
ZARZĄDZANIE SOBĄ I ZESPOŁEM
W CZASIE

Warszawa - 07/12/2021



Spis treści

Program

1. POSTAWA PROAKTYWNA - fundament
2. KRĄG WPŁYWU – dlaczego to takie ważne
3. TWOJA MISJA – zawsze zaczynaj z wizją końca 
4. PRIORYTETY – najpierw rób to co najważniejsze 
5. MACIERZ CZASU/EISENHOWERA – kluczowe narzędzie planowania czasu
6. ZŁODZIEJE CZASU – jak ich zidentyfikować i przechytrzyć
5. SYSTEMY PLANOWANIA – porady praktyczne
6. KOMPETENCJE MENEDZERSKIE – niezbędne w „oszczędzaniu” czasu
7. TWÓJ ZESPÓŁ W CZASIE – jak wspierać zespół w optymalizacji czasu pracy
8. SPOTKANIA – jak podnosić ich efektywność
9. ENERGIA – pamiętaj o ładowaniu baterii !

10. SESJA PYTAŃ
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Cel szkolenia:
Podniesienie 
umiejętności 
zarządzania sobą i 
zespołem w czasie





Państwa pytania
na początek?...



HOLISTYCZNE 
PODEJŚCIE DO SZKOLEŃ

MINDSET – świadomość

SKILLSET - umiejętności

TOOLSET - narzędzia



PRACA NAD UMIEJĘTNOŚCIAMI
Większość trenerów zwykle koncentruje się 
na uczeniu technik i dostarczaniu narzędzi.
Jednak nabyte umiejętności, bez 
motywacji do ich stosowania nie 
gwarantują sukcesu. 

Tylko PRACA NAD ŚWIADOMOŚCIĄ,
NAWYKAMI przed zaproponowaniem
narzędzi, jaką proponuję, koncentruje
się na uświadamianiu, jak nasze
postrzeganie świata, przekonania i
postawy, wpływają na wyzwalanie
osobistej motywacji i podnoszenia
skuteczności działań w wielu
dziedzinach, także w rozwoju własnym.

Dzięki takiemu podejściu uczestnik
szkolenia, wewnętrznie czując sens sam
chce optymalnie wykorzystać poznane
umiejętności i narzędzia.



Co nas czeka?...
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WIEDZA

ĆWIECZENIA

PORADY

NARZĘDZIA



Nasze warsztaty są…

ELASTYCZNE

Możemy: zwalniać  i 

przyspieszać tempo, 

pomijać pewne elementy, a 

przy innych zatrzymać się 

dłużej…



CHAOS

„BIEŻĄCZKA”

„MULTITASKING”





PAMIĘTAJ!

Czas jest 
ograniczonym 
zasobem!

To Ty decydujesz 
jak skutecznie go 
wykorzystasz!



Co Państwa zdaniem jest najtrudniejsze w 
optymalnym wykorzystywaniu czasu?

Dzielimy się opiniami…

Opracowujemy listę trudności … z czasem

Ćwiczenie 1 – na rozgrzewkę



Czy 
przywództwa 
można się 
nauczyć?...



Luki 
przywództwa

PARADYGMAT – jak postrzegam świat





Proaktywność
czyli
jak reaguję na świat



Proaktywność – ćwiczenie 2
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Wyobraź sobie sytuację, że idziesz na 
ważne spotkanie ze sponsorem, to 
końcowe spotkanie po długich 
negocjacjach. Masz nadzieję na 
podpisanie dużego, długofalowego 
kontraktu i zasilenie budżetu związku.
Na przejściu dla pieszych ochlapuje Cię 
błotem jadący z duża prędkością 
samochód.
Co robisz?... 
Omawiamy przykłady reaktywnego i 
proaktywnego zachowania w takiej 
sytuacji…



Krąg wpływu
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Czy wiecie, że człowiek średnio 60% czynnego 
czasu spędza w strefie troski (na którą nie ma 
wpływu) a tylko 40% na strefie wpływu.

Czas odwrócić te proporcje, gdyż poza utratą 
czasu, częste „narzekanie” niszczy nasz mózg, 
obniża samoocenę i poziom serotoniny w 
organizmie (hormon szczęścia) i prowokuje 
stres.





Proaktywność
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Proaktywność to postawa, w której przyjmuje się, że to jednostka odpowiedzialna jest 
za swoje życie, poprzez świadome dokonywanie wyborów (Wikipedia) 
To branie spraw w swoje ręce, kierowanie swoim losem. Przeciwieństwo postawy 
reaktywnej (niesie mnie nurt rzeki, jestem bierny, nic nie mogę poradzić, narzekam) 

PROAKTYWNOŚĆ CECHUJE:
1. Nastawienie na działanie, rozwiązywanie problemów i pokonywanie przeciwności
2. Obracanie się w sferze wpływu i ograniczenie czasu na sprawy na które go nie 

mamy
3. Branie pełnej odpowiedzialności za swoje czyny i decyzje oraz radzenie sobie z 

konsekwencjami
4. Odwaga w podejmowaniu decyzji i działań oraz przyjmowaniu ich efektów 

(pozytywnych i negatywnych)
5. Optymizm i wiara, że aktywne działania w efekcie końcowym musi przynieść 

pozytywny efekt
6. Nastawienie na poszukiwanie rozwiązań i działanie w realizacji celów



Proaktywność

1. Bądź proaktywny – decyduj, działaj i bierz odpowiedzialność

2. Otaczaj się proaktywnymi ludźmi – zespół/rekrutacja

3. Przebywaj głównie w strefie wpływu i stale ją poszerzaj

4. Postrzegaj zagrożenia jako szanse i tak działaj

5. Pamiętaj, że Ty sam/a decydujesz o tym, jak wykorzystujesz 
czas i czy będziesz skuteczny/a



Misja życia
czyli wiem,
co chcę osiągnąć

Mój cel:
• Kim chcę być?
• Co chcę robić i osiągnąć 

w życiu osobistym i 
zawodowym?

• Jakie są moje wartości 
którymi się kieruję?

• Jak chcę tego dokonać?



Zawsze zaczynaj...
z wizją końca
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Kluczowe w planowaniu zarządzania sobą w czasie i podnoszeniu skuteczności 
działania jest świadomość celu, jaki chcemy osiągnąć.

MISJA – życiowa (osobista  i zawodowa)
ROLE – matka, córka, żona, menedżer, kierownik projektu, trener tańca
CEL – cel określony w ramach każdej roli
DZIAŁANIA – plan działań, co zrobić aby cel zrealizować (strategia działania)

PRACA „DOMOWA”  - ćwiczenie dla chętnych.
Uświadom sobie i spisz misję życiową. Rozpisz swoje kluczowe role (wybierz 
najpierw najważniejsze, nie więcej niż 3-5) ustal dla nich swoją misję i cele jakie 
chcesz osiągnąć, opracuj plany działania na najbliższy tydzień, miesiąc i rok.



Planuj cele i działania w ramach poszczególnych ról!



Metodologia 5W+1H

DLACZEGO CHCĘ TO ZROBIĆ – Why?

CO CHCEMY OSIĄGNĄĆ ? – What?

KTO TO ZROBI ?  - Who?

NA KIEDY ? – When?

GDZIE TO WYKONAM ? – Where?

JAK CHCEMY TO ROBIC? – How? 



Misja i cele
1. Regularnie przypominaj sobie i udoskonalaj swoją misję życia i cele w 

poszczególnych rolach

2. Zawsze zanim przystąpisz do jakiegokolwiek działania określ cel, jaki 
chcesz osiągnąć (po co to robię? jak to się ma do mojej misji?) 

3. Stwórz swoją misję życiową/zawodową i uświadom wartości oraz żyj 
zgodnie z nią osiągając postawione cele, w swoich kluczowych rolach

4. Korzystaj w praktyce z zasady 5W+1H, ułatwi ci realizacje poszczególnych 
celów

5. Pamiętaj, że zarządzanie sobą w czasie jest PROCESEM



Priorytety
Najpierw rób to,
co najważniejsze 













Priorytety – ćwicz regularnie

REGULARNIE ZADAWAJ SOBIE PYTANIA
1. W której ćwiartce teraz jestem?...
2. Dlaczego tu jestem?...
3. Ile czasu w niej spędzam?...
4. Jakie będą konsekwencje gdy w niej zostanę dłużej?...
PAMIĘTAJ!
1. Aby być skutecznym najwięcej czasu spędzaj w ćwiartce nr 2 „Skuteczność” 

(WAŻNE NIEPILNE)
2. Ćwiartkę 4 „Marnotrastwo” możesz wyeliminować
3. Cwiartkę 3 „Ułauda” możesz delegować lub zostawić, często sprawy same się 

rozwiążą
4. Im lepiej będziesz planować stresująca zawartość ćwiartki 1 „Konieczność” 

będzie malała



Priorytety
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1. Zasada Pareto 20/80
Mniejszym nakładem środków, energii czy czasu, możemy osiągnąć 
większość rezultatów

2. Metoda 60-20-20
60% czasu rzeczy zaplanowane
20% czasu bufor (nieprzewidywane wydarzenia)
20% czasu na rzeczy spontaniczne (przedłużenie spotkania, wypad na kawę 
z przyjacielem)

3. Planowanie zgodne z indywidualną efektywnością – sowa vs. słowik



Planowanie – ćwiczenie 3

37

1. Weź kartkę papieru lub zrób tabelę w programie i podziel ją na 4 ćwiartki i 
opisz je (PILNE_NIEPILNE – lewa-prawa)
(WAŻNE NIEWAŻNE – góra-dół) – stwórz uproszczoną matrycę Eisenhowera

2. Zaznacz i nazwij poszczególne ćwiartki 
I. Konieczność (pilne i ważne) - STRES
II. Skuteczność (niepilne i ważne) – ZADOWOLENIE I POSTĘPY
III. Ułuda (pilne i nieważne) - DELEGOWANIE
IV. Marnotrawstwo (nieważne i niepilne) - ŚMIETNIK

3. Wpisz w odpowiednie miejsca swoje zadania na najbliższy tydzień (zawodowe 
Ii/lub domowe)

4. Oszacuj ile czasu zajmują Ci zadania z każdej z ćwiartek, a ocenisz swoją 
aktualną efektywność w zarządzaniu działaniami w czasie

5. WNIOSKI…
Ćwiczenie proponowane jako praca domowa w ramach autorozwoju



Priorytety - kalendarz
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1. Planuj w skali tygodnia z perspektywą miesiąca - NOTUJ
2. Planuj działania na kolejny tydzień (działaj w cyklu tygodniowym i dziennym)
3. Optymalnie planuj je w poniedziałek rano lub piątek wieczorem
4. Dokonuj selekcji działań (matryca Eisenhowera) i bierz pod uwagę sprawy 

ważne (pilne i niepilne)
5. Prowadź jeden kalendarz dla obu sfer życia _ zawodowego i prywatnego 

(zadania możesz rozróżniać kolorami), możesz też planować w rolach
6. Przeprowadzaj podsumowanie zrealizowanych zadań na koniec każdego 

dnia i tygodnia, skreślaj lub oznaczaj zadania wykonane (będziesz mieć 
obraz efektów swoich działań i „pogłaszczesz” mózg)

7. Nigdy się nie obwiniaj, jeśli świadomie przesuniesz jakieś zadanie w czasie
8. Możesz korzystać z kalendarza elektronicznego lub tradycyjnego (jak lubisz). 

Z tradycyjnych najlepszy jest kalendarz mający na kartach cały tydzień z 
miejscami na notatki (lub dwa – tydzień i każdy dzień)



1. Koncentruj się na rzeczach najważniejszych – 1,2 ćwiartka 
matrycy Eisenhowera

2. Staraj się minimalizować ilość zadań w ćwiartce 1 („pożary”)

3. Deleguj lub eliminuj sprawy nieważne – 3, 4 ćwiartka matrycy 
Eisenhowera

4. Planuj każdy tydzień i podsumowuj dzień – kalendarz

5. Bądź w zgodzie ze sobą, w chwilach wyboru rzeczy 
ważniejszych

6. Mów nie złodziejom Twojego czasu i u=innym zakłóceniom

7. Pamiętaj nie jesteś w stanie zrobić wszystkiego !

WARTO ZAPAMIĘTAĆ!



1. Zastanów się dlaczego brakuje Ci czasu…

2. Wypisz 3-5 „złodziei” Twojego czasu

Do domu:

3. Oszacuj, ile czasu w ciągu dnia i tygodnia pożera Ci 

każdy złodziej

4.Pomyśl i zapisz pomysły, jak sobie radzić ze 

zidentyfikowanymi złodziejami Twojego czasu

Ćwiczenie 4 – Złodzieje czasu



PROKRASYNACJA

NAJWIĘKSZY ZŁODZIEJ CZASU

Którego sam możesz wyeliminować!



1. Koncentruj się na rzeczach najważniejszych – 2 ćwiartka 
matrycy Eisenhowera

2. Staraj się minimalizować ilość zadań w ćwiartce 1 („pożary”)

3. Deleguj lub eliminuj sprawy nieważne – 3, 4 ćwiartka matrycy 
Eisenhowera

4. Planuj każdy tydzień i podsumowuj dzień – kalendarz

5. Bądź w zgodzie ze sobą, w chwilach wyboru rzeczy 
ważniejszych

6. Mów nie złodziejom Twojego czasu

7. Pamiętaj nie jesteś w stanie zrobić wszystkiego !



Złodzieje czasu
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1. PLANOWANIE I ORGANIZACJA PRACY

• Działania ad hoc – bez planowania
• Brak wyznaczania celów i terminów ich realizacji
• Brak planowania zadań w czasie (dzień, tydzień)
• Wykonywanie kilku czynności jednocześnie (multitasking)
• Brak wytyczania priorytetów i zaczynania od nich
• Brak wylistowania wszystkich zadań (zagubione, 

niespodziewane)
• Odrywanie się od wykonywanego zadania



Złodzieje czasu
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2. OSOBY I CZYNNIKI „TRZECIE”

• Niespodziewane telefony
• Niespodziewani goście
• Odwracanie uwagi, hałas
• Przedłużające się, źle zorganizowane zebrania,
• Niemerytoryczne rozmowny, plotki



Złodzieje czasu
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3. WŁASNY STYL PRACY – nawyki

• Bałagan na biurku i w otoczeniu
• Nieporządek w dokumentach
• Chęć zbędnego wchodzenia w szczegóły, perfekcjonizm
• Tworzenie zbędnych notatek i pism
• Wchodzenie w biurokratyczne procedury i ich podtrzymywanie
• Odrywanie się od prowadzonego działania (utrata „flow”)
Ponad 25% dłużej, robimy coś gdy się oderwiemy i stracimy rozpęd
Zdrowo dla energii, co 90-120 minut świadoma przerwa



Złodzieje czasu
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4. OSOBISTE SŁABOŚCI

• Pośpiech i niecierpliwość – działania ad hoc bez 

planowania

• Niska motywacja własna – brak proaktywności

• Brak asertywności (nieumiejętność powiedzenia NIE)

• Brak samodyscypliny (lewitowanie w kręgu troski 

ćwiartka 4)

• Zwlekanie, prokrastynacja



Czynniki wpływające negatywnie na produktywność:

1. Brak planowania
2. Nieokreślanie priorytetów
3. Niewdrażanie planów
4. Prokrastynacja
5. Perfekcjonizm
6. Brak asertywności (nieumiejętność odmawiania)
7. Niezdecydowanie w podejmowaniu decyzji
8. Nie odmawianie złodziejom czasu
9. Nie kontrolowanie zakłóceń



Zarządzanie sobą w czasie
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1. Przy wyborze priorytetów korzystaj z matrycy Eisenhowera

2. Poznaj różne warianty kalendarzy i wybierz swój ulubiony format

3. Planuj każdy tydzień, rozliczaj każdy dzień – jeden kalendarz dla 
spraw zawodowych i prywatnych (poszczególne role)

4. Bądź w zgodzie ze sobą w chwilach wyboru rzeczy ważniejszych

5. Mów NIE złodziejom Twojego czasu!

6. Pamiętaj planowanie swoich działań to ciągły proces!



Uwalnianie czasu
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Co pomaga uwolnić cenny czas menedżera?...

1. Korzystanie z narzędzi – np. tabela Eisenhowera, kalendarz…

2. Kompetencje miękkie – komunikacja, asertywność

3. Delegowanie zadań do zespołu

4. Dobrze przeprowadzona rekrutacja i on-boarding

5. Rozwijanie ludzi i ich potencjału, motywowanie i uzyskiwanie 
efektów synergii

6. Stały rozwój kompetencji własnych i usprawnianie działania 
(procesy, procedury, zasoby, metody)



Delegowanie
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Zastanów się, jakie masz obawy przed 
delegowaniem zadań swoim pracownikom?...

Co Państwa zdaniem jest najtrudniejsze w 
delegowaniu zadań?

Dzielimy się opiniami…

Tworzymy listę obaw przed delegowaniem

Ćwiczenie 5 – Delegowanie





1. Oszczędzasz cenny czas na ważniejsze zadania 
(pozbywasz się ćwiartki 3) - CZAS

2. Ufając pracownikom i dając im decyzyjność 
(empowerment) pobudzasz ich wewnętrzną, szczerą 
motywację - MOTYWACJA

3. Delegując i wspierając rozwijasz potencjał swojego 
zespołu (4 filary przywódcy) – ROZWÓJ

4. Masz szybko zrealizowane zadania - WYKONANIE

WARTO DELEGOWAĆ!



1. Zabranie i przekazanie informacji
2. Zebranie i przekazanie informacji z sugestiami działań
3. Zebranie i przygotowanie informacji z sugestiami oraz 

rozmowa z menedżerem co zrobimy – przełom w 
zaufaniu

4. Zebranie informacji z sugestiami i przygotowanie 
propozycji działania do akceptu przełożonego

5. Zebranie informacji z sugestiami i przygotowanie planu  
działania oraz samodzielne wdrożenie go w życie z 
raportem podsumowującym (feedback do przełożonego)

6. Zebranie informacji, przygotowanie planu  działania oraz 
samodzielne wdrożenie go w życie

WRAZ Z POZIOMEM DELEGOWANIA ROŚNIE ZAUFANIE 
PRZEŁOŻONEGO I MOTYWACJA PRACOWNIKA

Poziomy Delegowania



1. Zastanów się dlaczego brakuje Ci czasu

2. Wypisz 3-5 „złodziejów” Twojego czasu

Do domu:

3. Oszacuj, ile czasu w ciągu dnia i tygodnia pożera Ci 

każdy złodziej

4.Pomyśl i zapisz pomysły, jak sobie radzić ze 

zidentyfikowanymi złodziejami Twojego czasu

Ładuj baterie !



1. Zastanów się w jaki sposób odpoczywasz?

2. Wypisz 3-5 sposobów w jaki „ładujesz baterię”

3. Przyporządkuj swój sposoby wypoczynku do 

obszarów: ciało, umysł, serce, duch.

4. Zaplanuj zrównoważoną samoodnowę w każdym z 

obszarów (w skali tygodnia)

Ćwiczenie 5 – Samoodnowa



Niezbędna samoodnowa energii!

UMYSŁ

DUCH

CIAŁO

SERCE



Samoodnowa
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Praca domowa:

Spójrz w swój kalendarz na najbliższy tydzień i zaznacz w nim elementy 
samoodnowy, które masz zaplanowane.
Podziel je na grupy. Oznacz kolorem każdą grupę:
Ciało – sport, rehabilitacja, ćwiczenia
Duch – literatura, religia, medytacja, hobby, wolontariat
Serce – spotkanie z przyjaciółmi, kolacja z rodziną, odwiedziny babci
Umysł – lektury, filmy edukacyjne, praca twórcza
Policz ile takich działań masz zaplanowane w tygodniu, jaki czas im 
poświęcasz oraz czy masz działania w każdej grupie.

Uzupełnij swój plan o działania w tych sferach, których miałeś 
najmniej, pamiętaj aby „ładować baterię” każdego dnia!



Zastanów się, jakie metody i narzędzia stosujesz w 

zarządzaniu swoim zespołem w czasie?

Opracuj swoją listę praktyk i podziel się z innymi 

uczestnikami

Opracowujemy listę najlepszych praktyk

Ćwiczenie 6 – Zarządzanie czasem 
zespołu



Czas zespołu
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Jak zarządzać czasem pracowników?...

1. Wybór proaktywnych pracowników (rekrutacja, on-boarding)
2. Wyznaczanie celów i zadań do wykonania w czasie
3. Rozliczanie z efektów pracy (zadań i celów) a nie godzin pracy
4. Nauczenie zespołu korzystania z narzędzi – np. macierz Eisenhowera
5. Wzmocnienie kompetencji miękkich w zespole – np.. asertywność
6. Wprowadzenie regularnych, efektywnych spotkań – cykl tygodniowy
7. Praca z zespołem w kulturze stałego feedbacku i coaching menedżerski
8. Wyeliminowanie złodziei czasu w codziennej pracy zespołu
9. Wsparcie systemowe procesów raportowania – np. CRM
10. Stały rozwój kompetencji zespołu i otwartość na pomysły zespołu
na usprawnienie działania (procesy, procedury, zasoby, metody)



Spotkania
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Elementy organizacji spotkania

1. Zastanów się WHY i wyznacz cel spotkania
2. Zastanów się i zdecydują kto powinien uczestniczyć 

w danym spotkaniu
3. Ustał odpowiedni czas, iejsce i formułe spotkania
4. Oszacuj czas jegi trwania
5. Pinformauj z wyprzedzeniem wszystkich 

uczestnikow spotkania
6. Przygotuj agendę
7. Facylituj spotkania

ELEMENTY 
SPOTKANIA

1. Planowanie

2. Informowanie

3. Prowadzenie

4. Wdrożenie 
ustaleń



Spotkania
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Lista błędów
1. Brak rzeczywistej potrzeby
2. Cel można zrealizować w prostszy/tańszy sposób
3. Nieprzygotowanie do spotkania
4. Brak komunikacji o spotkaniu
5. Brak moderatora lub słabe jego kompetencje i wypełnianie roli
6. Dominacja przełożonego
7. Brak partycypacji uczestników
8. Niepełne zaangażowanie uczestników (maile, SMS-y etc.)
9. Inne zakłócenia – hałasy, przerywanie etc.
10. Niepunktualność
11. Nieodpowiedni czas spotkania – np. piątek po popołudniu
12. Niekontrolowanie zakłóceń (telefony, multitaskig)
13. Spotkania ad hoc – bez przygotowania i komunikacji
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Jak podnieść ich skuteczność?...
1. Zastanów się WHY i wyznacz cel spotkania
2. Zastanów się i zdecyduj, kto powinien uczestniczyć w danym spotkaniu
3. Określ co ma być wynikiem tego spotkania
4. Ustał odpowiedni czas, miejsce i formułę spotkania
5. Oszacuj czas jego trwania i przygotuj agendę
6. Poinformuj z wyprzedzeniem wszystkich uczestników spotkania 

wyjaśniając jego cel oraz wysyłając agendę
7. Oszacuj koszty organizacji spotkania w wybranej formule
8. Moderuj spotkanie – nakierowując dyskusję na tematy związane z jego 

celem
9. Kontrolowanie zakłóceń (telefony, multitaskig)
10. Sporządzaj pisemne podsumowanie z wnioskami i planem
działania do wdrożenia (co/kto/kiedy)
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FORMATY SPOTKAŃ

1. Cotygodniowe operacyjne
2. Prezentacje z sesją pytań
3. Spotkania roczne 

podsumowujące
4. Spotkania feedback – 1 na 1
5. Spotkania twórcze –

brainstorming/design thinking
6. Spotkania zespołów 

projektowych
7. Spotkania tematyczne



Czas vs energia w zarządzaniu
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Czas jest zasobem ograniczonym
Musimy się nauczyć jak optymalnie i 
efektywnie wykorzystywać ten zasób.

Energię można odbudowywać
Musimy się nauczyć w jaki sposób ją 
odbudowywać i maksymalnie 
efektywnie wykorzystywać.

Zarządzanie sobą i swoją energią 
w czasie kluczem w skuteczności!



1. Bądź proaktywny - działaj i bierz odpowiedzialność

2. Zawsze zaczynaj z wizją końca

3. Najpierw rób to co najważniejsze

4. Eliminuj złodziei czasu

5.  Pamiętaj o samoodnowie – „ładuj baterię”

6. Stale rozwijaj potencjał swój i swojego zespołu



Sesja pytań na 
koniec?...



NIESPODZIANKA -

Dla uczestników szkolenia
50% rabatu na:
1. Sesję mentoringu w wybranym 
obszarze
2. Szkolenie z „Fundamentów 
skuteczności osobistej i w 
zarządzaniu”
3. Opracowanie strategii związku 
sportowego

Oferta ważna do 31 stycznia 2022



Dziękuję za uwagę

Luiza Woźniak

Dyrektor Zarządzający PERFECT IDEAS

Luiza.wozniak@perfectideas.pl

+48 509 931 901

www.perfectideas.pl

Eksperckie doradztwo w obszarach:
zarządzanie i przywództwo

sprzedaż i marketing
kapitał ludzki i kultura organizacyjna 6

9

mailto:Luiza.wozniak@perfectideas.pl
http://www.perfectideas.pl/
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PRZYGOTOWANIE
Autoanaliza (SWOT), badanie 360, testy kompetencji (np.: Gallup, 
MeyerBricks – ENTJ)

ROZWÓJ KOMPETENCJI
Programy rozwojowe (szkolenia, warsztaty, mentoring 
indywidualny) – nauka i ćwiczenia kompetencji przywódczych

STOSOWANIE W PRAKTYCE
Praktyczne wykorzystywanie pozyskanej wiedzy i narzędzi rozwoju 
w codziennej pracy menedżerskiej

STAŁY ROZWÓJ
Śledzenie zmian i i nowych trendów, czerpanie z nowych źródeł 
wiedzy, praca z mentorem/coachem biznesu

.


