
Skuteczne zmiany, na dobre!

AKADEMIA
SKUTECZNEGO
MENADŻERA
Kompleksowy program 
doskonalenia kluczowych 
umiejętności menadżerskich.



AKADEMIA

Program szkoleniowy dla menadżerów, dyrektorów i właścicieli firm,

którzy stoją przed wyzwaniem rozwoju swoich organizacji, a z drugiej

strony są zainteresowani uzyskaniem wiedzy na temat niezbędnych

kompetencji menadżerskich i najnowszych trendów w zarządzaniu.

Słabością 
menadżera 

XXI wieku są 
umiejętności 

związane  
z budowaniem 

kapitału 
społecznego <rmy  

i angażowaniem 
pracowników.*

AKADEMIA 
SKUTECZNEGO 

MENADŻERA 
TO DOSKONAŁE 
NARZĘDZIE DO 
ROZWIĄZANIA 

TYCH PROBLEMÓW!

AAKADEEMMIA SKKUTTECZZNEGGOO MENAAADŻERRA TO:

WYGODNA FORMUŁA ZJAZDÓW 
PROWADZONYCH W INTERAKTYWNEJ 
FORMIE 
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* Badanie Deloitte na próbie 172 

menadżerów z największych polskich <rm 

i 1100 - próbie reprezentatywnej dla Polski. 

Kwiecień 2014 r.

CZAS I MIEJSCE NA ANALIZĘ STYLU 
KIEROWANIA I KIERUNKU ROZWOJU 
ZESPOŁU I ORGANIZACJI
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PRAKTYCZNA WIEDZA ODNOSZĄCA SIĘ 
DO RZECZYWISTYCH SYTUACJI,  
Z KTÓRYMI NA CO DZIEŃ MIERZĄ SIĘ 
POLSCY MENADŻEROWIE
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WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI, KTÓRE SĄ 
NIEZBĘDNE  W PRACY MENADŻERA –   
OD BUDOWANIA KULTURY  
ORGANIZACYJNEJ PO ZARZĄDZANIE 
ZESPOŁEM



AA EEMM KK TT ZZ GGOO AAA RR

„Praca menadżera to praca z ludźmi. Praca 
z poszczególnymi indywidualnościami, 
ale także praca z całymi zespołami. Praca, 
w której sukces zależy od umiejętności 
wyprzedzania innych o krok lub dwa.

Od własnych kompetencji przywódczych 
menadżera takich jak: umiejętność 
angażowania w realizację celów, 
tworzenie kultury organizacji opartej na 
wartościach, czy rozwijanie talentów  
w organizacji zależy dzisiaj sukces każdej 
Drmy. Tych umiejętności nie dadzą dzisiaj 
studia, ani te skończone niedawno, jak i te 
skończone kilkanaście lat temu. Potrzeby 
młodych ludzi zmieniają się, rynek 
gospodarczy rządzi się nowymi prawami, 
motywacja w dobie XXI wieku jest inna. 

Dlatego też przygotowaliśmy praktyczny 
program Akademii Skutecznego 
Menadżera, który dostarcza najnowszą 
wiedzę i rozwija umiejętności menadżera 
XXI wieku” 

Beata Kaczor

UMIEJĘTNOŚCI  
PROWADZENIA
EFEKTYWNYCH 
WYSTĄPIEŃ  
PUBLICZNYCH 
I PREZENTACJI 

WIEDZĘ, JAK 
BYĆ DOBRYM 
PRZYWÓDCĄ

UMIEJĘTNOŚCI 
WPROWADZANIA 
ZMIAN  
W ORGANIZACJI

NOWE NARZĘDZIA 
KOMUNIKACYJNE

NOWE NARZĘDZIE 
ZARZĄDZANIA – 
LOGODYDAKTYKA®

INNOWACYJNE NARZĘDZIE 
WSPIERAJĄCE ZESPÓŁ 
INSIGHTS DISCOVERY™ 

UMIEJĘTNOŚCI 
MOTYWOWANIA KAŻDEGO 
Z PRACOWNIKÓW

UMIEJĘTNOŚCI 
WYZNACZANIA CELÓW 
I DELEGOWANIE 
ZADAŃ

UMIEJĘTNOŚCI 
BUDOWANIA  
I ZARZĄDZANIA 
ZESPOŁEM

WIEDZĘ  
I UMIEJĘTNOŚCI 
REKRUTOWANIA 
NAJLEPSZYCH

WIEDZĘ  
I UMIEJĘTNOŚCI 
ZARZĄDZANIA 
TALENTAMI



Logodydaktyka® – koncepcja wspierania rozwoju 
ludzi i przedsiębiorstw zawierająca w sobie elementy 
pracy Petera Druckera, Stephena R. Coveya, Viktora 
Frankla oraz wiedzę z zakresu psychologii społecznej 
i 25 letniego doświadczenia pracy w biznesie Iwony 
Majewskiej-Opiełki. 

Adresowana jest do ludzi, którzy odczuwają potrzebę 

rozwoju i zmiany. Logodydaktyka uczy jak stawać się coraz 

lepszym liderem, jak tworzyć wizję i misję >rmy,  

jak wykorzystywać twórczą współpracę, aby wznieść się  

na najwyższy poziom działania. Uczy jak budować  

i podtrzymywać w przedsiębiorstwie atmosferę zaufania 

i otwartości, jak dotrzeć do nieujawnianego potencjału, 

który jest w pracownikach, jak redukować cynizm  

i zwiększać morale, jak budować więź i kulturę w >rmie.

Insights Discovery™ – to model oraz zbiór 
konkretnych narzędzi, który w krótkim czasie 
i zarazem w przystępny sposób pozwala 
ludziom zajrzeć w głąb siebie. Pomaga budować 
samoświadomość między innymi poprzez lepsze 
poznanie własnego stylu funkcjonowania –  
jego mocnych i słabszych stron. 

Przyglądając się bliżej swoim preferencjom, możemy 

lepiej zrozumieć jak nasz styl działania wpływa na 

innych ludzi, z którymi współpracujemy lub żyjemy na 

co dzień. Insights DiscoveryTM to także klucz otwierający 

komunikację między ludźmi poprzez naukę adaptowania 

swoich postaw do potrzeb innych ludzi. Dotyczy to 

zresztą nie tylko komunikacji, ale także stylu zarządzania, 

motywowania innych, sprzedaży itd. Zrozumienie różnych 

typów osobowości i dopasowanie do nich pozwala nam 

być skuteczniejszymi w niemal każdym podejmowanym 

działaniu.

3 DNIFIRMA Firma to my

4 DNIMENADŻER
Logodydaktyka® –  
Fundamenty zarządzania

Kluczowe umiejętności 
menadżera

5 DNIZESPÓŁ Insights Discovery™ 
Budowanie efektywnych 
zespołów

PRACOWNICY 3 DNIZasoby ludzkie w organizacji

WYSTĄPIENIA 4 DNIWarsztaty z wizażystą Jak dobrze przemawiać

11. Nowe nnarzęędzie zzarzząądzaniia Loggodyydaktykaaa ®®

22. Innowaacyjnne narzzędzziie wsppierająące zzespół Innnsiights DisccooveryTM
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Iwona Majewska-Opiełka

Trener, mentor, coach. Przenosiła 
na polski grunt wiedzę zdobywaną 
u ludzi takich jak Martin Seligman, 
Stephen R. Covey, Brian Tracy, Tom Pe-
ters, Peter Drucker, Zig Ziglar, Norman 
Vincent Peale czy Anthony Robbins. 
Stworzyła spójną koncepcję rozwoju 
ludzi i organizacji, dostosowaną  
do polskich realiów i mentalności. Na-
zwała ją logodydaktyką. Prekursorka  
i liderka ruchu doskonalenia poten-
cjału ludzkiego w Polsce. Autorka 16 
książek z dziedziny rozwoju osobiste-
go i rozwoju Ormy.

Zdzisław Ho4man

Trener biznesu, socjoterapeuta, 
superwizor, tutor i coach w progra-
mach rozwojowych. Założyciel i prezes 
ogólnopolskiej Fundacji Rozwoju 
Wolontariatu. Z zawodu nauczyciel 
z zamiłowania dziennikarz radiowy. 
Wieloletni prezes Stowarzyszenia 
KLANZA. Trener, współpracownik 
Stowarzyszenia Szkoła Liderów. 

Katarzyna Wolska

Trener, coach personalny, konsultant.  
Posiada Międzynarodowy Zawodowy 
CertyOkat - BTEC Professional CertiO-
cate Training, Learning and Develop-
ment (International).  
W Stowarzyszeniu Konsultantów 
i Trenerów Zarządzania MATRIK, 
prowadzi treningi w ramach Szkoły 
Trenerów. Jest akredytowanym 
konsultantem Insights Discovery oraz 
Disc Classic.

Cyprian Szyszka

Trener-mentor, konsultant dynamiki 
grup i organizacji, coach psychody-
namiczno-systemowy, wykładowca. 
Specjalizuje się w treningach roli, 
komunikacji w zmianie organizacyj-
nej, facylitacji problemowej  
i strategicznej oraz dylematach przy-
wódczych menadżerów. Pracuje  
na rzecz zwiększenia efektywności  
w działaniu swoich klientów. 

Beata Kaczor

CertyOkowany Trener, Coach. 
Akredytowany Konsultant Insights 
Discovery™. Ambasadorka Przedsię-
biorczości Kobiet. Założycielka Ormy 
Orinoko Szkolenia i Doradztwo. Wraz 
z zespołem przeprowadza Ormy przez 
procesy zmian i sprawia, że pracow-
nicy pracują wydajniej i chętniej. 
Propagatorka pracy systemowej  
w organizacji. Specjalista od zadań 
trudnych, a czasem i niemożliwych.

Jacek Rozenek

Specjalista z dziedziny zarządzania 
wrażeniem w biznesie, zarządzania 
wizerunkiem i prezentacji bizne-
sowych. Prowadzi szkolenia oraz 
coaching z zakresu zaawansowanych 
technik zarządzania wrażeniem w 
relacjach biznesowych, technik wpły-
wu, technik antymanipulacyjnych. 
Wykłada w Wyższej Szkole Przedsię-
biorczości i Zarządzania im. Leona 
Koźmińskiego. Osobisty coach  
i doradca wizerunkowy wielu men-
dżerów najwyższego szczebla.  
W swojej karierze przeszedł wszystkie 
szczeble zarządzania – od specjalisty 
do dyrektora generalnego.

Joanna Biskup

Dyrektor Niepublicznego Centrum 
Kształcenia Ustawicznego „Orinoko”. 
Absolwentka Akademii Psycholo-
gii Przywództwa Szkoły Biznesu 
Politechniki Warszawskiej. Ukończyła 
Zaawansowaną Szkołę Trenerów 
Biznesu Moderator. Ekspert ds. oceny 
projektów w Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności. Specjalizuje się w 
dziedzinach związanych z komuniko-
waniem się, budowaniem zespołów 
oraz szeroko pojętą kreatywnością.

Michał Rutkowski

Z wykształcenia socjolog. Absolwent 
Szkoły Trenerów Wszechnicy Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego. Trener we-
wnętrzny w Ormie Orinoko Szkolenia  
i Doradztwo. Akredytowany Konsul-
tant Insights Discovery™. Ekspert ds. 
innowacyjnych narzędzi sprzedażo-
wych oraz kreatywnych technik wyko-
rzystywanych w kontakcie z klientem.

Adrianna Filiks

Doświadczony konsultant, coach, 
trener i assessor. Wieloletni dyrektor 
personalny, psycholog organizacji 
i pracy z ponad 15-letnią praktyką 
zawodową w zarządzaniu zasobami 
ludzkimi. Absolwentka Międzyna-
rodowych Studiów Menadżerskich 
(EMBA) we Francuskim Instytucie 
Zarządzania. Ekspert w zakresie 
badania i wdrażania strategicznych 
obszarów ZZL. Posiada uprawnienia 
do stosowania testu Extended Disc 
oraz MAPP – Motywacyjna Analiza 
Potencjału Pracowniczego.



2. MENADŻER
Istota skutecznego współdziałania i przewodzenia

Fundamenty indywidualne jako fundamenty całej 

:rmy

Budowanie kultury organizacyjnej

Siła oddziaływania na pracę własną i pracę innych

Proaktywność i spójność wewnętrzna 

Delegowanie zadań i ich kontrola

Wyznaczanie celu i wizji organizacji

Skuteczne motywowanie pracowników

3. ZESPÓŁ
Narzędzie Psychometryczne – Metoda Insight  

DiscoveryTM 

Co to jest zespół

Role w zespole i ich zadania

1. FIRMA
Etapy rozwoju organizacji

Co kształtuje organizację/jak robią to inni

Dyscyplina komunikacji – narzędzia

Organizacja ucząca się

Zmiany w organizacji 

Jak zbudować dobry zespół

Potencjał zespołu – jak nim zarządzać 

Style komunikowania się w zespole

4. PRACOWNICY
Jak dobierać i rekrutować najlepszych ludzi?

Jak zarządzać talentami?

Jak oceniać by iść dalej?

5. WYSTĄPIENIA
Wygląd w wystąpieniach (warsztaty ze stylistą)

Czym jest efekt pierwszego wrażenia 

 i jak go wykorzystać

Podstawy retoryki – czyli jak mówić,  

żeby Cię słuchali

Sposoby radzenia sobie  

z tremą podczas wystąpień

Zarządzanie przestrzenią sali

Trening wystąpień

KOMPLEKSOWY PROGRAM 
DOSKONALENIA KLUCZOWYCH UMIEJĘTNOŚCI MENADŻERSKICH

Orinoko Szkolenia i Doradztwo 
ul. Szpitalna 4, 45-010  Opole
tel. +48 77 551 38 48

biuro@orinoko-szkolenia.pl 

  

Jednodniowe szkolenia  

nie dają konkretnych 

narzędzi, które umożliwiają 

wdrożenie zmian w :rmie.

Pojedyncze szkolenia 

organizowane w formule 

otwartej czy „in company” 

mają wiele zalet, jednak 

poruszają jedynie 

niektóre aspekty wyzwań 

menadżerskich. Poszczególne 

szkolenia są od siebie 

oderwane i nie korespondują 

programowo, przez co 

niemożliwe jest zdobycie 

całościowej, kompletnej 

wiedzy i mocnych narzędzi.

1

Pojedyncze szkolenia  

nie rozwiązują konkretnych 

problemów biznesowych.

Wynika to głównie  

z braku czasu na  

szkoleniu. Trener nie   

jest w stanie w trakcie  

8 godzin poznać dokładnie 

wszystkich uczestników 

i zdiagnozować ich 

problemów.

2

Programy akademickie  

są zbyt długie i oderwane  

od realiów biznesowych.

2 letnie studia podyplomowe 

to po pierwsze dość pokaźny 

wydatek. Po drugie, bardzo 

długi czas, który trzeba 

poświęcić na naukę. Ponadto, 

programy na wyższych 

uczelniach wciąż są bardzo 

teoretyczne, prowadzone 

przez osoby niezwiązane  

z biznesem, przez co zdobyta 

tam wiedza nie przekłada się 

na praktyczne zastosowanie.

3

Szkolenia często skupiają 

się tylko na teorii.

Natomiast wszystkie 

badania prowadzone 

wśród menadżerów 

pokazują jasno, iż oczekują 

oni od szkoleń podejścia 

praktycznego, które 

szybko przełoży się na ich 

działalność zarządczą  

i biznesową.
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DDLLACZEEGO  ZWYYKŁEE SZKKOLENIAA NIE RRROZZWIĄZUUJJĄ 
GGŁŁÓWNYCHH PROOBLLLEMÓÓW MMENNADŻERRRÓÓW?

POTRAFIMY ZARADZIĆ TYM PROBLEMOM 

SPRAWDŹ CENĘ NA STRONIE 
www.orinoko-szkolenia.pl


