


KSM – KATOWICKA SZKOŁA MANAGERÓW

w skład projektu wchodzą następujące moduły tematyczne:

Oferta obejmuje możliwość przeprowadzenia szkolenia 
z pojedynczych modułów tematycznych, jak również skorzystania 
z całego pakietu 5 modułów tematycznych, wchodzących w skład 
pakietu Szkoły Menadżerów

Trener prowadzący – Pan Mariusz Malicki:
Sylwetka trenera - Mariusz Malicki – na stronie 
https://supportqpolska.pl/sylwetka-trenera-mariusz-malicki/
Lub po zeskanowaniu kodu QR

Moduły tematyczne wchodzące w skład projektu Dni

1. Zarządzanie zespołem specjalistów 2 dni

2. Zarządzanie sprzedażą i zespołami sprzedażowymi 3 dni

3. Zarządzanie zespołem managerskim 3 dni

4. Zarządzanie małą firmą 3 dni

5. Zarządzanie zmianą 1 dzień

Łączna liczba dni szkoleniowych 12 dni



ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM SPECJALISTÓW 

CEL I ZAKRES SZKOLENIA

• Przepracowanie wszystkich najważniejszych wyzwań, 
z jakimi na co dzień muszą sobie radzić managerowie, w pracy z ludźmi i zespołami. 

• Rozwinięcie umiejętności związanych z podnoszeniem kompetencji pracowników, 
motywowaniem ich oraz zwiększaniem ich zaangażowania. 

• Wypracowanie rozwiązań, które uczestnicy samodzielnie będą mogli wdrożyć w 
swoich zespołach z korzyścią dla samych siebie, pracowników i całej firmy. 

• Uświadomienie i ugruntowanie najbardziej istotnych elementów pracy managera, 
które prowadzą to podniesienia efektywności całego zespołu i poszczególnych jego 
członków. 

Zakres szkolenia obejmuje między innymi:

DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE?

• Dla managerów wszystkich szczebli, niezależnie od posiadanego przez nich 
doświadczenia managerskiego. 

• Dla osób wskazanych do awansu na stanowiska managerskie w ramach 
przygotowania ich do nowego charakteru pracy. 

• Warsztaty są każdorazowo dopasowywane do poziomu wiedzy i kompetencji 
managerskich uczestników warsztatów. Uczestnicy mogą być na różnych etapach 
rozwoju tych umiejętności. 

1 Dzień

• Idea przywództwa (leadership) 
• Efektywna komunikacja 
• Zarządzanie dopasowane do sytuacji 
• Rozwijanie umiejętności i kompetencji 

pracowników 

2 Dzień

• Motywowanie pracowników 
• Zarządzanie czasem własnym i 

zespołu 
• Delegowanie zadań i uprawnień 
• Rozwiązywanie konfliktów i problemów 

w zespole 



JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

• Poznają na co należy zwrócić uwagę, aby podnieść efektywność zespołów, którymi 
zarządzają. 

• Dowiedzą się jak sprawnie zarządzać czasem własnym i zespołu oraz jak delegować 
zadania i egzekwować ich wykonanie. 

• Nauczą się jak rozwijać kompetencje pracowników, jak ich motywować oraz jak 
zwiększać ich zaangażowanie do pracy. 

• Warsztaty w bardzo dużym stopniu skupiają się na rozwiązywaniu problemów i 
wątpliwości zgłaszanych przez samych uczestników. 

• Podczas szkolenia wypracowane zostaną konkretne rozwiązania, które każdy 
uczestnik będzie mógł od razu zacząć wdrażać w swoim zespole.

REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA

2 dni (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard i premium. Czas 
trwania wariantu minimum i premium są ustalane indywidualnie z klientem. 



ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ I ZESPOŁAMI SPRZEDAŻOWYMI

CEL I ZAKRES SZKOLENIA

• Przepracowanie wszystkich najważniejszych wyzwań 
z jakimi na co dzień muszą sobie radzić osoby zarządzające sprzedażą i zespołami 
sprzedażowymi. 

• Poznanie strategii sprzedażowych, wykorzystujących nowoczesne kanały 
pozyskiwania klientów. 

• Zrozumienie oczekiwań i sposobów myślenia współczesnych klientów. 
• Rozwinięcie umiejętności związanych z podnoszeniem kompetencji sprzedawców, 

motywowaniem ich oraz zwiększaniem ich zaangażowania. 
• Wypracowanie rozwiązań, które uczestnicy samodzielnie będą mogli wdrożyć w 

swoich zespołach z korzyścią dla samych siebie, pracowników i całej firmy. 
• Uświadomienie i ugruntowanie najbardziej istotnych elementów pracy managera 

sprzedaży, które prowadzą to podniesienia efektywności całego zespołu i 
poszczególnych jego członków. 

Zakres szkolenia obejmuje między innymi:

Dzień 3
• Motywowanie w zespołach sprzedaży 
• Zarządzanie czasem własnym i zespołu 

sprzedażowego 
• Delegowanie zadań i uprawnień 
• Rozwiązywanie konfliktów i problemów w 

zespole sprzedażowym 

Dzień 1
• Idea przywództwa w sprzedaży 

(leadership) 
• Oczekiwania współczesnego klienta 
• Nowoczesne strategie sprzedaży 
• Komunikacja w sprzedaży 
• Nowoczesne kanały docierania do 

klientów 
Dzień 2
• Synergia działań marketingowych i 

sprzedażowych 
• Wysokiej jakości proces obsługi klienta 
• Zarządzanie dopasowane do sytuacji 
• Rozwijanie umiejętności i kompetencji 

pracowników działu sprzedaży 



JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI? 

• Poznają na co należy zwrócić uwagę, aby podnieść efektywność zespołów 
sprzedażowych, którymi zarządzają. 

• Nauczą się jak dopasować strategię sprzedaży do wymagań współczesnego klienta. 
• Poznają jak wykorzystywać nowoczesne kanały pozyskiwania klientów. 
• Dowiedzą się jak sprawnie zarządzać czasem własnym 

i zespołu oraz jak delegować zadania i egzekwować ich wykonanie. 
• Nauczą się jak rozwijać kompetencje sprzedawców, jak ich motywować oraz jak 

zwiększać ich zaangażowanie do pracy. 
• Warsztaty w bardzo dużym stopniu skupiają się na rozwiązywaniu problemów i 

wątpliwości zgłaszanych przez samych uczestników. 
• Podczas szkolenia wypracowane zostaną konkretne rozwiązania, które każdy 

uczestnik będzie mógł od razu zacząć wdrażać w swoim zespole. 

REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA 

3 dni (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard i premium. Czas 
trwania wariantu minimum i premium są ustalane indywidualnie z klientem. 



ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM MANAGERSKIM

CEL I ZAKRES SZKOLENIA

• Przepracowanie z uczestnikami wszystkich najważniejszych wyzwań z jakimi na co 
dzień muszą sobie radzić osoby zarządzające zespołami managerów. 

• Rozwinięcie umiejętności związanych z podnoszeniem kompetencji managerów, 
motywowaniem ich oraz zwiększaniem ich zaangażowania. 

• Rozwinięcie kompetencji komunikacyjnych z naciskiem 
na wystąpienia publiczne i efektywną komunikację wewnątrz rozproszonych 
zespołów. 

• Wypracowanie rozwiązań, które samodzielnie będą mogli wdrożyć w swoich 
zespołach z korzyścią dla samych siebie, zarządzanych managerów i całej firmy. 

• Uświadomienie i ugruntowanie najbardziej istotnych elementów, które prowadzą to 
podniesienia efektywności całego zespołu managerskiego i poszczególnych jego 
członków. 

• Zakres szkolenia obejmuje między innymi :

1 Dzień

• Idea przywództwa (leadership) 
• Efektywna komunikacja 
• Zarządzanie dopasowane do sytuacji 
• Rozwijanie umiejętności i kompetencji 

managerów 

2 Dzień

• Motywowanie managerów 
• Rozliczanie managerów i ich zespołów 

(raporty) 
• Wspieranie managerów w zarządzaniu 

ich zespołami 
• Zarządzanie czasem własnym i 

zespołu managerskiego 
• Delegowanie zadań i uprawnień 

managerskich 

3 Dzień

• Kaskadowe przekazywanie informacji 
w organizacji 

• Rozwiązywanie konfliktów i 
problemów w zespole managerskim 

• Reagowanie na sytuacje kryzysowe w 
zespole managera 

• Prowadzenie spotkań managerskich 
(bezpośrednio i online)



DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE? 

• Dla osób zarządzających zespołami managerów, niezależnie od posiadanego przez 
nich doświadczenia managerskiego. 

• Dla osób wskazanych do awansu na stanowiska związane z zarządzaniem zespołami 
managerskimi w ramach przygotowania ich do nowego charakteru pracy. 

• Warsztaty są każdorazowo dopasowywane do poziomu wiedzy i kompetencji 
uczestników warsztatów. Uczestnicy mogą być na różnych etapach rozwoju tych 
umiejętności. 

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI? 

• Poznają na co należy zwrócić uwagę, aby podnieść efektywność zespołów 
managerskich, którymi zarządzają. 

• Dowiedzą się jak sprawnie zarządzać czasem własnym i zespołu managerskiego. 
• Poznają jak efektywnie delegować zadania, egzekwować ich wykonanie oraz wspierać 

managerów w zarządzaniu ich zespołami. 
• Nauczą się jak rozwijać kompetencje managerów, jak ich motywować oraz jak 

zwiększać ich zaangażowanie do pracy. 
• Dowiedzą się jak sprawnie prowadzić spotkania zespołu managerskiego. 
• Poznają jak efektywnie komunikować się w rozproszonych zespołach. 
• Warsztaty w bardzo dużym stopniu skupiają się na rozwiązywaniu problemów i 

wątpliwości zgłaszanych przez samych uczestników. 
• Podczas szkolenia wypracowane zostaną konkretne rozwiązania, które każdy 

uczestnik będzie mógł od razu zacząć wdrażać w swoim zespole.

REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA 

3 dni (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard i premium. Czas 
trwania wariantu minimum i premium są ustalane indywidualnie z klientem. 



ZARZĄDZANIE MAŁĄ FIRMĄ

CEL I ZAKRES SZKOLENIA

• Przepracowanie wszystkich najważniejszych wyzwań 
z jakimi na co dzień muszą sobie radzić osoby zarządzające małymi firmami. 

• Poznanie strategii sprzedażowo-marketingowych, wykorzystujących nowoczesne 
kanały pozyskiwania klientów. 

• Nauczenie się podstaw projektowania skutecznych ofert produktowych, 
dopasowanych do oczekiwań potencjalnych klientów. 

• Rozwinięcie umiejętności związanych z podnoszeniem kompetencji pracowników, 
motywowaniem ich oraz zwiększaniem ich zaangażowania. 

• Wypracowanie rozwiązań, które uczestnicy samodzielnie będą mogli wdrożyć w 
swoich zespołach z korzyścią dla samych siebie, pracowników i całej firmy. 

• Uświadomienie i ugruntowanie najbardziej istotnych elementów pracy managera 
sprzedaży, które prowadzą to podniesienia efektywności całego zespołu i 
poszczególnych jego członków. 

Zakres szkolenia obejmuje między innymi

1 Dzień

• Oczekiwania współczesnych klientów 
• Badania rynku i grup klientów 

docelowych 
• Projektowanie oferty 

produktowej/usługowej i polityki 
cenowej 

• Nowoczesne kanały dotarcia do 
klientów 

2 Dzień

• Efektywne działania marketingowe 
przy ograniczonym budżecie 

• Projektowanie lejków sprzedaży 
• Planowanie procesu sprzedaży 

(etapów komunikacji 
z potencjalnym klientem) 

• Jakość obsługi klienta, która sprzedaje 3 Dzień

• Zarządzanie czasem własnym i 
zespołu 

• Delegowanie zadań i uprawnień 
• Motywowanie i rozliczanie 

pracowników 
• Rozwiązywanie konfliktów i 

problemów w zespole 



DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE? 

• Dla właścicieli małych firm, niezależnie od ilości lat obecności na rynku. 
• Dla osób zatrudnionych w małych firmach na stanowiskach zarządzających. 
• Warsztaty są każdorazowo dopasowywane do poziomu wiedzy i kompetencji 

uczestników warsztatów. Uczestnicy mogą być na różnych etapach rozwoju tych 
umiejętności. 

JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

• Poznają na co należy zwrócić uwagę, aby podnieść efektywność firmy, którą 
zarządzają. 

• Dowiedzą się jak badać rynek oraz grupy klientów docelowych. 
• Nauczą się jak dopasować strategię sprzedaży do wymagań klientów docelowych. 
• Poznają jak wykorzystywać nowoczesne kanały pozyskiwania klientów. 
• Nauczą się jak projektować oferty i zarządzać polityką cenową. 
• Dowiedzą się jak sprawnie zarządzać czasem własnym i zespołu oraz jak delegować 

zadania i egzekwować ich wykonanie. 
• Nauczą się jak rozwijać kompetencje pracowników, jak ich motywować oraz jak 

zwiększać ich zaangażowanie do pracy. 
• Warsztaty w bardzo dużym stopniu skupiają się na rozwiązywaniu problemów i 

wątpliwości zgłaszanych przez samych uczestników. 
• Podczas szkolenia wypracowane zostaną konkretne rozwiązania, które każdy 

uczestnik będzie mógł od razu zacząć wdrażać w swoim zespole. 

REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA 

3 dni (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard i premium. Czas 
trwania wariantu minimum i premium są ustalane indywidualnie z klientem. 



ZARZĄDZANIE ZMIANĄ

CEL I ZAKRES SZKOLENIA

• Przepracowanie z uczestnikami wszystkich najważniejszych wyzwań związanych z 
zaplanowaniem 
i wdrożeniem zmiany w swojej firmie. 

• Rozwinięcie kompetencji komunikacyjnych z naciskiem na efektywne prowadzenie 
komunikacji w procesie zmiany. 

• Wypracowanie rozwiązań, które samodzielnie będą mogli wdrożyć w swoich 
zespołach z korzyścią dla samych siebie, pracowników i całej firmy. 

• Uświadomienie i ugruntowanie najbardziej istotnych elementów związanych z 
efektywnym przeprowadzeniem zmiany w firmie. 

Zakres szkolenia obejmuje między innymi:

 Proces zarządzania zmianą
 Modele zarządzania zmianą
 Planowanie zmiany – strategia 
 Komunikowanie zmiany 
 Najczęściej popełniane błędy w procesie wprowadzania zmiany 
 Najczęściej pojawiające się problemy podczas wdrażania zmiany 
 Podnoszenie zaangażowania i poziomu motywacji pracowników w trakcie zmiany 

DLA KOGO PRZEWIDZIANE JEST SZKOLENIE? 

 Dla managerów, którzy stoją przed wyzwaniem zaplanowania i wdrożenia zmiany w 
swojej firmie. 

 Dla osób, które ukończyły jedno z poniżej wymienionych szkoleń: 
✓ Zarządzanie zespołem specjalistów 
✓ Zarządzanie sprzedażą i zespołami sprzedażowymi 
✓ Zarządzanie zespołem managerskim 
✓ Zarządzanie małą firmą 

 Warsztaty są każdorazowo dopasowywane do poziomu wiedzy i kompetencji 
managerskich uczestników warsztatów. Uczestnicy mogą być na różnych etapach 
rozwoju tych umiejętności. 



JAKIE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I ORGANIZACJI?

• Poznają na co należy zwrócić uwagę, aby efektywnie przeprowadzić zmianę w 
firmie. 

• Poznają kilka różnych modeli zarządzania zmianą i dowiedzą się jak z nich 
korzystać. 

• Nauczą się planować proces wdrożenia zmiany w przedsiębiorstwie, tak aby 
przeprowadzić go w możliwie jak najbardziej efektywny sposób. 

• Dowiedzą się jakich problemów, związanych z przeprowadzaniem procesu zmiany 
w firmie, mogą się spodziewać i jakich błędów powinni się wystrzegać. 

• Nauczą się jak sprawnie prowadzić komunikację wewnątrz firmy, w trakcie 
wdrażania zmiany. 

• Warsztaty w bardzo dużym stopniu skupiają się na rozwiązywaniu problemów i 
wątpliwości zgłaszanych przez samych uczestników. 

• Podczas szkolenia wypracowane zostaną konkretne rozwiązania, które każdy 
uczestnik będzie mógł od razu zacząć wdrażać w swoim zespole. 

REKOMENDOWANY CZAS TRWANIA SZKOLENIA 

1 dzień (wariant standardowy – patrz informacje dodatkowe)

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolenie dostępne jest w trzech wariantach: minimum, standard, premium. Czas 
trwania i zakres wariantu minimum i wariantu premium są ustalane indywidualnie z 
klientem.



Kontakt: 
Paweł Marzec 
Key Account Specialist
Telefon: +48 606 316 144 
e-mail: pawel.marzec@supportqpolska.pl


