
 • Są to warsztaty dla wszystkich, mających, na co dzień do podjęcia wiele, 
ważnych decyzji. 

 • Dla będących zarządzającymi, szefami. 

 • Dla tych, którzy chcą zmienić swoją pracę na lepsze, być liderami, zarządzać 
aktywnie swoim życiem.

              Zgłoś swój udział już dziś!

         530 755 339       ewa.rokicka@bmspolska.pl   

ODWAGA MENEDŻERSKA
podejmowanie decyzji
przyjmowanie odpowiedzialności

26-27 lipca 2022r.
Warszawa 

Warsztat



  WARSZTAT

Spełniły oczekiwania. Bardzo fajny sposób zaangażowania słuchaczy w zajęcia i aktywny udział.
        
       Adam Kostrzewa, Adwokat, Partner w Kancelarii SPCG

Na luzie, ale w pełni profesjonalne szkolenie.
        
       Jakub Podkomorzy, Dyrektor Sprzedaży, Ultimo

Dzień pierwszy: 

1. Czym jest to szkolenie? Dlaczego jesteś na tych warsztatach?
2. Moc moich decyzji. Moc decyzji zespołu.
3. Sekrety Burzy Mózgów.
4. Sześć funkcji menedżera 
 
Przerwa kawowa

5. Przyjmowanie odpowiedzialności za decyzje – cechy przywódców, ludzi sukcesu.
6. Inteligencja emocjonalna – poznaj siebie, ale tak naprawdę. 
7. Masz tyle władzy ile sobie weźmiesz – zwiększ swoją samodzielność. 
8. Co robić najpierw? 
9. Co robić gdy pracownik otrzymuje polecenie od szefa? Jakie podjąć decyzje? 

Przerwa lunchowa

10. Zwiększenie motywacji – zaangażowania pracowników. 
11. Jak właściwie chwalić.
12. Czy wiesz co jest ważne dla ludzi? 
13. Jak ulepszyć relacje ze współpracownikami, szefami, klientami.
14. Antycypacja – 4 różne scenariusze. Co chcesz dostać a co dasz? 

Przerwa kawowa

15. „Pudełko po butach”. Jak wreszcie poradzić sobie z natłokiem różnych zadań. J
16. 4 kroki reakcji na zmiany. 



             PROGRAM

Otrzymałam i doświadczyłam akceptacji, zrozumienia, chęci pomocy i wsparcia, prostych narzędzi, miłej 
atmosfery. Przebywałam pod opieką super prowadzącego
   
        Nina Krystoń, Dyrektor ds. CSR, Kopex

Dzień drugi: 

1. 5 cech „gatunku ludzkiego” – dziś wiedzieć znaczy mieć władzę. 
2. Delegowanie zadań – to proste? 
3. Delegowanie uprawnień do podejmowania decyzji – empowerment.
4. 3 typy menedżerów – 3 sposoby działania i typy podejmowanych decyzji. 

Przerwa kawowa

5. Japońska i amerykańska metoda podejmowania decyzji.
6. Motywowanie a podejmowanie decyzji i ich skuteczność.
7. Wypalony? Zmęczony Znudzony?
8. A co gdy decyzja nie przychodzi? 5 etapowy proces użycia sił nadświadomości.
9. 6 praktycznych kroków prowadzących do realizacji zamierzeń.

Przerwa lunchowa

10. 12 kroków wyznaczania celów – instrukcja obsługi dla elity społeczeństwa.
11. Zasada 13 tygodni Benjamina Franklina – a twój rozwój osobisty. 
12. Bądź odwrotnym paranoikiem  - inni pójdą za tobą wszędzie!
13. Metoda „końca filmu” w planowaniu i realizacji zamierzeń.
14. Co robić gdy pracownik mówi „Nie wiem…” 3 kroki - gdy pracownik ma problem.

Przerwa kawowa

15. Dobro zawarte w problemie, co z tym robią ludzie sukcesu?
16. A na koniec jeszcze nieco humoru – przykład dobry/zły szef.
17. Podsumowanie i zakończenie.
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    TRENERZY

Adam Górecki
Praktyk zarządzania, interim manager, wykładowca MBA, negocjator zastępczy – 
uprawomocniony, mediator, coach/ trener i konsultant. Realizuje projekty 
szkoleniowe i doradcze, które koncentrują się wokół rozwoju kompetencji 
menedżerskich w nowoczesnym, wysoce zmiennym środowisku biznesowym.

Ekspert z dziedzin; zarządzania strategicznego, zespołami, przywództwa w 
zmianie, negocjacji, sprzedaży B2B i B2C, obsługi i budowy trwałych relacji z 
klientami CRM, prowadzenia spotkań - wystąpień, organizacji pracy i czasu, 
coachingu i On the Job Training, work – life balance i work – life integration.

Posiada 27-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w międzynarodowych 
korporacjach, wzbogacone o wiele szkoleń krajowych i zagranicznych.

Pracował w dwóch największych na świecie firmach w swoich branżach (IKEA, 
Electrolux).

Był wice szefem firm, ds. sprzedaży, w Yawal i Final S.A. w ramach projektu interim 
management. Był dyrektorem sprzedaży krajowej w: Amica Wronki, Electrolux 
Poland (reprezentował firmę odnośnie marek Electrolux, AEG, Zanussi), Merloni 
Indesit Polska (Ariston). Pracował w Leroy Merlin oraz był szefem sprzedaży w IKEA 
w Polsce.

Zarządzał działami sprzedaży liczącymi kilkadziesiąt osób oraz był odpowiedzialny 
za kilkusetmilionowe budżety sprzedaży.
.


