
  

 

ZOSTAŁEŚ LIDEREM  
ZESPOŁU  
I CO DALEJ? 
Postawy i techniki prac lidera 

ZARZĄDZANIE 

PRODUKCJA 

Ewa Błaszczak 

1 GRUDNIA 2020 R. 



 

  

„Zbyt wielu managerów stara się być kapitanami na statkach swoich 

współpracowników, zamiast uczyć się jak być latarnią, dzięki której ów statek 

znajdzie swoją drogę do celu.” 

Lider to osoba z wizją, która motywuje, inspiruje oraz wytycza nowe 

kierunki działania. Droga do stania się prawdziwym liderem jest bardzo 

wyboista i wymaga zaangażowania całego zespołu.  

Jesteś na początku tej drogi i zależy Ci na tym, aby udoskonalić swoje 

kompetencje przywódcze i wypracować najskuteczniejsze nawyki 

liderskie? Zapraszamy na szkolenie będące zbiorem dobrych praktyk w 

zakresie zarządzania zespołem. 

KORZYŚCI 

• Dowiesz się jak nadawać ludziom wizję, kierunek oraz dawać jasność i 

zrozumienie w pracy 

• Poznasz narzędzia efektywnego delegowania, ze szczególnym 

uwzględnieniem pracy zdalnej 

• Zdobędziesz wskazówki jak udzielać informacji zwrotnej, która działa 

• Nauczysz się zarządzać różnorodnością i motywować różnorodne 

osobowości 

• Dowiesz się jak komunikować cele w świecie chaosu i wiecznych 

zmian 

• Poznasz zasady wspierania w rozwoju członków swojego zespołu 

 

UCZESTNICY 

• Kandydaci na menadżerów i liderów 

• Liderzy, menedżerowie, kierownicy, którzy niedawno awansowali   

 

SZKOLENIE ON-LINE 

• Bez wychodzenia z domu/biura, przy pomocy komputera lub 

telefonu podłączonego do sieci 

• W oparciu o naszą platformę 

• Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się 

oprogramowaniem 

• Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo, poprzez czat 

 

Z przyjemnością zorganizujemy to szkolenie w dedykowanej formie 

zamkniętej. Zapraszamy do rezerwacji miejsc! 

 

Anna Chmielewska 

project manager 

tel. 22 696 80 22 

a.chmielewska@langas.pl 

 

E W A  B Ł A S Z C Z A K  

Doświadczony lider oraz mentor liderów i 

zespołów, doradca strategiczny ceniony przez 

najlepsze firmy świata, charyzmatyczny 

mówca, ekspert medialny w zakresie 

przywództwa, innowacji i komunikacji.  

Ma za pasem 20 lat doświadczenia 

biznesowego i unikalne spektrum eksperckie– 

od lidera, poprzez przedsiębiorcę, project 

managera, agile coacha, innowatora, 

finansistkę, doradcę podatkowego, mentora 

strategicznego. Inspiruje, angażuje, zaraża 

energią! Posiada bogate doświadczenie w 

projektowaniu i prowadzeniu procesów 

transformacyjnych i innowacyjnych w 

przedsiębiorstwach. Jej doświadczenie 

wywodzi się z kilkunastu lat pracy jako 

trenera i coacha, kilku lat prowadzenia 

Akademii Coachingowej 4Results, ponad 

1000 diagnoz i optymalizacji opartych na 

takich narzędziach, jak Extended Disc, 

Insights Discovery, Lencioni Model, Team 

Diagnostic Assessment (Team Coaching 

International).  
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O P I N I E  U C Z E S T N I K ÓW  

,,Chciałabym zabrać na szkolenie osoby 

decyzyjne oraz Klientów… Jest 

interesująco, z „jajem”, a przede wszystkim 

bardzo daje do myślenia” 

ANNA LISOWSKA, Goodyear Dunlop 

Tires 

,,Profesjonalne podejście do zagadnienia, 

mnóstwo ciekawych pomysłów do 

zastosowania i do wdrożenia ad hoc” 

MAGDALENA KRÓLAK, Cemex Polska 

,,Dobrze dobrany materiał, duża wiedza 

prowadzącego”  

ANNA MAROŃ, Radpol 
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8.30 – Logowanie do platformy i sprawdzenie ustawień 

9.00 – Rozpoczęcie szkolenia 

 

LIDER, CZYLI KTO? 

• Od eksperta do lidera - omówienie i trening 4 ról 

skutecznego lidera 

• Pozytywność i produktywność - dwa mierniki 

efektywnego zarządzania 

• Lider i jego zespół: jak uruchamiać „gen 

współpracy”; 5 dysfunkcji pracy zespołowej; jak 

radzić sobie z “gwiazdami”, “maruderami” i 

“teamblockerami” 

• Zarządzanie zespołem w środowisku telepracy - 

kluczowe dobre praktyki 

 

STRATEGIA, CELE, ZADANIA 

• Strategia, wizja, czy halucynacja? Jak 

nadawać ludziom wizję, kierunek, dawać jasność i 

zrozumienie w pracy? 

• Zacznij od „PO CO” - czyli jak komunikować cele w 

świecie chaosu i wiecznych zmian? 

• Jak poprawnie stawiać cele? 

 

KOMUNIKACJA - GŁÓWNE NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA 

• Co ma wspólnego leadership z gadzim 

mózgiem? - komunikacja angażująca i toksyny 

komunikacyjne 

• GPS młodego lidera - czyli komunikacja liderska, 

która wszystkim upraszcza życie 

• Efektywne spotkania online i on-site 

 

 

 

DELEGOWANIE I EGZEKWOWANIE 

• Delegowanie zaczyna się w głowie - mindset 

dobrego szefa 

• Cel a zadanie - różnica, która zmienia wszystko 

• Narzędzia efektywnego delegowania, ze 

szczególnym uwzględnieniem pracy zdalnej 

• Delegowanie w zależności od stopnia rozwoju 

pracownika – trening 

• Zegar managerski - jak skutecznie i w dobrej 

atmosferze egzekwować zadania? 

 

INFORMACJA ZWROTNA I ROZWÓJ 

• Po pierwsze doceniaj! Jak to robić? 

• Feedforward zamiast feedbacku - jak udzielać 

informacji zwrotnej, która działa? 

• Linia interwencji i sankcje - czyli co robić, gdy coś 

nie działa 

• Ocena okresowa - dobre praktyki 

• Rozwój z sensem - jak rozwijać pracownika 

efektywnie i z pożytkiem dla wszystkich 

 

ANGAŻUJ, ŻEBYŚ NIE MUSIAŁ MOTYWOWAĆ 

• Motywacja - co to jest „motywacja higieniczna”; co 

jest “driverem” dla ludzi w XXI w.; co, gdy 

pieniądze nie działają lub nie ma pieniędzy na 

podwyżki; systemy premiowe - prawdy i mity 

• Każdy jest inny i co teraz? - zarządzanie 

różnorodnością i motywowanie różnorodnych 

osobowości 

• Angażowanie - co to jest angażowanie i czym różni 

się od innych form motywacji; jak angażować i 

czemu bez angażowania ani rusz w przypadku 

Millennialsów; Jak ma się angażowanie do 

zarządzania podwodną łodzią o napędzie 

atomowym 

 

15.00 – Zakończenie szkolenia 
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