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AKADEMIA TRENERA 

BIZNESU 
PROGRESYWNY PROGRAM KSZTAŁCENIA TRENERA 

WEWNETRZNEGO/ZEWNĘTRZNEGO 

DLA KOGO? 

 Trenerzy wewnętrzni pragnący rozwinąć swój warsztat pracy,  

wzbogacić swoje zajęcia o nowe narzędzia i techniki szkoleniowe, 

 Specjaliści przygotowywani do awansu na stanowisko trenera 

wewnętrznego, 

 Pracownicy działów HR, 

 Studenci dążący do zdobycia pracy w zawodzie trenera biznesu, 

trenera edukacji, trenera freelancera, 

 Osoby pragnące przekwalifikować swój zawód . 

 

 

PROGRESYWNY PROGRAM KSZTAŁCENIA 

 

Sprawdzona metodyka zajęć oparta na wcześniejszych 

edycjach w Toruniu, Dąbrowie Górniczej, Szczecinie 

Praktyczne nauka zawodu trenera 

Między zajęciami konsultacje, e-lerning, e-konsultacje 

Profesjonalne materiały i prestiżowy dyplom 

Możliwość odbycia warsztatu z zakresu Insights 

Discovery™ oraz uzyskania akredytacji   

Uczestnictwo w eventach szkoleniowo-doradczych w 

ramach Pomorskiego Klubu Trenera Power&Passion  

 

 

 

-Doświadczenie ! 

 

-Profesjonalni 
Trenerzy ! 

 

-Insights 
Discovery® ! 

 

-Ponad 170  godzin 
Szkoleniowych ! 

 

-Wolne od opłat 
uczestnictwo w 
Pomorskim Klubie 
Trenera ! 

 

-Wolny wstęp na 
dodatkowe 
szkolenia ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „Motywacja jest 

tym, co pozwala Ci 

zacząć. Nawyk jest 

tym, co pozwala Ci 

wytrwać.” 

Ryum Jim 

 

 



 

 

 

 

 
JAK MAWIAŁ HENRY FORD BARDZIEJ NIŻ COKOLWIEK INNEGO TO WŁAŚNIE  

PRZYGOTOWYWANIE SIĘ JEST SEKRETEM DO SUKCESU : PROGRESYWNY PROGRAM 

SZKOLENIOWY 

 

Progresywny program szkoleniowy to 

wyjątkowe na rynku połączenie sprawdzonej 

wiedzy, praktycznych umiejętności oraz 

profesjonalnych narzędzi trenerskich Insights 

Discovery™. 

Moduły szkoleniowe oparte są na połączeniu:  

 WIEDZY,  

 UMIEJETNOŚCI  

 PRAKTYCZNYCH NARZĘDZI 
TRENERSKICH 

  

 

Nowatorskie sposoby nauczania 

ukierunkowane na intensywne ćwiczenia i 

rozwój własnego warsztatu pracy uczestników 

gwarantują maksymalne zaangażowanie i 

wdrożenie omawianych modułów w praktykę a 

zapewnione wsparcie merytoryczne po 

ukończeniu studiów zapewnia utrzymanie 

progresywnego kierunku rozwoju

 

PROGRESYWNY PROGRAM SZKOLENIOWY ZAPEWNIA BEZ ŻADNYCH DODATKOWYCH 

OPŁAT UCZESTNICTWO W DODATKOWYCH SPECJALIZACYJNYCH SZKOLENIACH 

ORGANIZOWANYCH PRZEZ POMORSKIKLUB TRENERA PP  

 

STRUKTURA PROGRESYWNEGO PROGRAMU SZKOLENIOWEGO : 

 

 

 

1.
NAUKA 

SPECJALISTYCZNEJ 
WIEDZY

2.

PRAKTYCZNY 
ROZWÓJ 

UMIEJETNOŚCI

4.

KONSULTACJE ,

E-LEARNING,

ROCZNE 
WSPARCIE 

MERYTORYCZNE

3.
PROFESJONALNE 

NARZĘDZIA 
TRENERSKIE 

INSIGHTS 
DISCOVERY®

http://www.najbogatsi.pl/index.php?dz=cytaty&id=207&urlt=henry-ford-bardziej-niz-cokolwiek-innego-8211-przygotowywanie-sie-jest-sekretem-do-sukcesu
http://www.najbogatsi.pl/index.php?dz=cytaty&id=207&urlt=henry-ford-bardziej-niz-cokolwiek-innego-8211-przygotowywanie-sie-jest-sekretem-do-sukcesu


 

  

 
PROGRESYWNY PROGRAM SZKOLENIOWY: Zawartość merytoryczna 

1. PIERWSZY ZJAZD 

-ZAWÓD TRENERA W 

PRAKTYCE 

-PSYCHOLOGIA 

KOMUNIKACJI W PRACY 

TRENERA 

 (18 godzin lekcyjnych, zajęcia: 

sobota – niedziela) 

+zajęcia e-learning 

 

1. Uroczysta Inauguracja studiów, wprowadzenie do meritum 

Akademii Trenera 

2. Zawód Trenera, osobisty warsztat trenera. Personal branding – 

budowanie osobistej marki trenera 

3. Komunikacja, a sztuka prezentacji podczas prowadzenia szkoleń 

 sztuka skutecznego komunikowania się, składniki komunikatu 

 sposoby wykorzystania komunikacji werbalnej i niewerbalnej 

 dostosowanie stylu komunikacji do stylu komunikacji odbiorców 

szkoleń 

 umiejętności związane z autoprezentacją (prac a z głosem, 

postawa, gestykulacja ,mimika, automotywacja) 

4. Kontakt z odbiorcami prezentacji / szkolenia 

 proces prezentacji (efekt początku i końca, efekt świeżości) 

 mechanizmy emocjonalne, działające w grupie na początku 

prezentacji – w jaki sposób można wykorzystać je do 

efektywnego przekazania wiedzy 

 otwarcie szkolenia, budowanie motywacji do dalszego czynnego 

w nim uczestnictwa 

 sposoby angażowania uczestników w wystąpienie trenera 

 odczytywanie oczekiwań i nastawienia uczestników oraz sposoby 

panowania nad ich emocjami 

5. Struktury językowe w prezentacjach 

 dobór odpowiednich struktur językowych do typów uczestników 

 odpowiadanie na pytania z wykorzystaniem struktury językowej 

pytania 

 optymalny dobór słownictwa, treści i struktur językowych do 

nieznanego audytorium 

 świadome kierowanie uwagą i zaangażowaniem uczestników w 

czasie szkolenia w oparciu o używane słowa i struktury językowe 

 

2. DRUGI ZJAZD 

 -TRENING UMIEJETNOŚCI 

PROFESJONALNEGO 

TRENERA 

-METODY COACHINGOWE W 

PRACY TRENERA 

 (18 godzin lekcyjnych, zajęcia: 

sobota – niedziela) 

+zajęcia e-learning 

1. Psychologiczne modele uczenia się osób dorosłych 

 rola pamięci w uczeniu się 

 specyfika  uczenia się osób dorosłych 

 aktywność uwagi w czasie prezentacji / podczas szkoleń, różne 

fazy zaangażowania uczestników 

 zwiększanie uważności i zapamiętywania 

 kotwiczenie ważnych informacji 

2. Diagnoza i planowanie rozwoju własnych umiejętności 

psychospołecznych 

 wgląd i diagnoza kompetencji osobistych 

 budowanie wizerunku trenera 



 

  

 
 

 

 osobiste narzędzia trenera 

 sztuka panowania nad własnymi emocjami 

 poziom stresu i jego wpływ na efektywność przekazu 

 spójna komunikacja werbalna i niewerbalna 

 proaktywne podejście do budowania relacji na szkoleniu 

 otwartość na inność i akceptacja różnic 

 zwiększanie świadomości wywierania wpływu na uczestników 

szkolenia 

3. Coaching grupowy – jako rozwój zespołu oraz radzenie sobie z 

trudnymi sytuacjami interpersonalnymi w zespole 

4. Coaching - jako indywidualny sposób uczenia pracownika / klienta 

5. Rola pytań w procesie szkolenia oraz wykorzystanie pytań do 

zwiększenia efektywności procesu uczenia się 

 rodzaje pytań 

 wykorzystanie pytań w poszczególnych częściach dynamiki pracy 

grupy 

 radzenie sobie z trudnymi pytaniami odbiorców szkolenia 

 jak zadawać pytania by szkolenie nie było monologiem i aby cały 

czas mieć świadomość zmieniającej się uwagi i ciekawości 

uczestników ? 

 umiejętność zadawania pytań prowadzących do oczekiwanych 

wniosków 

 wypracowanie przykładowych pytań do zadania podczas 

poszczególnych części szkolenia 

6. Umiejętność słuchania wypowiedzi uczestników i wykorzystanie 

zdobytych informacji w procesie szkolenia 

7. Zasady udzielania informacji zwrotnej przez prowadzącego 

szkolenie –wspierająca recenzja 

8. Metafory, humor, cytaty. Wykorzystanie metafor do rozwiązywania 

trudności 

9. Wykorzystanie prowokacji w prowadzeniu szkoleń 

 w jakich sytuacjach można stosować prowokację 

 przygotowanie psychiczne trenera do stosowania prowokacji 

 rola prowokacji w procesie szkolenia 

 sposób wyjścia z sytuacji trudnych spowodowanych prowokacją 

 

3. TRZECI ZJAZD 

Tworzenie struktury 

szkolenia cz.1 

-PROJEKTOWANIE SZKOLEŃ 

I WARSZTATÓW 

22. Zasady projektowania szkolenia. Tworzenie konstrukcji treningu 

 określenie grupy docelowej uczestników (ich potrzeb, ich 

sposobu postrzegania szkolenia) 

 kontekst Twojego szkolenia 

 ustalenie celu szkolenia- cel strategiczny i cele operacyjne 

 dobór treści do założonego celu 

 budowa logicznej struktury ściśle związanej z realizowanym 

celem 



 

  

 
-WARSZTAT KREATYWNOŚĆ 

TRENERA A 

PROJEKTOWANIE ĆWICZEŃ 

DLA GRUPY 

(18 godzin lekcyjnych, zajęcia: 

sobota – niedziela) 

+zajęcia e-learning 

 

 

 przygotowywanie konspektu szkolenia 

 określanie kryteriów sukcesu – czyli co jest ważne dla 

uczestników, po czym poznamy, że osiągnęliśmy cele 

 dostosowanie treści prezentacji do różnych uczestników i ich 

oczekiwań 

 selekcjonowanie zawartości 

3. Rozpoczęcie szkolenia lub warsztatu 

 nawiązywanie i utrzymanie kontaktu z grupą, zbudowanie relacji, 

warunkujących odpowiedni poziom motywacji 

 zbudowanie autorytetu opartego na zaufaniu (zapewnienie 

bezpiecznego środowiska uczenia się) 

4. Praca na strukturze- w odróżnieniu od skupienia na procesie 

5. Projektowanie ćwiczeń – by spełniały cele strategiczne operacyjne 

 przygotowywanie ćwiczenia 

 pułapki w stosowaniu ćwiczeń 

 kreatywne stosowanie ćwiczeń 

 ustalanie kolejności ćwiczeń 

 

4. CZWARTY ZJAZD 

-ZARZĄDZANIE DYNAMIKĄ 

PRACY GRUPY 

-WARSZTAT ĆWICZEŃ I 

METOD AKTYWIZUJACYCH 

(18 godzin lekcyjnych, zajęcia: 

sobota – niedziela) 

+zajęcia e-learning 

 

 

1.Techniki aktywizowania grupy. 

2.Metody prowadzenia zajęć 

3. Spójność struktury i procesu 

4. Specyfika procesu grupowego 

 etapy procesu grupowego 

 specyfika prowadzenia zajęć w zależności od etapu rozwoju 

grupy 

 struktura grupy, role przyjmowane przez poszczególnych 

uczestników w grupie 

5. Uważność i umiejętne kierowanie dynamiką pracy grupy 

 ćwiczenia warsztatowe, rozwijające umiejętności zauważania i 

wykorzystywania podstawowych etapów pracy grupy 

 umiejętne wyłowienie liderów grupy 

6. Umiejscowienie struktury w procesie szkoleniowym 

 budowa struktury procesu szkoleniowego, która uwzględnia 

fazy  procesu grupowego 

 elastyczna praca na procesie w sytuacji oporu uczestników 

 umiejętne sterowanie procesem w trakcie szkolenia 

 

 



 

  

 
5. PIĄTY ZJAZD 

Tworzenie struktury szkolenia 

cz.2 

-PRZYGOTOWANIE 

MATERIAŁÓW 

SZKOLENIOWYCH  

-WYKORZYSTYWANIE I 

TWORZENIE AUTORSKICH 

NARZĘDZI PRACY TRENERA 

(18 godzin lekcyjnych, zajęcia: 

sobota – niedziela) 

+zajęcia e-learning 

 

 

 

1. Materiały szkoleniowe 

 sposób przygotowania 

 struktura materiałów (właściwych i uzupełniających) 

 opracowania z uszanowaniem praw autorskich autorów 

 poszukiwanie źródeł 

 materiały szkoleniowe do ćwiczeń (rozdawane podczas 

szkolenia) 

2. Prezentacja multimedialna, jako wsparcie i urozmaicenie sposobu 

przekazywania wiedzy. 

 wykorzystanie różnych metod wspierających efektywność 

prezentacji 

 struktura prezentacji 

 zasady tworzenia efektywnych i efektownych prezentacji 

3. Praca trenera a sporządzanie dokumentacji i zamówień 

 agenda 

 zaproszenie uczestników na szkolenie 

 zamówienia związane z logistyką szkolenia 

4. Wykorzystanie środków wspomagających do zwiększenia 

efektywności szkolenia 

 przygotowanie sali szkoleniowej do zajęć, z uwzględnieniem 

planowanej dynamiki pracy grupy 

 świadome wykorzystanie przestrzeni sali szkoleniowej 

(kotwiczenie miejsc) 

 wykorzystanie różnych urządzeń do prezentacji (ćwiczenia) 

6. Wyposażenie trenera, rekwizyty 

7. Szkolenia w miejscu pracy oraz szkolenia poza miejscem pracy 

(zalety i wady szkoleń w miejscu pracy i wyjazdowych). 

8. Sposoby zakończenia procesu szkolenia, wzmocnienie skuteczności 

zajęć 

 przypomnienie i utrwalenie prezentowanych informacji 

 wsparcie uczestników na poziomie przekonań 

 integracja umiejętności i wiedzy 

 wychodzenie w przyszłość – budowanie powiązania szkolenia z 

przyszłymi bieżącymi działaniami uczestników 

6. SZÓSTY ZJAZD 

 Tworzenie struktur szkolenia 

cz.3 

 

1. Wpływanie na stan emocjonalny uczestnika szkolenia 

2. Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami 



 

  

 
-PROWADZENIE SZKOLEŃ I 

WARSZTATÓW 

-SYTUACJE TRUDNE W 

CZASIE SZKOLEŃ 

 (18 godzin lekcyjnych, zajęcia: 

sobota – niedziela) 

+zajęcia e-learning 

 

 

 sytuacje trudne to sytuacje uczące – jak wykorzystać takie 

doświadczenia do doskonalenia własnego warsztatu Trenera 

 budowanie atmosfery zgody i współpracy podczas szkolenia – 

jako sposób na niedopuszczanie do trudnych sytuacji trudnych 

 opór grupy wobec treści szkolenia, a opór grupy wobec Trenera 

3. Psychologiczne aspekty zachowań „trudnych” uczestników oraz 

sposoby efektywnego podejścia do nich (w oparciu o cztery 

najważniejsze metaprogramy). 

 cel – problem 

 podobieństwa – różnice 

 wewnętrzny – zewnętrzny 

 ogół – szczegół 

4. Sytuacje „trudne” powodowane przez „trudnych” uczestników – 

modele radzenia sobie w trudnych sytuacjach. 

 oddzielanie intencji od zachowania, informacji od interpretacji 

 zapobieganie oporowi 

 reakcja na postawę uczestników typu „jestem starszy, mam 

większe doświadczenie”, „ja już to miałem”, „ja już to znam” itp. 

 radzenie sobie z zastrzeżeniami, wątpliwościami, 

niedowierzaniem 

5. Dynamika konfliktu, wpływ konfliktu na efektywność 

 jak powstają trudności – trudne sytuacje? 

 negatywne i pozytywne aspekty trudnych sytuacji 

 wykorzystanie trudnych sytuacji dla wsparcia celów 

szkoleniowych 

 przyczyny wywoływania oporu grupy czy uczestników szkoleni 

 dynamika oporu jednostki lub grupy. 

7. SIÓDMY ZJAZD 

WARSZTATY TRENERSKIE 

-PRZYGOTOWANIE DO 

EGZAMINU 

 

 

 (18 godzin lekcyjnych, zajęcia: 

sobota – niedziela) 

+zajęcia e-learning 

 

 

 1. Przygotowanie przykładowych szkoleń przez uczestników zajęć do 

wykorzystania w bieżącej pracy 

 przygotowanie agend do wybranych tematów szkoleń 

 konstruowanie ćwiczeń odpowiednich do wybranych tematów 

 określenie potrzebnych rekwizytów i pomocy 

2. Prowadzenie przez uczestników wybranych fragmentów szkoleń z 

nagraniem video oraz szczegółowym omówieniem 

3. Kontekst pracy trenera 

 wpływ trenera na efektywność uczestników oraz szkolonej firmy 

 przejawianie inicjatywy i wdrażanie własnych pomysłów jako 

sposób na budowanie własnej pozycji zawodowej oraz dbałość o 

własny rozwój 

 



 

  

 
8. ÓSMY ZJAZD 

Tworzenie struktury szkolenia 

cz.4 

-ANALIZA POTRZEB 

SZKOLENIOWYCH 

-PROJEKTOWANIE 

EWALUACJI  SZKOLENIA 

 (18 godzin lekcyjnych, zajęcia: 

sobota – niedziela) 

+zajęcia e-learning 

 

 

1. Diagnozowanie potrzeb szkoleniowych 

2. Przygotowywanie wskaźników efektywności 

3. Ocena efektywności szkoleń 

 w perspektywie kilku tygodni 

 w perspektywie kilku miesięcy 

4. Analiza i ocena przeprowadzonego szkolenia 

5. Zarządzanie szkoleniami (rozwojem pracowników) w firmie 

6. Budowanie współpracy pomiędzy trenerem , a działami 

odpowiedzialnymi za politykę personalną w firmie 

7. Budowanie współpracy pomiędzy trenerem a przełożonymi 

uczestników szkoleń (tworzenie kompleksów ego wsparcia dla 

przekazywanych treści szkoleniowych) 

8. Dobór grupy szkoleniowej 

9. Projektowanie ewaluacji szkolenia 

10. Prezentacja przykładowego krótkiego szkolenia z wykorzystaniem 

prezentowanej wiedzy oraz rozwijanych umiejętności (omówienie 

struktury, zastosowanych metod oraz wypracowanie innych 

alternatywnych sposobów przedstawienia tego typu zakresu 

merytorycznego) 

9. DZIEWIĄTY ZJAZD 

WARSZTAT MISTRZÓW 

-EGZAMIN I UROCZYSTE 

ZAKOŃCZENIE AKADEMI 

TRENERA BIZNESU 

 (18 godzin lekcyjnych, zajęcia: 

sobota – niedziela) 

 

 

 EGZAMIN  

 

CERTYFIKAT 

 

Każdy absolwent studiów podyplomowych Akademia Trenera Biznesu otrzyma aż dwa dokumenty 

potwierdzające zdobycie profesjonalnej wiedzy i kluczowych kompetencji : 

 Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z 1 września 2011r., 

 Certyfikat Trenera Biznesu 



 

  

 
Warunkiem uprawniający do uzyskania certyfikatu jest uczestnictwo minimum 85% przewidzianych w 

programie zajęć, realizacja wszystkich ćwiczeń oraz przystąpienie do egzaminu 

UWAGA ! Placówka Insights Poland przewidziała także dla uczestników studiów 

podyplomowych specjalny tryb ubiegania się o Certyfikat INSIGHTS DISCOVERY ™

 

Akredytacja Insights Discovery™ przygotuje Cię do 

wykorzystywania modelu oraz Profilu 

Indywidualnego Insights Discovery™ w jak 

najszerszym zakresie, jako pomocnego narzędzia w 

tworzeniu skutecznych rozwiązań z obszaru 

rozwoju pracownika, zespołu i organizacji. Program 

akredytacyjny zaprojektowany jest w formie 

czterodniowego warsztatu i sięga do korzeni 

systemu Insights Discovery™, psychologii 

jungowskiej. Otwarta Akredytacja Insights 

Discovery™ odbywa się zwykle cztery razy w roku 

w Łodzi. 

 

 

 

 

Dla uczestników studiów CERTFIKACJA 

INSIGHTS DISCOVERY ™ odbędzie się w 

Gdańsku na preferencyjnych warunkach ! 

 

ZAJĘCIA E-LEARNING 

 

Zajęcia odbywające się drogą on-line stanowią integralną część całego procesu nauczania. Największą zaletą tego 

środka dydaktycznego jest jego dostępność 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Każdy moduł zajęć 

został wzbogacony o materiały e-learningowe do które będą zamieszczone na specjalistycznej platformie do 

której indywidualny dostęp będzie mieć każdy z uczestników. 

 

KONSULTACJE I E-KONSULTACJE 

 

Każdy z uczestników będzie miał możliwość uzyskania w razie potrzeby dodatkowego wsparcia informacyjno-

dydaktycznego w formie konsultacji. Czuwając nad jakością zajęć i jak najlepszym procesem uczenia się dbamy 

aby każdy student otrzymywał potrzebne rady, konkretne wskazówki czy też pomocne, dodatkowe materiały 

szkoleniowe również pomiędzy zajazdami. 

 

 



 

  

 
LOKALIZACJA  

 

Wszystkie zajęcie odbywać się będą w nowoczesnych i przestronnych salach Ateneum-Szkoły Wyższej w 

Gdańsku. Sale wyposażone są w wysokiej jakości sprzęt multimedialny z dostępem do szybkiego Internetu. 

Doskonała lokalizacja szkoły w centrum Gdańska, gwarantuje szybki dojazd wszystkimi środkami transportu. 

Szkoła oddalona jest tylko 100m od przystanków autobusowych i tramwajowych oraz około 200m od stacji SKM-

Gdańsk Główny. Zapraszamy na wirtualną wycieczkę: 

http://www.ateneum.edu.pl/assets/at_panorama/index.html 

 

 

 

     SIEDZIBA GŁÓWNA : 80-802 Gdańsk, ul. 3 Maja 25A 

 

 

http://www.ateneum.edu.pl/assets/at_panorama/index.html


 

  

 
PROWADZĄCY: 

Prowadzący zajęcia to doświadczeni i wysoce  wykwalifikowani międzynarodowi trenerzy-eksperci,coachowie i 

konsultanci oraz wybitni Doktorzy i Profesorowie wielokrotnie wyróżniani w świecie nauki oraz piastujący wysokie 

stanowiska w rożnych edukacyjnych inicjatywach. 

  
 
 
 
 
 
 

 
ADRIANNA FILIKS  
Konsultantka/ Trenerka/ Coach .Psycholog organizacji i pracy, 
absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła również 
Podyplomowe Studium Prawa Pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim 
oraz Podyplomowe Studium Coachingu, a także międzynarodowe 
studia menedżerskie (EMBA) we Francuskim Instytucie 
Zarządzania. Posiada  16 letnią praktykę w zakresie zarządzania 
zasobami ludzkimi. Dwukrotna Laureatka konkursu Dyrektor 
Personalny Roku. Zdobywczyni I miejsca w prestiżowym konkursie 
Menedżer Szkoleń Roku 2000, jak również I miejsca w konkursie 
Lider Zmian 2001 za najlepsze studium przypadku nowoczesnego 
zarządzania zasobami ludzkimi.  

  
MAŁGORZATA MARCZEWSKA 
założycielka LABlife – pierwszego w Polsce lifestylowego projektu, 
dzięki któremu można nauczyć się projektowania myślenia, poznać 
nowiny ze świata neuro i rozwijać kompetencje przyszłości w 
obszarach Life, Art, Biznes. Zrealizowała ponad 2000 godzin 
coachingowych (coaching menedżerski, kreatywności, zespołów), 
ponad 3500 pracy trenerskiej. Od ponad 20 lat trenerka i coach 
m.in.Alior Bank, Dr Irena Eris, l’Oreal,, Europapier, Netia.  
Działa również w obszarze kultury, sztuki i designu. Artcoach 
ponad 20 projektów filmowych 
 

  
JAKUB LEWANDOWSKI  
Prezes spółki Pasja G.D.T / Trener / Coach ICC. 
Absolwent Wydziału Zarządzania i Marketingu Szkoły Głównej 
Handlowej oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole 
Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego. Absolwent 
Akademii Mistrzów Treningu GT Mentor, certyfikowany coach 
biznesowy ICC, akredytowany konsultant Insights 
Discovery.  Dyrektor Operacyjny w Warszawskim Oddziale 
Zarządzania Kadrami, współtwórca i członek zarządu Polskiego 
Stowarzyszenia Mentoringu. Ekspert biznesowy w TVN BiŚ, TVN24, 
Gazecie Finansowej, Wiadomościach Handlowych, Życiu 
Handlowym. Wykładowca na studiach podyplomowych i MBA 
m.in. w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości im. L. 
Koźmińskiego, w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu i 
Bydgoszczy, Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz w 
Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach. 
 



 

  

 
  

KAMILA OLGA STĘPIEŃ  
Psycholog oraz pedagog z długoletnią praktyką akademicką. 
Wielokrotnie nagradzana za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne, w 
tym najnowsze wyróżnienie-nagroda 1 stopnia Rektora 
Uniwersytetu Gdańskiego (2015r.)  Obecnie kończy rozprawę 
doktorską na temat całożyciowego uczenia się osób dorosłych. 
Prowadzi indywidualne konsultacje psychologiczne oraz 
pedagogiczne. Z rynkiem szkoleniowym aktywnie związana od 
2010r. Wieloletni wykładowca studiów podyplomowych oraz 
dziennych. Stale współpracuje z wydawnictwem FORUM Media 
Polska. Autorka licznych artykułów naukowych i 
popularnonaukowych. 
 

 
 
 

 
JOANNA WYSOCKA-PAWLAK  
Psycholog z prestiżowym dyplomem MBA z zakresu HR. Po 
zakończeniu psychologicznych studiów magisterskich oraz 
licencjacie z anglistyki doskonaliła obie ścieżki wiedzy na studiach 
podyplomowych. Ukończyła Tłumaczenia Ekonomiczno-Prawne 
oraz Psychologię w Zarządzaniu na UAM.   Od lat związana z 
obszarem HR. W ciągu 7 lat przeszkoliła około 2000 osób, uzyskując 
wysokie oceny merytoryczne oraz bardzo dobrą ocenę sposobu 
prowadzenia zajęć. Projektuje i prowadzi sesje Assessment i 
Development Centre (Certyfikat Mangera ds. AC/DC). Wieloletni 
wykładowca studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Bankowej w 
Toruniu. 
 

  
KONDRAD WILK 
Właściciel Orange Tree of Life by Konrad Wilk, coach, mentor, 
trener, mówca MLC, TG, ICF. Absolwent Wydziału Zarządzania i 
Marketingu Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.  Od 1999 
roku związany z rynkiem mediów. Pracował w działach marketingu 
i reklamy wielu wydawnictw prasowych. Przeszedł w nich 
wszystkie szczeble kariery. Wielokrotnie był wybierany 
handlowcem roku.W 2004 roku założył własną agencję brokerską, w 
ramach której szybko odniósł znaczny rynkowy i finansowy sukces. 
Ma na swoim koncie ponad 1250 godzin sesji coachingu 
indywidualnego, ponad 1000 godzin szkoleń, warsztatów, coachingu 
zespołów i wystąpień publicznych. Pracuje w języku polskim i 
angielskim. Stale obecny w mediach, publikuje artykuły, udziela 
wywiadów, pełni rolę eksperta. 
 

 



TERMINY ZJAZDÓW  

 

 

AKADEMIA TRENERA BIZNESU 

ZJAZD 1 Zawód trenera w praktyce 
Psychologia komunikacji w pracy trenera 

29-30.10.2016 

ZJAZD 2 Trening umiejętności profesjonalnego trenera 
Metody coachingowe w pracy trenera 

19-20.11.2016 

ZJAZD 3 TWORZENIE STRUKTURY SZKOLENIA-
Projektowanie szkoleń i warsztatów 
Zarządzanie dynamiką pracy grupy 
szkoleniowej 

10-11.12.2016 

ZJAZD 4 WARSZTAT Kreatywność trenera a 
projektowanie ćwiczeń dla grupy 
WARSZTAT ćwiczeń i metod aktywizujących 
grupę  

14-15.01.2017 

ZJAZD 5 TWORZENIE STRUKTURY SZKOLENIA- 
Przygotowanie materiałów szkoleniowych 
Wykorzystywanie i tworzenie autorskich 
narzędzi pracy trenera. 

18-19.02.2017 

ZJAZD 6 TWORZENIE STRUKTURY SZKOLENIA-
Prowadzenie szkoleń i warsztatów 
Sytuacje trudne w czasie szkoleń  

18-19.03.2017 

ZJAZD 7 Warsztaty trenerskie -przygotowanie do 
egzaminu-WARSZTATU MISTRZÓW 

22-23.04.2017 

ZJAZD 8 TWORZENIE STRUKTURY SZKOLENIA- 
Analiza potrzeb szkoleniowych  
Projektowanie ewaluacji szkolenia 

27-28.05.2017 

ZJAZD 9 WARSZTAT MISTRZÓW 
Uroczyste zakończenie  

3-4.06.2017 

 

AKREDYTOWANA CERTFIKACJA INSIGHTS DISCOVERY™ 

ZJAZD 10 Warsztat Efektywności Indywidualnej™ 
Zrozumieć Insights. 

Terminy 
ustalane 

indywidualnie ZJAZD 11 Aplikacje metodologii. 
Pytania i odpowiedzi. 
 

 

 

 

 

 



 

  

 
KORZYŚCI I CENY  

 

 Wpłata jednorazowa -200 zł rabatu brutto za zgłoszenie na więcej 

niż 30 dni przed pierwszym zjazdem 

 Dla absolwentów oraz studentów ATENEUM-SZKOŁA 

WYŻSZA W GDAŃSKU posiadających wyższe wykształcenie 

oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości aż 500 zł ! 

AKADEMIA TRENERA BIZNESU 

590 zł X10 RAT 2900 zł x 2 RATY 5800 zł opłata roczna 

DODATKOWE SZKOLENIA ORGANIZOWANYCH PRZEZ POMORSKI KLUB 

TRENERA BIZNESU PASSION&POWER 

Bezpłatne  

CERTYFIKACJA INSIGHTS DISCOVERY 

Cena ustalana indywidualnie po zebraniu grupy 

 

ZAPISY I KONTAKT: 

 

STUDIA PODYPLOMOWE ATENEUM-SZKOŁA WYŻSZA W GDAŃSKU 

80-802 GDAŃSK, UL. 3 MAJA 25A 

www.ateneum.edu.pl 

tel. (58) 722 08 55  // 533-513-013 

 podyplomowe@ateneum.edu.pl    

k.olga@ateneum.edu.pl 

 

 

MASZ jeszcze 

PYTANIE? 

Dzwoń 533-513-013 

mailto:podyplomowe@ateneum.edu.pl


 

   
 

 

 

 

AKADEMIA TRENERA BIZNESU 

PROGRESYWNY PROGRAM KSZTAŁCENIA TRENERÓW 

 

 

 

 

 


