
PAKIET 
menadżerski

Egzaminy potwierdzające zdobyte umiejętności
 
 
 

Certyfikaty imienne do samodzielnego pobrania



Adresaci:
Kursy przeznaczone są dla członków Zarządów oraz kadry kierowniczej
banków spółdzielczych, reprezentujących różne komórki w bankach
spółdzielczych.

Wymagania techniczne: 
Warunkiem poprawnego działania kursu e-learningowego jest
posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu oraz zaktualizowanej
przeglądarki internetowej (zalecana to: Google Chrome lub Mozilla
FireFox), a także podłączonych głośników lub słuchawek. 
Kurs może być realizowany w dowolnym miejscu i czasie, od momentu
nadania dostępu (loginu i hasła) przez okres 2 miesięcy.  

 
Cena pakietu: 243,00 zł netto + VAT

Kontakt: 
 

+48 784 412 107
+48 608 339 937

eszkolenia@bodie.pl

Nota prawna 
Zawartość niniejszego dokumentu jest własnością intelektualną Bankowego Ośrodka Doradztwa 
i Edukacji Sp. z o.o. i podlega ochronie prawnej, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. DzU 2006.90.631 ze zm.).
W związku z powyższym niniejszy dokument nie może być w żaden sposób wykorzystywany,
rozpowszechniany ani opracowywany w całości jak i w części bez uprzedniej zgody Bankowego
Ośrodka Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. Wszelkie znaki towarowe, nazwy, grafiki, a także
fotografie wykorzystane w dokumencie są własnością ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w
celu identyfikacji. Informacje prezentowane w materiałach i dokumentach Bankowego Ośrodka
Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o., a w szczególności podane ceny nie stanowią oferty w rozumieniu
Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Dołożono wszelkich starań, aby
informacje zawarte w dokumencie były kompletne i prawidłowe. Bankowy Ośrodek Doradztwa 
i Edukacji Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane błędami
lub nieścisłościami w niniejszym dokumencie.



Jak wdrażać zmiany i nimi zarządzać? 

Cena poza pakietem:  90,00 zł netto + VAT
Czas:  ok. 2:00 godz.

rozwinięcie kluczowych kompetencji managerskich,
poznanie specyfiki procesu zmiany i zasad rządzących wdrażaniem
zmian w organizacjach,
poznanie sposobów wspierania pracownika w procesie zmiany.

wzrost efektywności w zakresie konstruktywnego oddziaływania na
pracowników,
skuteczność przeprowadzania pracowników przez konieczne w
banku zmiany,
rozwój kompetencji w zakresie radzenia sobie z wąskimi gardłami w
procesie zmiany.

Etapy w procesie zmiany.
„JA” w zmianie.
Wspieranie pracownika w trakcie wdrażania zmiany.
Komunikacyjne wyzwania w procesie zmiany.
Zmiana w organizacji okiem eksperta.

Cel:

Korzyści:

Program:



Podstawowe narzędzia pracy managera

Cena poza pakietem:  90,00 zł netto + VAT
Czas: ok. 2:00 godz.

rozwinięcie kluczowych kompetencji managerskich,
poznanie zasad powstawania i rozwijania się zespołu,
poznanie metod wdrożenia poznanych narzędzi w pracy z
zespołem.

wzrost efektywności w zakresie konstruktywnego oddziaływania na
pracowników,
doskonalenie umiejętności prowadzenia rozmów menedżerskich
(motywujących, oceniających, dyscyplinujących),
wzrost umiejętności budowania zespołu i skutecznego
oddziaływania na zespół w sposób budujący jego dojrzałość i
samodzielność.

Komunikacja z uwzględnieniem asertywności.
Złe praktyki komunikacyjne.
Motywowanie a informacja zwrotna.
Budowanie zespołu – czynniki tworzące zespół.
Korzyści z delegowania zadań.

Cel:

Korzyści:

Program:



Cena poza pakietem:  90,00 zł netto + VAT
Czas: ok. 4:30 godz.

Zarządzanie zespołem wielopokoleniowym 

rozwinięcie kluczowych kompetencji managerskich,
poznanie charakterystyki zespołów wielopokoleniowych,
poznanie metod komunikacji w pracy z zespołem
wielopokoleniowym.

wzrost efektywności w zakresie konstruktywnego
oddziaływania na pracowników,
doskonalenie umiejętności zarządzania w zespołach
zróżnicowanych pokoleniowo,
wzrost umiejętności wykorzystania różnorodności
pokoleniowej członków zespołu.

Z czego wynikają różnice międzypokoleniowe.
Zarządzanie i komunikacja w zespołach wielopokoleniowych.
Motywowanie w zespołach zróżnicowanych pokoleniowo.
Informacja zwrotna – feedback pozytywny i negatywny.
Budowanie współpracy.

Cel:

Korzyści:

Program:


