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Szanowni Państwo, 

serdecznie zapraszamy na  trzydniowe Szkolenie Premium na temat:  

Zarządzanie zmianą w zespole i organizacji.  

Szkolenie Premium dla kierowników zespołów uczelni. 

  

25-26-27 października 2015 r.,  Hotel Logos*** w Krakowie 

 
Kraków to gród z bardzo długą historią, sięgającą prehistorycznych czasów. Osadnictwo na 
tym terenie datuje się na 200 tysięczny rok przed naszą erą. W 966 miasto jest już 
wspominane jako prężny ośrodek handlu. Od tego czasu jego pozycja systematycznie 
umacniała się. W historii Polski odegrał kluczową rolę, przez długi czas pełniąc rolę stolicy. 
W okresie tym przeżywał bujny okres, stając się wizytówką kwitnącego, europejskiego 
mocarstwa. Dzisiaj Kraków szczyci się świetnie zachowanymi zabytkami. W urokliwej, 
pełnej historii scenerii rozwija się bogate życie kulturalne – miasto to jest uważane za 
kulturalną stolicę Polski.  
 

Trener 

Zajęcia prowadzi Beata Janiczek-Lasota - psycholog, International Coach ICC, 

certyfikowany trener specjalizujący się w szkoleniach menedżerskich i z zakresu rozwoju 

osobistego. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i International Coaching 

Community. Absolwentka Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego, Akademii 

Rozwoju Kompetencji Trenerskich, Szkoły Umiejętności Coachingowych przy Ośrodku 

INTRA oraz Kursu International Coaching Certification. Szkolenia prowadzi od 2003 roku. 

Doświadczenie zdobywała pracując w Departamentach Zarządzania Zasobami Ludzkimi  

w Banku BPH S.A. i Nordea Bank Polska S.A., a także w trakcie współpracy z uczelniami 

wyższymi m.in. Politechniką Warszawską, Akademią Leona Koźmińskiego i Warszawskim 

Uniwersytetem Medycznym. Prowadzi szkolenia i coachingi biznesowe dla menedżerów 

średniego i wyższego szczebla. 
 

Celem szkolenia jest rozwijanie kluczowych umiejętności w zakresie skutecznych metod 
wprowadzania zmian w zespole i organizacji począwszy od etapu strategicznego 
przygotowania się i zaplanowania zmiany, poprzez jej wdrażanie, motywujące 
komunikowanie się z zespołem, aż po radzenie sobie z oporem, obawami i narzekaniem 
podwładnych. 
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WSTĘPNY HARMONOGRAM SZKOLENIA 

 

DZIEŃ I (25 października 2015 r.) 

14:00 - zakwaterowanie, 

15:00 - obiad, 

16:00 - powitanie uczestników szkolenia, przedstawienie sylwetki Trenera, zebranie od 

Uczestników indywidualnych potrzeb w zakresie szkolenia, pierwsza część zajęć, 

19:00 - uroczysta kolacja dla osób zakwaterowanych w hotelu. 
 

DZIEŃ II i III (26-27 października 2015 r.) 

1. Zarządzanie zmianą w zespole i organizacji: 

a) czym są zmiany w zespole i organizacji, 

b) główne obszary zmian, 

c) dynamika zmiany.  

 2. Kluczowe formy reakcji pracowników i liderów na zmiany w organizacji: 

a) indywidualny potencjał do akceptacji zmiany – autodiagnoza, 

b) potrzeby komunikacyjne pracowników w zmianie zgodnie z koncepcją Junga-Marstona, 

c) potencjał lidera do wprowadzania zmian oraz jego obszary do rozwoju, 

d) akceptacja zmian a poczucie bezpieczeństwa. 

3. Strategiczne planowanie zmiany: 

a) jaka jest rola lidera zmiany i kadry kierowniczej w strategicznym planowaniu zmiany, 

b) czynniki inicjujące i hamujące zmianę w organizacji, 

c) analiza SWOT – szacowanie szans i zagrożeń wynikających ze zmiany, 

d) budowanie motywacji do zmiany poprzez poszukiwanie szans i korzyści.  

4. Wdrażanie zmiany:  

a) etapy efektywnego wdrażania zmiany w organizacji, 

b) rozmrożenie – zmiana – zamrożenie,  

c) krzywa produktywności w zmianie, 

d) analiza najczęściej popełnianych błędów.  

5. Rola i zadania lidera zmiany:  

a) rola kadry zarządzającej i pracowników we wdrażaniu zmian,  

b) kluczowe cechy i kompetencje lidera zmiany,  

c) jak skutecznie i motywująco komunikować zmiany, 

d) technika siatka zmiany,  

e) jak przekonania lidera dotyczące zmiany wpływają na pracowników i jak zarządzać 

swoimi przekonaniami, aby efektywnie wprowadzić zmianę.   

 6. Przezwyciężanie oporu wobec zmiany:  

a) przyczyny oporu wobec zmian,  

b) techniki przezwyciężania oporu pracowników do zmiany, 

c) jak przeprowadzić przez zmianę kluczowych pracowników,  

d) reagowanie na obawy i negatywne emocje pracowników,  

e) reagowanie na narzekanie pracowników.  

 7. Zmiana w praktyce - planowanie wprowadzenia nowych umiejętności w życie 

zawodowe: 

a) 10 złotych zasad zarządzania zmianą, 

b) wyznaczenie punktów zapalnych. 

8. Konsultacje indywidualne z Trenerem. 
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Termin: 25-26-27 października 2015 r. 

Miejsce: Kraków, Hotel Logos, ul. Szujskiego 5 (600 metrów od Rynku Głównego). 

Cena regularna: 1.950 zł.* 

Cena promocyjna przy zgłoszeniu do 25 września: 1.657,50 zł.* 

Cena zawiera: 
- udział w szkoleniu, konsultacje z Trenerem, Certyfikat ukończenia szkolenia, 
- merytoryczne i techniczne  (teczka, notatnik, długopis) materiały szkoleniowe, 
- noclegi w pokoju 2-os., dopłata  do „jedynki” wynosi 100 zł (pobyt), 
- pełne wyżywienie (2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje, całodzienny serwis kawowy), 
- zajęcia integracyjne oraz prezent od firmy Optima dla każdego Uczestnika. 

 
Istnieje możliwość udziału w szkoleniu bez zakwaterowania! 
Cena regularna: 1.590 zł.* 
Cena promocyjna przy zgłoszeniu do 25 września wynosi: 1.351,50 zł.* 
Cena zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, Certyfikat, obiady, serwis kawowy 
w czasie szkolenia, kolację w drugim dniu szkolenia oraz konsultacje z Trenerem.  

* szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT.  
W przypadku uczelni niepublicznych do ceny należy doliczyć 23% VAT. 

 

UWAGA!  
Zgłoszenia przyjmujemy tylko do 30 września!!! 

Liczba miejsc szkoleniowych i noclegowych jest ograniczona. 
O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność nadsyłania zgłoszeń. 

 

  

 
 

 

Szczegóły na stronie www.optima.edu.pl oraz  

w Biurze Obsługi Klienta pod numerem 58 552 40 20 


