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ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PROPOZYCJĄ SZKOLENIA: 

 

 

Przywództwo i kierowanie zespołem w jednostkach 

administracji publicznej 

 
 

 

Wykładowca: 
 

Michał Stolarczyk  
 

 trener i psycholog, project manager, posiada 11-letnie doświadczenie zawodowej m.in. w zakresie 

sprzedaży i obsługi klienta, zarządzania zespołem oraz w prowadzeniu szkoleń, zajęć edukacyjnych 

i indywidualnych konsultacji. W tym czasie przeszkolił ponad 2.100 osób, z czego znaczącą 

większość stanowili pracownicy administracji publicznej. Współpracował w zakresie szkoleń 

między innym z Urzędami w Olsztynie, Kozienicach, Sokołowie Podlaskim, Ogrodzieńcu, 

Goleszowie, Chełmie, Wrocławiu czy Poroninie oraz z innymi jednostkami. Specjalizuje się w 

obszarze komunikacji międzyludzkiej i rozwiązywania konfliktów, radzeniu sobie ze stresem, 

obsłudze klienta, coachingu, przywództwie i kierowaniu zespołem oraz planowaniu i organizacji 

czasu pracy. Pomaga rozpoznać swoje predyspozycje zawodowe i zaplanować karierę zawodową. 

 

 

Szkolenie adresowane jest do: 
 

Urzędów Miast i Gmin i ich Jednostek Organizacyjnych, Jednostek Oświatowych, Urzędów Pracy, 

Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Urzędów Wojewódzkich, 

Starostw Powiatowych oraz innych zainteresowanych instytucji administracji publicznej. 

 

 

Miejsce szkolenia: wskazane przez Zleceniodawcę. Koszty wynajmu sali pokrywa Zamawiający 

Czas trwania szkolenia: 

- 6 godzin zegarowych (8 godzin dydaktycznych)- całkowity koszt 2400zł 

- 12 godzin zegarowych (16 godzin dydaktycznych 2dni ) – całkowity koszt 3400zł 

Liczba uczestników: do 25 osób 

Cena szkolenia obejmuje: dojazd Wykładowcy, nocleg, przeprowadzenie szkolenia, autorskie 

materiały szkoleniowe oraz certyfikat sygnowany przez Wykładowcę 
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PROGRAM  
(możemy modyfikować zgodnie z zapotrzebowaniem) 

1. Istota kierowania ludźmi. 

2. Teorie przywództwa i style kierowania oraz praktyczne wnioski z nich wynikające. 

3. Koncepcje motywacji do pracy i ich zastosowanie w praktyce. 

4. Skuteczna komunikacja w pracy kierownika jednostki samorządowej i jednostek 

organizacyjnych: 

- typowe trudności w codziennej komunikacji z podwładnymi, 

- schemat procesu komunikacji, 

- cztery poziomy komunikatów, 

- komunikat „Ja-Ty”, 

5. Skuteczne przekazywanie instrukcji. 

6. Komunikacja w sytuacjach trudnych. 

7. Delegowanie zadań. 

8. Koło kompetencji – indywidualna ocena siebie, planowanie własnego rozwoju. 

9. Podstawy rekrutacji i selekcji wartościowych pracowników. 

10. Jak tworzyć efektywny zespół? – rozpoznawanie predyspozycji pracowników, 

wykorzystywanie ich talentów, stawianie wyzwań. 

 

 

Cele Szkolenia: 
 
   Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej urzędów. Celem szkolenia jest rozwinięcie u 

uczestników świadomości znaczenia swojej roli jako kierownika oraz poznanie dostępnych im 

narzędzi wywierania wpływu na podwładnych. 

   Uczestnicy poznają charakterystyczny dla nich styl kierowania ludźmi, czynniki, które wpływają 

na motywację ich pracowników do wykonywania codziennych obowiązków, a przede wszystkim 

poznają skutecznej sposoby komunikowania się z podwładnymi w różnych, nierzadko trudnych 

sytuacjach: udzielanie pochwały oraz reprymendy, ocena pracownika, przekazywanie mu poleceń 

oraz instrukcji. 

    Jako że jedną z kluczowych umiejętności kierownika jest delegowanie zadań, uczestnicy 

zapoznają się z typowymi barierami, które utrudniają właściwe delegowanie oraz nauczą się 

przekazywać obowiązki swoim pracownikom. 

   Ponieważ praca kierownika wiąże się z potrzebą nieustannego rozwoju, uczestnicy dokonają 

samooceny umiejętności kierowniczych i zaplanują swój dalszy rozwój w tym obszarze. 

  Szkolenie prowadzone jest w ciekawej formie będącej połączeniem interaktywnego wykładu, 

dyskusji z uczestnikami oraz zajęć warsztatowych podczas, których uczestnicy będą wykonywali 

różne ćwiczenia i rozwiązywali testy. 

 
 


