
 
 
 

 

 
02-235 Warszawa, ul. Równoległa 4a, tel.: +48 22 37 63 000, fax: +48 22 37 63 033 

office@houseofskills.pl, www.houseofskills.pl 

 

 

 

Doświadczenie, które zmienia 

 

Ścieżka rozwojowa Rozwój menedżerski 
Ścieżki rozwojowe House of Skills zostały przygotowane dla osób, którym nie wystarczy pojedyncze szkolenie, 

a chcieliby w zorganizowany i przemyślany sposób zaplanować rozwój swoich umiejętności.  

Umiejętności ważne w pracy każdego początkującego menedżera takie jak: prowadzenie efektywnych rozmów 

(m.in. o celach, zadaniach, monitorujących i podsumowujących), budowanie siły przekazu opartej o wiedzę 

z zakresu wywierania wpływu oraz skutecznego przeprowadzania innych przez proces zmian, rozwijane są 

podczas Programu rozwoju menedżerskiego. 

 

Na program składają się następujące szkolenia: 

1. Szkolenie otwarte Skuteczny menedżer 

2. Szkolenie otwarte Wywieranie wpływu w biznesie 

3. Szkolenie otwarte Pewnie przez zmianę 

 

Dodatkowo każdy z uczestników ścieżki Rozwój menedżerski otrzyma na zakończenie programu książkę Kto 

zabił zmianę? John Britt, Judd Hoekstra, Ken Blanchard, Pat Zigarmi 

 

Koszt uczestnictwa*: 9 400 PLN netto (+23% VAT) 

* Założenia: 
 Powyższa kwota jest kwotą netto i zostanie powiększona o podatek VAT. 

 Powyższa kwota zawiera koszty uczestnictwa w programie rozwojowym, dostępu do szkoleń e-learningowych, w trakcie szkoleń 

otwartych: materiałów dydaktycznych, sali szkoleniowej i sprzętu konferencyjnego, obiadu i przerw kawowych dla uczestników. 

 Powyższa kwota nie zawiera kosztów transportu uczestników na miejsce szkoleń otwartych i ich zakwaterowania w przypadkach 

kiedy jest to konieczne. 
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Opis programu 

1. Szkolenie otwarte Skuteczny menedżer 

Korzyści dla uczestnika: 

Po szkoleniu uczestnicy potrafią:  

 Zaplanować i zorganizować pracę swoich pracowników. 

 Zarządzać podwładnymi w perspektywie oceny bieżącej i okresowej. 

 Zdefiniować poziom kompetencji swoich podwładnych i w zależności od niego podjąć odpowiednie działania 

motywacyjne. 

 Dowartościować i skrytykować swoich pracowników w sposób nieinwazyjny dla osoby, a skupiony na 

rezultacie lub problemie. 

Główne punkty programu: 

 Wprowadzenie do czterech funkcji zarządzania 

 Planowanie i organizowanie 

 Komunikacja w pracy Menedżera 

 Delegowanie – wyznaczanie celów i zadań 

 Motywowanie 

 

Liczebność grupy: 8 - 12 osób 

Czas trwania: 2 dni (9:00-17:00) 

Miejsce: Warszawa 

 

2. Szkolenie otwarte Wywieranie wpływu w biznesie 

Korzyści dla uczestnika: 

Po szkoleniu uczestnik: 

 Potrafi w sposób świadomy wywierać wpływ na innych,  

 Zna swoje słabe i mocne strony w tym zakresie,  

 Potrafi świadomie zdecydować, które narzędzia wywierania wpływu będzie stosował w zależności od sytuacji. 

Główne punkty programu: 

 Zasady wywierania wpływu 

 Trening umiejętności perswazyjnych 
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 Postawa asertywna 

 Różnice osobowościowe 

 

  

3. Szkolenie otwarte Pewnie przez zmianę 

Korzyści dla uczestnika: 

Po szkoleniu uczestnicy: 

 Rozumieją, jakie korzyści osobiste i dla organizacji wynikają z nieuchronnego procesu zmian. 

 Potrafią identyfikować własne reakcje na zmianę i znają sposoby eksperymentowania nowych, 

konstruktywnych zachowań. 

 Potrafią przeformułować myślenie o przeszłości na twórcze myślenie o przyszłości i umiejscowienia w niej 

siebie i swojej roli. 

 Posiadają umiejętności efektywniejszego wspierania innych osób, zwłaszcza podwładnych   

w procesie zmiany, motywowania do proaktywnych postaw. 

 Znają główne zasady wdrażania procesu zmian w organizacji. 

Główne punkty programu: 

  Rozumienie zmiany 

 Zarządzanie sobą w zmianie  

 Przeprowadzanie innych przez zmianę 

 Komunikacja w procesie wdrażania zmiany 

 Wdrażanie zmiany w organizacji – symulacja biznesowa 

 Zespół – z uwzględnieniem spotkań z zespołem 

 Delegowanie zadań 

 

Liczebność grupy: 8 - 12 osób 

Czas trwania: 2 dni (9:00-17:00) 

Miejsce: Warszawa 

 


