
FITNESS DLA UMYSŁU 
Treningi z kompetencji miękkich dla liderów



Układamy indywidualne plany 
treningowe dopasowane do potrzeb  
i możliwości czasowych.

DLACZEGO MY? CO NAS WYRÓŻNIA?

Działamy od 2014 roku, pomagając 
przedsiębiorcom w budowaniu i rozwijaniu 
efektywnych zespołów.  
 

INNOWACYJNOŚĆ

Trenujemy poprzez doświadczanie 
– tworzymy autorskie tematyczne 
gry, warsztaty i zabawy 
interaktywne. 

SKUTECZNOŚĆ

Dzięki połączeniu teorii z praktyką, 
uczestnicy wykorzystują nowe 
umiejętności tuż po wyjściu  
z treningu.

ELASTYCZNOŚĆ

Nasze programy treningowe są ułożone  
w taki sposób, by nie obciążały czasowo 
pracowników.

PROFESJONALIZM

Treningi prowadzone są przez 
doświadczonych trenerów, których 
specjalnością są angażujące uczestników 
techniki.

Prowadzimy rzetelne badania, które 
pozwalają precyzyjnie określić, jakie 
kompetencje miękkie wymagają 
rozwinięcia u poszczególnych 
pracowników. 



2-godzinne treningi raz  
w tygodniu

CZAS

Systematycznie dostarczane dawki 
informacji – skuteczniejsze 

zapamiętanie

SKUTECZNOŚĆ

Uczenie przez doświadczanie  
– metody performatywne

METODY

Badania kompetencji pracowników 
przed i po treningu

BADANIA

Ustalenie dogodnego terminu 
poza godzinami pracy

TERMIN

Atrakcyjna warsztatowa 
forma treningów

FORMA
Długie szkolenia – inwestycja czasowa  

i kosztowa (duże koszty utraconego 

Trudność w znalezieniu terminu  

Niechęć i brak motywacji 

Słaby stosunek ilości informacji do 

Nieangażująca wykładowa forma 
szkoleń  

Brak danych o potrzebach 
szkoleniowych oraz mierzalnej 

skuteczności szkolenia

PROBLEM? – ROZWIĄZANIE!



JAKI JEST CEL TRENINGÓW?

wzrost poziomu 
kluczowych kompetencji 
miękkich

Zwiększenie efektywności 
zespołu oraz własnej

które będą pomocne przy 
konstruowaniu ścieżki rozwoju 
osobistego.

Uzyskanie informacji o poziomie 
swoich kompetencji, 



Badanie wejściowego poziomu 
kompetencji przywódczych 
metodą kwestionariuszową 
oraz przedstawienie  
i omówienie raportu. 

Badanie efektywności po zakończonym 
cyklu treningów oraz przedstawienie 
raportu z informacją o wyjściowym 
poziomie kompetencji.  
 
Przygotowanie wskazówek jak 
wykorzystać dane z raportów  
w budowaniu ścieżki swojego rozwoju 
osobistego.

Realizacja cyklu dwunastu 
treningów skoncentrowanych na 
kompetencjach potrzebnych do 
skutecznego zarządzania.

01. 02. 03.

JAK WYGLĄDA PROCES?

TRENINGIBADANIE POZIOMU 
WEJŚCIOWEGO

BADANIE POZIOMU 
WYJŚCIOWEGO



3 FILARY 
SKUTECZNEGO 
LIDERA

Komunikacja  
z zespołem  

Kompetencje 
osobiste 

Umiejętności 
przywódcze  
 



FILAR 
KOMUNIKACJI 
Z ZESPOŁEM
4 treningi  

  
Z badania The Leader Voice wynika, że choć 90% liderów zespołów 
wysoko ocenia swoją umiejętności komunikacji, to tę opinię podziela 
tylko 30% ich podwładnych (wg. Badań SGH, Chamber of Commerce, 
Ernst & Young)



Formułuj skuteczne  
i zrozumiałe komunikaty  

Istotne ponieważ:  
 

Korzyści z uczestnictwa w treningu: 
 

Filar komunikacji z zespołem | Trening 1 

Teoretycznie każdy lider potrafi się skutecznie 

komunikować. Teoretycznie.  

Podstawą sukcesu każdego lidera jest umiejętność skutecznego 

przekazywania oraz precyzyjnego formułowania informacji. 

Skuteczna komunikacja znacznie zmniejszy częstotliwość 

powstawania nieporozumień i konfliktów w Twojej firmie oraz 

usprawni proces wymiany informacji między Tobą, a Twoimi 

pracownikami i partnerami biznesowymi. 

Poznasz narzędzia, które umożliwią Ci 
skuteczną i perswazyjną komunikację

Nauczysz się skuteczniej komunikować swoje 
uczucia i potrzeby, czym zwiększysz swój 
wpływ na pracowników

Nabędziesz umiejętność sprowadzenia 
komunikatów destrukcyjnych (złośliwych, 
niejasnych, niekonkretnych itp.) na pole 
zrozumiałej i efektywnej komunikacji 
zarówno na co dzień, jak i w biznesie. 

Dowiesz się jak rozpoznać styl komunikacji 
oraz jak dopasować komunikaty do swojego 
rozmówcy

01.



Przełam bariery 
komunikacji

Istotne ponieważ:  
 

Korzyści z uczestnictwa w treningu: 
 

Filar komunikacji z zespołem | Trening 2 

Czy wiesz co sprawia, że Twoi pracownicy mogę 

niewłaściwie rozumieć Twoje polecenia?  

W trakcie komunikacji lidera z pracownikami może pojawić się cały 

szereg czynników zniekształcających lub zakłócających przepływ 

informacji, które mogą mieć różnorodne przyczyny. Posiadając wiedzę 

na temat barier komunikacyjnych, możesz zweryfikować, czy pojawiają 

się one w Twoich kontaktach z pracownikami. Świadomość obszarów 

do poprawy jest pierwszym krokiem do tego, aby usprawniać 

komunikowanie się z innymi. 

Poznasz najczęściej występujące bariery  
i zakłócenia w komunikacji pomiędzy liderem,  
a pracownikami 

Zapoznasz się z technikami znoszącymi 
bariery  

Podniesiesz poziom swojej umiejętności 
efektywnej komunikacji  

Dowiesz się w jaki sposób wziąć 
odpowiedzialność za efektywną komunikację  

02.



Udzielaj profesjonalnej 
informacji zwrotnej

Istotne ponieważ:  
 

Korzyści z uczestnictwa w treningu: 
 

Filar komunikacji z zespołem | Trening 3 

Czy masz świadomość wszystkich korzyści jakie może 

nieść za sobą skutecznie formułowanie informacji 

zwrotnych? 

Jako lider praktycznie nieustannie udzielasz feedbacku swoim 

pracownikom. Umiejętne posługiwanie się informacją zwrotną ma 

mnóstwo zastosowań – począwszy od pochwał, wskazania obszarów 

do poprawy, na motywowaniu oraz wspieraniu rozwoju pracownika 

kończąc. 

Nauczysz się, jak w praktyce udzielić 
profesjonalnej informacji zwrotnej swoim 
pracownikom

Podniesiesz swoje kompetencje 
komunikacyjne, zwłaszcza w prowadzeniu 
rozmów z pracownikami 

Poznasz strukturę rozmowy rozwojowej  
i nauczysz się korzystać z niej w swojej pracy 

03.



Uzyskaj kontrolę nad 
konfliktami w zespole

Istotne ponieważ:  
 

Korzyści z uczestnictwa w treningu: 
 

Filar komunikacji z zespołem | Trening 4 

Czy potrafisz potraktować sytuację konfliktową jako 

motor napędowy w rozwoju Twojego zespołu?  

Konflikt jest nieodłącznym elementem każdej działalności biznesowej. 

Sytuacje konfliktowe mogą stać się okazją do wypracowania nowych 

strategii współpracy oraz wspólnego rozwiązywania problemów  

w Twojej firmie. Skuteczny lider jest zdolny szybko rozpoznać źródło 

konfliktu oraz trwale wyeliminować jego przyczyny.

Pogłębisz wiedzę na temat własnych strategii 
stosowanych w sytuacji konfliktów oraz 
konsekwencji ich wykorzystywania

Poznasz style funkcjonowania społecznego  
i ich wpływu na sposób komunikowania się, 
jak również reakcji, w sytuacjach konfliktu 

Wypracujesz konkretne rozwiązania dla 
sytuacji konfliktowych, z którymi się 
spotykasz 

04.



FILAR 
KOMPETENCJI 
OSOBISTYCH
4 treningi  

Jedną z podstawowych metod wpływu lidera na zespół jest jego 
osobisty przykład – wzorzec zachowań.  
 
To, w jaki sposób lider jest postrzegany i oceniany przez swoich 
pracowników, oddziałuje na postawy pracownicze, zaangażowanie  
i lojalność – czyli te czynniki, które mają największy wpływ na efektywność 
pracy. 



Zbuduj swój 
wizerunek lidera  

Istotne ponieważ:  
 

Korzyści z uczestnictwa w treningu: 
 

Filar kompetencji osobistych | Trening 5 

Moc Twojego wizerunku – jako najsolidniejszy 

fundament przywództwa 

Budowanie wizerunku lidera będącego autorytetem to zbiór 

konkretnych zachowań, które możesz rozwijać oraz wzmacniać. 

Dzięki nim możesz kształtować relacje z podwładnymi, niezbędne 

do wywierania wpływu na ich decyzje, wybory i zachowania.  

Wzrośnie Twój poziom umiejętnego budowania i 
utrzymywania własnego autorytetu jako lidera

Dowiesz się jak kreować swój wizerunek 
lidera na poziomie werbalnym, jak  
i niewerbalnym

Poznasz zasady wygłaszania expose lidera

05.



Opanuj sztukę prezentacji  
i wystąpień publicznych  

Istotne ponieważ:  
 

Korzyści z uczestnictwa w treningu: 
 

Filar kompetencji osobistych | Trening 6 

Prezentacja stała się już prawdziwą sztuką, która rządzi 

się swoimi prawami – czas, abyś i Ty stał się artystą w tej 

dziedzinie.  

   

  

Wystąpienia publiczne i liczne prezentacje są podstawą pracy 

większości liderów na całym świecie. Ich celem jest często 

przekazanie strategii firmy, zmian, informacji o nowych 

produktach/usługach, niekiedy wśród tych informacji są też 

niepopularne decyzje, których wygłaszanie na forum stanowi 

problem dla niejednego doświadczonego mówcy. 

Uzyskasz fachową informację zwrotną na 
temat swojej umiejętności prezentacji 

Przećwiczysz własną komunikację 
niewerbalnej w czasie prezentacji 

Dowiesz się o skutecznych technikach 
radzenie sobie z niepożądanymi emocjami 
oraz tremą

Poznasz sposoby angażowania słuchaczy  
w Twoje prezentacje  

06.



Zapanuj nad stresem  

Istotne ponieważ:  
 

Korzyści z uczestnictwa w treningu: 
 

Filar kompetencji osobistych | Trening 7 

Stres – Twój wróg czy sprzymierzeniec?  

 

Wysoka presja, przepracowanie, brak czasu na odpoczynek- tak 

często wygląda rzeczywistość osób zarządzających w firmie. 

Umiejętność panowania nad emocjami i zachowania spokoju pod 

presją ma bezpośredni wpływ na efektywność pracy każdego 

przywódcy. Pamiętaj o tym, że funkcją biologiczną stresu jest 

nastawienie organizmu do walki. Odpowiedni poziom stresu(tzw. 

Eustres) sprzyja realizacji wymagających zadań, z którymi na co 

dzień mierzą się liderzy. 

Zwiększysz swoją umiejętność identyfikacji 
czynników stresujących w otoczeniu 
zawodowym, prywatnym oraz w sobie

Poznasz metody i techniki redukujące stres  
i zapobiegające negatywnym skutkom stresu

Zwiększysz własną efektywność poprzez 
świadome wpływanie na swoje emocje  
i poziom stresu

Wypracujesz własne, skuteczne metody 
radzenia sobie ze stresem 

07.



Określ swój styl 
przywództwa  
  

Istotne ponieważ:  
 

Korzyści z uczestnictwa w treningu: 
 

Filar kompetencji osobistych | Trening 8 

Skuteczność realizacji zadań w Twojej firmie w dużej 

mierze zależy od tego, jaki styl kierowania pracą ludzi 

preferujesz.  

   

 

   

  Dla każdej organizacji istnieje pewien zestaw czynności, które 

muszą być wykonane, jeśli ma ona być efektywna i trwała. 

Sposobem na zagwarantowanie wykonania tych czynności jest 

przyjęcie optymalnego sposobu zarządzania firmą.  

Określisz własną osobistą wizję wyrazistego  
i efektywnego przywództwa  

Nabędziesz umiejętność stosowania różnych 
stylów kierowania odpowiednio do etapu 
rozwoju członka zespołu oraz jego motywacji, 
jak i celów firmy  

Zwiększy się Twoja świadomość roli lidera  
w zespole i organizacji  

08.



FILAR 
UMIEJĘTNOŚCI 
PRZYWÓDCZYCH
4 treningi  

Nadrzędnym celem osób pełniących kierownicze funkcje w organizacji 
powinien być nieustanny rozwój indywidualnych kompetencji 
przywódczych.  
 
Liderzy i osoby odpowiedzialne za kierowanie zespołem, odpowiadają za 
wyniki swoich zespołów, wpływając tym samym na rezultaty firmy, 
kształtowanie kultury organizacyjnej oraz jakość pracy zespołu.  
   



Skutecznie 
deleguj zadania

Istotne ponieważ:  
 

Korzyści z uczestnictwa w treningu: 
 

Filar umiejętności przywódczych | Trening 9 

Im lepiej opanujesz sztukę rozdzielania obowiązków, 

tym skuteczniej uda ci się prowadzić firmę i tym więcej 

czasu wygospodarujesz dla siebie.

Delegowanie zadań i uprawnień służy zarówno poprawie 

organizacji pracy, jak również jest skutecznym narzędziem 

zwiększenia zaangażowania pracowników. Skuteczni liderzy 

rozumieją, że ludzie chcą mieć wpływ na to, co robią oraz pragną 

wierzyć, że ich wysiłek wkładany w codzienną pracę naprawdę ma 

znaczenie. Efektywnie oddelegowane zadanie sprawi, że 

pracownik potraktuje je jako swoje własne wyzwanie oraz zachęci 

go to tego, by wykazał się kreatywnością i innowacyjnością.

Podniesiesz swoje umiejętności w zakresie 
delegowania uprawnień i zadań

Dowiesz się o zasadach delegowania zadań 
i uprawnień w zależności od typu osobowości 
pracownika

Poznasz metody, techniki i procedury 
delegowania zadań i uprawnień

09.



Zarządzaj pracą 
w czasie

Istotne ponieważ:  
 

Korzyści z uczestnictwa w treningu: 
 

Filar umiejętności przywódczych  | Trening 10 

Czy efektywność Twojej pracy zwiększyłaby się gdyby 

doba trwała kilka godzin więcej?

Skuteczne zarządzenie pracą w czasie zwiększa szanse na realizację 

celu, a przy okazji zmniejsza poziom stresu. Co więcej, ograniczenie 

tzw. złodziei czasu oraz efektywna organizacja pozwalają na zyskanie 

czasu na odpoczynek, rozwój i relacje z bliskimi osobami. Zwiększa się 

również motywacja do podejmowania nowych wyzwań.

Nabędziesz umiejętności związanych 
z zarządzaniem zadaniami i zwiększeniem 
kontroli nad dniem pracy swoim oraz 
pracowników

Zidentyfikujesz blokady i ograniczenia 
w bardziej efektywnym wykorzystaniu czasu

Dookreślisz potrzebny nakład czasu na 
poszczególne obowiązki w pracy

10.



Motywuj do działania

Istotne ponieważ:  
 

Korzyści z uczestnictwa w treningu: 
 

Filar umiejętności przywódczych  | Trening 11 

Miarą skuteczności lidera jest jego umiejętność 

wzbudzenia motywacji w zespole.

Motywowanie pracowników jest jednym z głównych zadań 

lidera kierującego zespołem pracowniczym. To właśnie poziom 

motywacji pracowników decyduje o tym, czy zadania i cele, 

które postawił przed nimi ich przełożony zostaną wykonane 

i zrealizowane.

Dowiesz się jak utrzymać motywację 
i zaangażowanie pracowników w sytuacjach 
kryzysowych

Poznasz główne czynniki i zasady budowania 
automotywacji u Ciebie i u Twoich 
pracowników

Zapoznasz się ze skutecznymi zasadami 
i metodami motywacji poza finansowej

11.



Odkryj potencjał 
swojego zespołu

Istotne ponieważ:  
 

Korzyści z uczestnictwa w treningu: 
 

Filar umiejętności przywódczych | Trening 12 

Czy znasz pełnię możliwości Twojego zespołu?

Znajomość kompetencji oraz możliwość weryfikacji efektywności 

pracy swojego zespołu pozwala skutecznym liderom na 

odpowiednie dostosowanie roli pracowników do ich 

predyspozycji. 

Odpowiednie narzędzia do sprawdzenia efektywności pracy 

zespołu pozwolą Ci na identyfikację barier ograniczających 

wydajność oraz ułatwią przygotowanie adekwatnego systemu 

motywacyjnego.

Dowiesz się o korzyściach wynikających ze 
świadomej organizacji pracy

Uzyskasz narzędzia do sprawdzenia 
efektywności pracy swojego zespołu

Poznasz metody i zasady weryfikowania 
skuteczności pracowników

12.



Harmonogram treningów

- diagnoza i analiza stylów komunikacji
- komunikat Ja vs Komunikat Ty

- różnice interpersonalne w komunikowaniu się

Testy i kwestionariusze 

Studium przypadku 

Psychodrama 

Mini - wykład  

Trening Poruszane tematy Metodyka 

Formułowanie skutecznych 
i zrozumiałych komunikatów

 

Filar komunikacji z zespołem

- bariery poznawcze, psychiczne, oraz społeczne

w komunikacji

- bariery komunikacyjne po stronie nadawcy

i odbiorcy – rozpoznawanie i praca nad zmianą
- blokady komunikacji wg. Gordona

Mini-wykład 

Studium przypadku 

Praca w podgrupach 

Przełamywanie bariery 
komunikacji 

- procedura udzielania informacji zwrotnej

- formułowanie informacji zwrotnej w oparciu
o model von Thuna

- udzielanie pozytywnego feedbacku

Mini-wykład 

Praca w parach i podgrupach 

Studium przypadku

Udzielanie profesjonalnej 
informacji zwrotnej 

- mediacje

- NVC
- koło konfliktów Moore’a

Mini-wykład 

Studium przypadku 

Psychodrama (symulacje)   

Uzyskiwanie kontroli nad 
sytuacjami konfliktowymi

Proponowany termin

Miejsce KOCHTEX, Towarowa 35 Poznań

M a r z e c  2 0 1 9

M a r z e c  2 0 1 9

M a r z e c  2 0 1 9

M a r z e c  2 0 1 9



Harmonogram treningów

- korzystanie z narzędzia analizy wizerunku – okno 
Johari 
- korzystanie z expose przełożonego w celu 
budowania autorytetu 
- kreowanie wizerunku przełożonego na poziomie 
werbalnym i niewerbalnym 

Studium przypadku 

Mini - wykład  

Trening Poruszane tematy Metodyka 

Zbuduj swój wizerunek 
trenera

 

Filar kompetencji osobistych

- komunikacja z audytorium 
- planowanie i dobór treści prezentacji 
- ćwiczenia praktyczne: Feedback by demonstration

Opanuj sztukę 
prezentacji i wystąpień 
publicznych

- identyfikacja i profilaktyka czynników stresowych 
- nowoczesne techniki radzenia sobie ze stresem 
- opracowanie strategii radzenia sobie ze stresem

Burza mózgów

Studium przypadku
Zapanuj nad stresem

- charakterystyka stylów przywództwa wg. Golemana 
- typy przywódców 
- style przywództwa w praktyce 
- styl działania FRIS

Mini-wykład 

Studium przypadku 

Psychodrama    

Określ swój własny styl 
przywództwa

Proponowany termin

Miejsce KOCHTEX, Towarowa 35 Poznań

K w i e c i e ń  2 0 1 9

K w i e c i e ń  2 0 1 9

K w i e c i e ń  2 0 1 9

K w i e c i e ń  2 0 1 9

Studium przypadku 

Mini-wykład 

Praca w podgrupach 

Psychodrama  



Harmonogram treningów

- zasady delegowania zadań 
- priorytetyzacja zadań 
- najczęstsze błędy popełniane przez liderów 
podczas 
delegowania zadań

Trening Poruszane tematy Metodyka 

Skutecznie deleguj 
zadania

 

Filar kompetencji przywódczych

- prawa Pareto, Parkinson,Eisenhower w codziennej 
pracy 
- plan dnia wg techniki ALPEN 
- rytm aktywności – krzywa zakłóceń i efekt piły

Zarządzaj pracą w czasie

- główne czynniki i zasady budowania automotywacji wśród 
podwładnych 
- źródła pozytywnego nastawienia – psychologia 
samokonceptu 
- rozpoznawanie wiodącej potrzeby pracownika i 
umotywowania jej 
- skuteczne zasady i metody motywacji pozafinansowej

Motywuj do działania

- badanie efektywności zespołowej P. Lencioni, 
- KPI( Key Permorfance indicators) – kluczowe wskaźniki 
efektywności 
- identyfikacja i rozwiązywanie problemów przy 
weryfikacji 
efektywności pracowników

Mini-wykład 

Studium przypadku 
Odkryj potencjał 
swojego zespołu

Proponowany termin

Miejsce KOCHTEX, Towarowa 35 Poznań

M a j  2 0 1 9 Studium przypadku 

Mini-wykład 

Praca w podgrupach 

M a j  2 0 1 9

M a j  2 0 1 9

M a j  2 0 1 9

Studium przypadku 

Mini-wykład 

Praca w podgrupach 

Studium przypadku 

Mini-wykład 

Praca w podgrupach 

Testy i kwestionariusze 

Praca w podgrupach 



Sylwetki trenerów

Aneta Murakowska

Określana przez uczestników szkoleń człowiekiem renesansu, motywacyjnym mówcą, porywa charyzmą, energią, z pasją odkrywa w ludziach ich 

potencjał i dobre strony. Każdy z warsztatu wychodzi z ogromem inspiracji, motywacji oraz wiary w siebie i swój sukces. Słynie z ogromnej 

wiedzy, setek biznesowych i osobistych przykładów oraz imponującego doświadczenia. Sama z powodzeniem łączy w swej pracy dokonania 

artystycznej duszy z temperamentem kierowcy-rajdowca, reporterską przenikliwością i biznesowym talentem. 

 

Laureatka wielu branżowych nagród, absolwentka Executive Doctoral Business Administration Polskiej Akademii Nauk Instytutu 

Ekonomicznego – łączone studia doktoranckie i MBA. Ukończyła poznańską Akademię Muzyczną i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 

absolwentka dwóch szkół trenerów, właścicielka własnej szkoły trenerów, pomysłodawca pierwszego w Polsce Klubu Networkingu. 

Właścicielka firmy CreativeMedia wizerunek-doradztwo-szkolenia, uzyskała dyplom ukończenia kursu RTZ (Racjonalnej Terapii Zachowań), 

managera zarządzania zasobami ludzkimi, dyplom SPMP – Project Manager, dyplom Instytutu Europeistyki w Warszawie – ukończyła kurs na 

członków rad nadzorczych spółek skarbu państwa i spółek handlowych, ekspert ds. promocji i kontaktów z mediami, dziennikarz, redaktor, 

wykładowca; pomysłodawczyni i organizatorka pierwszego w Polsce Klubu Networkingu „Poznań mój biznes”, należy do grona ekspertów 

Wielkopolskiego Związku Pracodawców Prywatnych.



Sylwetki trenerów

Michał Łęgowski

Jest akredytowanym coachem ACC (International Coaching Federation), trenerem umiejętności społecznych i praktykiem biznesowym. 

Ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu o profilu absolwenta trenera biznesu, posiadam certyfikację VCC (Vocational Competence 

Certificate) i NSB (Neuro-lingustic programming in Business). 

 

Jego główne zajęcie to pełnienie funkcji prezesa zarządu spółki – firmy szkoleniowej TrainBrain Polska Sp.z o.o. czyli prowadzenie szkoleń. 

Ponadto jest mówcą zaawansowanym (certyfikat ACS, ALB)Tostmasters International – międzynarodowej organizacji zajmującej się 

profesjonalnymi przemówieniami publicznymi. Pełni rolę mentora w AIP inkubatory.pl, gdzie pomaga rozwijać się start-upom i ściśle 

współpracuje z Business Link, prowadząc szkolenia w formule Business Training. Jako przedsiębiorca i biznesmen, wie jak pomagać ludziom w 

rozwoju osobistym i biznesie. To jego największa pasja od blisko 9 lat. Prywatnie jest ratownikiem WOPR, psychologiem oraz entuzjastą 

myrmekologii i sportów ekstremalnych.



Wynagrodzenie

24 h szkoleń

* Wysokość wynagrodzenia może ulec zmianie w zależności od preferencji – 

wynajmu sali, cateringu, ewentualnych dodatkowych materiałów

2640 zł + 200 zł = 2840 zł*

880 zł* / miesiąc
+ jednorazowa opłata 200 zł za testy

kwota netto za cały cykl

Chcesz dowiedzieć się jak uzyskać dofinansowanie na nasze treniningi 
sięgające nawet 80% wartości całego szkolenia? Skontaktuj się z naszym 
zespołem już teraz! 



Skontaktuj się już dziś
MASZ PYTANIA?

Kinga Michalak
Odpowiedzialna za projekt 
Prezes Make my mind

kinga.michalak@makemymind.pl 
+48 531 288 287

Iwo Toporski
Koordynator projektu 
Specjalista ds. Szkoleń

iwo.toporski@makemymind.pl  
+48 500 227 575 


