
WIOSENNA
OFERTA SZKOLEŃ

DLA LAUREATÓW PROGRAMU 
„PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY”

Wsparcie w procesach zmian
Warsztaty połączone z doradztwem

dla kadry kierowniczej firm

DORADZTWO  I  SZKOLENIA  I  BADANIA  I  DOTACJE

„Otaczaj się najlepszymi ludźmi,

jakich potrafisz znaleźć, 

deleguj uprawnienia i nie wtrącaj się”

     Ronald Reagan



Wiosna to czas zmian nie tylko w  przyrodzie, ale 

i  w  organizacjach. Nadejście nowej pory roku 

oznacza dla każdego z  nas wiele zmian. Naszą 

rolą - jako konsultantów ds. zarządzania i  trenerów - jest 

wspieranie menedżerów realizujących procesy zmian na 

wszystkich szczeblach organizacji. Poprawiamy zdolność 

firm do realizacji strategii biznesowych poprzez warsztaty, 

dedykowane programy szkoleniowe i  konsultacje dla 

pracowników zaangażowanych w realizacje zmian.  

Pragniemy zachęcić Państwa do skorzystania z  naszej 

nowej - wiosennej oferty usług rozwojowych. Proponujemy 

3 różnorodne pakiety rozwojowe: Siła i  Innowacja, 
Przywództwo i  Zaangażowanie oraz  Zarządzanie 
i  Rozwój. Każdy z  pakietów zawiera zestawy unikalnych 

narzędzi menedżerskich. Dodatkowo, każdy pakiet 

przewiduje możliwość przeprowadzenia sesji follow- up, 

umożliwiających pogłębienie zdobytej wcześniej wiedzy. 

Niewątpliwym atutem naszej wiosennej 

oferty jest kompleksowy serwis poszko-

leniowy.

Naszą misją w działaniach w 2013 roku 

jest rozwój pracy zespołowej ukierun-

kowanej na wykorzystanie różnorodności i  pełnego 

potencjału zespołu w realizacji celów i budowaniu motywu-

jącego środowiska pracy.

Oferujemy bardzo dogodne warunki współpracy. 

Jesteśmy nastawieni na długofalową współpracę opartą 

o zaufanie. Deklarujemy elastyczność i odpowiedzialność za 

kreowanie konkretnych inicjatyw zmian u naszych Klientów 

i partnerów.

DLACZEGO WARTO:
 Skuteczność – połączenie myślenia strategicznego 

pozwalającego na stworzenie rozwiązań podnoszących 

efektywność pracy i działania firmy.

 Narzędzia menedżerskie – przygotowanie narzędzi 

dopasowanych do specyfiki pracy uczestników oraz 

ich firmy (prezentacja Power-Point elementów planu 

strategicznego).

 Wsparcie poszkoleniowe – każdy uczestnik otrzymuje od 

naszego trenera rekomendacje i wskazówki dotyczące jego 

indywidualnej sytuacji.

 Praktyczne zastosowania – w trakcie warsztatów 

szczególny nacisk kładziemy na rozwiązania konkretnych 

przypadków i na to, by uczestnicy od razu mogli stosować 

zdobytą wiedzę w firmach.

 Symulacje i gry – podczas szkoleń istnieje możliwość 

wykorzystania gier symulacyjnych (jako dodatkowa opcja).

DLA KOGO
 Kierownicy zespołów

 Specjaliści, którzy będą awansować 

w organizacji

 Menedżerowie o krótkim stażu na 

stanowisku kierowniczym

 Menedżerowie dążący do uzupełnienia 

swojej wiedzy kierowniczej

 Pracownicy działów HR lub działów 

rozwojowych

Szanowni Państwo,

Wspieramy pracę liderów i ich zespołów, 
dostarczając metodyki oraz narzędzi 
rozwojowych.

Dbamy o spójność realizowanych programów 
szkoleniowych z celami wynikającymi ze strategii 
firmy, jak również pełne pokrycie tych celów 
właściwymi dla nich inicjatywami.

Umożliwiamy dopasowanie rozwoju kompetencji 
menedżerskich do wyznaczonych celów i potrzeb 
realizowanych programów zmian.

 

Prezes Zarządu
Human Partner Sp. z o.o.



Diagnozę i analizę potrzeb szkoleniowych 
obejmującą:

 Spotkanie przedstawiciela firmy Human Partner 
w siedzibie Klienta – diagnoza potrzeb.

 Wywiad telefoniczny z wybranymi uczestnikami 
szkolenia (na życzenie Klienta).

Realizację sesji szkoleniowych:

  Szkolenie może odbywać się w siedzibie 
Klienta lub miejscu wskazanym przez Klienta 
(ośrodek konferencyjny).

 Human Partner może wziąć odpowiedzialność 
za organizacje szkolenia we wskazanym 
miejscu w imieniu Klienta.

 

JAK REALIZUJEMY NASZE USŁUGI ROZWOJOWE

Rozwój myślenia innowacyjnego z elementami planowania 

strategicznego i kreatywnego rozwiązywania problemów 

w firmach. Warsztaty wzmacniają innowacyjność zespołów. Są także 

ukierunkowane na rozwój i doskonalenie innowacyjnego modelu 

biznesowego w każdej firmie. 

Rozwój kompetencji menedżerskich z zakresie zarządzania 

strategicznego. Specyfika warsztatów umożliwia zespołowe tworzenie 

rozwiązań w obszarach planowania i realizacji strategii, również na 

poziomie operacyjnym. Warsztaty ukierunkowane na komunikację 

i budowanie relacji z pracownikami. 

 

 

Rozwój kompetencji menedżerskich w zakresie planowania 

i wyznaczania celów oraz określania standardów działania organizacji. 

Pakiet zakłada rozwój kompetencji ukierunkowanych na zarządzanie 

zmianami w firmie w czasie spowolnienia gospodarczego.

PAKIET: 
Siła i Innowacja

 Generowanie innowacyjnych pomysłów

 Zarządzanie innowacją zespołu

 Innowacja modelu biznesowego

PAKIET: 
Przywództwo i Zaangażowanie

 Przywództwo strategiczne

 Zespołowe budowanie strategii

 Coachingowy styl pracy menedżera

PAKIET: 
Zarządzanie i Rozwój

 Zarządzanie ukierunkowane na cele

 Perfomance Management

 Zarządzanie zmianą w organizacji

Każdy pakiet rozwojowy składa się z 3 
wyjątkowych szkoleń warsztatowych, 
które są ze sobą spójne i połączone:

WIOSENNA OFERTA SZKOLEŃ DLA LAUREATÓW PROGRAMU „PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY”:  
cena każdego pakietu to tylko 2700 zł brutto od osoby za 6 DNI SZKOLENIOWYCH  

(450 zł za 1 dzień szkoleniowy). 

CENA ZAWIERA: Koszt sali, materiały szkoleniowe, narzędzia, wynagrodzenie trenera, poczęstunek, certyfikat.



DODATKOWE INFORMACJE 
Oferta ważna jest przez okres 45 dni kalendarzowych.  

Dodatkowych informacji udziela: 

Urszula Żabińska, tel: 71 797 67 69

NASZA KADRA TRENERSKA

Tomasz Krzemiński – trener/konsultant pasjonuje się zarządzaniem strategicz-

nym i  rozwojem organizacji-instytucji w  tym zakresie. Jest autorem i  realizato-

rem autorskich programów warsztatowo-szkoleniowych (Strategic Pathfinding, 

TEAMPACT). Współpracuje z  firmą Learnitá London wspierającą działalność firm 

z  całego świata w  zakresie innowacji www.learnita.com, a  od 2009 r. na stałe z  firmą 

Human Partner. Uczestniczył w  pracach zespołu naukowego Global Virtual Team 

www.beyond-comfort-zone.com. Przygotowuje koncepcje szkoleniowe i prowadzi szko-

lenia dla wszystkich poziomów kierowania.

Joanna Nec-Bagińska – praktyk biznesu z 15-letnim doświadczeniem w zarządzaniu 

w obszarze sprzedaży, usług i obsługi Klienta, wzbogaconym o studia podyplomowe na 

Akademii im. Leona Koźmińskiego w  Warszawie z zakresu zarządzania. Konsultant i tre-

ner rozwoju kompetencji menedżerskich. Ekspertka w zakresie rozwoju organizacyjnego, 

budowania efektywnych zespołów, motywacji, zarządzania różnorodnością, doskona-

lenia umiejętności osobistych, budowania trwałych relacji z Klientem oraz efektywnej 

komunikacji w biznesie. Członek Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania 

MATRIK w Krakowie. 

Krzysztof Papis  – certyfikowany business & life coach, trener i  konsultant zarządza-

nia, trener Emotional Freedom Technique (EFT), wykładowca akademicki. Absolwent 

Treningu Nauczycielskiego MBSR i MBCT prowadzonego przez The Institute for Mindful-

ness-Based Approaches. Członek sekcji nauczycielskiej MBSR/MBCT przy Polskim Towa-

rzystwie Mindfulness. Wspiera indywidualne osoby oraz organizacje w odkrywaniu i peł-

nym wykorzystaniu ich potencjału.

INFORMACJE O FIRMIE

Firma Human Partner Sp. z  o.o. świadczy usługi szkoleniowe, adresowane głównie do sektora MŚP 
oraz do instytucji publicznych. Oferujemy otwarte i  zamknięte szkolenia rozwijające kompetencje 
społeczne i menedżerskie.

Zakres tematyczny szkoleń obejmuje m.in. zarządzanie przez cele, zarządzanie zmianą, zarządzanie 
projektem, doskonalenie umiejętności menedżerskich, budowanie zespołów oraz przywództwo, 
komunikacja w  zespole. Wysoki poziom szkoleń gwarantuje doświadczona kadra trenerów- 
-praktyków, posiadających licencje na stosowanie narzędzi rozwojowych. Nasi trenerzy posługują się 
metodami umożliwiającymi spójne przygotowanie liderów, menedżerów i zespołu do wspólnej pracy 
kreatywnej, rozwiązywania problemów oraz planowania strategii.

Firma w  codziennej praktyce biznesowej stosuje Kodeks Dobrych Praktyk Polskiej Izby Firm 
Szkoleniowych. Human Partner jest laureatem konkursów ogólnopolskich. W  tym roku uzyskała 
certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play”, natomiast w ub. roku tytuł „Solidna Firma 2011” w plebiscycie 
gospodarczym pod patronatem przedstawicielstwa Komisji Europejskiej. W 2011 r. firma Human Partner 
Sp. z o.o. znalazła się w gronie 29 najlepszych instytucji szkoleniowych w kraju. Ranking „Najlepszych 
firm szkoleniowych w  Polsce” przygotowała redakcja ogólnopolskiego magazynu ekonomicznego 
„Home & Market”. Ranking obejmował takie kategorie, jak: wielkość przychodów firmy szkoleniowej, 
liczba trenerów oraz liczba klientów korporacyjnych.

www.humanpartner.pl


