
  

 

Program 

Efektywne zarządzanie zespołem. 
Dobry kolega czy dobry 
przełożony? 
 

28-29.10.2019, 9:00 – 16:00  

Przerwy kawowe: 10:30 – 10:45, 14:45 – 15:00 

Lunch: 13:00 – 14:00 

 

Zagadnienia szkoleniowe I Bloku: MOJA NOWA ROLA I 

JEJ ZAKRES. 

1. Cechy charakterystyczne „Mojej nowej roli w organizacji”. 

2. Dlaczego wcześniej złamany dystans, przeszkadza w 

delegowaniu i zarządzaniu? JAK sobie radzić z tym zjawiskiem w 

organizacji? 

3. Sztuka „nazywania rzeczy po imieniu” – jak wprowadzać w 

zespół zasady komunikowania i delegowania. Zasady budowania 

kontraktu w nowym zespole. 

4.  Jak skutecznie komunikować cele organizacyjne i zasady 

współpracy. Techniki Delegowania i Egzekwowania. 

5. Obalenie mitu „ Zapomniał, KIM wczoraj był?” i mitu „ Kiedyś 

byłeś jednym z nas, a teraz?” 

6. Określenie swoje osobistego stylu komunikowania i 

zarządzania. Test. 

BLOK II    NAJPIERW ZARZĄDZAJ SOBĄ W 

KOMUNIKACJI, POTEM INNYMI. 

1. Zasady skutecznej komunikacji. Techniki definiowania i 

rozwiązywania konfliktów    interpersonalnych. 

2. Poznanie zasad udzielania pozytywnej i negatywnej informacji 

zwrotnej. 

3. Zasady budowania autorytetu wśród podwładnych i 

przełożonych. 

4. Jak zarządzać zespołem, do realizacji wspólnych celów. 



  

 

5. Zbudowanie i wdrożenie  wspólnych wartości i misji 

komunikacji i współpracy w nowym   Zespole. 

6. Jak sobie radzić z trudnymi emocjami osobistymi w sytuacji 

porażek?  

Trener 

Renata Gut 
Promuje maksymę P. Druckera 
„Najpierw zarządzaj sobą potem innymi i 
organizacją”. Jest twórcą i założycielem 
Szkoły Trenerów Biznesu Akademii 
Leona Koźmińskiego w Warszawie. 
Trener technik zarządzania zasobami 
człowieka, zarządzania zmianą nawyków, 
technik efektywnego uczenia się i 
nauczania oraz wykorzystywania stanu 
relaksu w procesach poznawczych i 
pamięciowych człowieka. Twórca i 
wydawca czasopisma „Podróż w 
Intelekt”. Szkoli się i stale podnosi 
kwalifikacje u największych światowych 
autorytetów w dziedzinie efektywnego 
uczenia się i zarządzania sobą. 

Współautorka książki „Zarządzanie sobą” (wyd. DIFIN Warszawa 2008) i 
autorka książki „Cechy osobowe dyrektora szkoły, a styl zarządzania” 

(wyd. CODN Warszawa 2009). Wykładowca, coach, doradca, trener NLP 
nurtu amerykańskiego (certyfikat Chris Hall). Właścicielka Instytutu 
Talentów Flashpoint. Prowadzi duże projekty diagnozy Talentów i 
Mocnych stron w biznesie (m.in. dla Nordea Bank. Allianz, KGHM) i 
edukacji. 

 


