalnej i technik 
wywierania wpływu społecznego.

Czas trwania szkolenia: 2 dni, 16 godzin zajęć, 

Godziny zajęć: 9:00-17:00

Termin: Do ustalenia

Miejsce: 

Do ustalenia

Cena szkolenia: do ustalenia

Cena obejmuje:

• analizę potrzeb szkoleniowych

• materiały szkoleniowe dla uczestnika

• przerwy kawowe, lunch

• zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Dlaczego warto przyjść na szkolenie?

• Program szkolenia jest przygotowany 
z uwzględnieniem Twoich potrzeb i 
oczekiwań 
– poznajemy je dzięki ankiecie potrzeb 
szkoleniowych. Gwarantujemy pełną 
anonimowość 

• Poznajesz swoje słabe i mocne strony 
w zarządzaniu zespołem i motywowaniu 
pracowników

• Wzbogacasz swoją wiedzę o 
doświadczenia co najmniej 9 uczestników 
szkolenia

• Uczysz się na przykładach i 
doświadczeniach Trenera i uczestników

• Otrzymujesz od Trenera informację 
zwrotną na temat obszarów wymagających 
doskonalenia.
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Uwaga: Minimalna ilość uczestników wynosi 10 osób.
W przypadku mniejszej liczby zgłoszonych osób, organizator
podejmie decyzję o realizacji szkolenia lub przeniesieniu na inny
termin.


