
Skuteczne zarządzanie zespołami 
2 dni 

 
Data: 1-2 czerwca 2021 r. lub 5-6 lipca 2021 r. 
Cena za osobę – 1.950 zł, min. 3 osoby, max. 15 osób 
Możliwość dofinansowania do 80% 
Zapisy przez Bazę Usług Rozwojowych 
 

1. Wprowadzenie do szkolenia 
- Powitanie i przedstawienie celów oraz programu 
- Oczekiwania szkoleniowe uczestników 
- Najczęstsze błędy w zarządzaniu w organizacji 
- Case study: „Omega”  
- Jakie błędy w zarządzaniu najczęściej popełniają menedżerowie? 
 

2. Autorytet a władza w pracy menedżera 
- Cechy oczekiwane od liderów 
- Różnice między przywództwem a władzą 
- Źródła autorytetu w pracy menedżera  
- Jak budować swój autorytet w zespole? 
 

3. Zarządzanie personalistyczne i sytuacyjne Blancharda 
- Autodiagnoza pod kątem preferowanego stylu zarządzania - Kwestionariusz 
- Między Przywództwem, władzą i zarządzaniem – różnice i cechy wspólne 
- Cztery typy zarządzania zespołem (Kierowanie, Prowadzenie, Wspieranie, Delegowanie) i ich 
zastosowanie zależnie od sytuacji 
- Cztery etapy rozwoju pracownika i zarządzanie nim w zależności od etapu rozwoju 
 

4. Instruowanie i delegowanie 
- Najczyściej popełniane błędy w przekazywaniu zadań – ćwiczenie „Sztuczka” 
- Jakie przeszkody napotyka menedżer przekazując zadania? 
- Zasady prowadzenia instruktażu i delegowania 
- Ćwiczenia praktyczne 
 

5. Udzielanie rozwojowej informacji zwrotnej 
- Ćwiczenie „Rzut kulką” – jak szefowie udzielają informacji zwrotnej? 
- Feedback – czym jest a czym nie jest?  
- Zasady udzielania informacji zwrotnej według modelu 4Z 
- Ćwiczenia praktyczne w zakresie udzielania feedbacku. 
 

6. Zarządzanie zadaniami w czasie  
- Jak organizuję czas swój i zespołu? Stosowane przez uczestników metody organizacji pracy 
- Zalety i wady poszczególnych metod 
- Matryca Eisenhowera w zarządzaniu zadaniami swoimi i zespołu, priorytetyzacja zadań 
- Mój plan pracy – ćwiczenia praktyczne 
 

7. Podsumowanie i zakończenie 
- Wdrożenie: w jaki sposób zastosuję w praktyce zdobyte kompetencje 
 
 

 



Cel edukacyjny  

Celem usługi jest wzrost kompetencji uczestników w zakresie delegowania zadań i uprawnień w 

procesie zarządzania zespołem. Dzięki temu uczestnicy będą w sposób świadomy delegowali zadania 

i uprawnienia adekwatnie do fazy rozwoju pracownika a także zarządzać zadaniami w kontekście 

czasu. 

 

Efekty uczenia się 

Efekty uczenia z zakresu wiedzy: 

- zna czynniki mające znaczenie dla złożoności i trudności zadań 

- zna sposoby identyfikacji różnorodnych zasobów indywidualnych i organizacyjnych potrzebnych do 

realizacji zadań 

- zna jakie znaczenie ma delegowanie uprawnień dla procesu 

 

Uczestnik potrafi: 

- prawidłowo oceniać czas niezbędny do wykonywania określonego zadania. 

- prawidłowo oceniać złożoność i stopień trudności zadań 

- identyfikować jakie zasoby indywidualne i organizacyjne są niezbędne do zrealizowania zadań 

- przekazywać uprawnienia biorąc pod uwagę kompetencje oraz predyspozycje indywidualne 

pracownika 

- prowadzić prawidłową komunikację z pracownikami w trakcie realizacji zadań 

 

Z zakresu kompetencji społecznych uczestnik rozwinął: 

- zdolność budowania atmosfery zaufania  

- prezentowanie szacunku wobec podwładnych 

 

Trener prowadzący szkolenie: Marcin Krukar 

Wykształcenie trenera: 

01/2015 

 
"Certyfikat standardu HRD BP" - Certyfikowany Trener HRD 

BP, Licencja 07/01/2015 

Organizator: Polish Society for Training & Development - www.pstd.org.pl 

03/2013 

 
"Kurs mentorski" - Uzyskanie Certyfikatu Mentora; 64 godz. 

szkoleniowe 

Organizator: Collegium Wratislaviense - cw.edu.pl 

03/2012 

 
"Training, Learning and Development (International)" 

Organizator: Edexcel & BTEC Professional Qualifications i SKiTZ MATRIK 

12/2011 

 
Kurs "Szkoła Menedżerów Projektów Szkoleniowych"; 104 

godz. szkoleniowe, 

Organizator: Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego 

03/2008 Kurs „Pozaszkolne formy nauczania”; 80 godz., Egzamin 



 Państwowy, ocena celująca 

Organizator: Cech  Rzemiosł Różnych w Jaśle 

03/2008 

 
Kurs „Instruktor praktycznej nauki zawodu”; 80 godz., 

Egzamin Państwowy, ocena celująca 

Organizator: Cech  Rzemiosł Różnych w Jaśle 

10/2008 - 06/2009 Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera w 

Krakowie 

Trener biznesu i organizator szkoleń 

Poziom wykształcenia: studia podyplomowe 

10/2003 - 06/2008 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w 

Krakowie 

Filologia polska 

Specjalizacja: komunikacja społeczna 

Poziom wykształcenia: magister 

 

Doświadczenie w obszarze usług  

– Ponad 19 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń, ponad 12 000 godzin pracy z 

różnorodnymi grupami, ponad 3 000 godzin doradztwa i konsultacji biznesowych 

– Przez 3 lata Koordynator Zespołu Trenerów Wewnętrznych, Trener Wewnętrzny i HR BP w 

Intercity, 

– Posiadacz Międzynarodowego Certyfikatu Trenera Zarządzania w zakresie treningu, uczenia 

się i rozwoju (od 2012) wydawanego przez MATRIK & Edexcel i BTEC Professional 

Qualifications  

– Właściciel firmy szkoleniowo - doradczej NERAIDA – Szkolenia z Pasją (od 2008) 


