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EY Academy of Business działa na polskim rynku szkoleniowym od 25 lat. W tym 
czasie wyszkoliliśmy kilkadziesiąt tysięcy specjalistów i menedżerów. Wielu z nich do 
nas wraca.

Wierzymy w to, co robimy i w standardy naszej pracy. Oto najważniejsze z nich:

• Orientacja na biznes. Nasi trenerzy posiadają nie tylko wiedzę teoretyczną, lecz 
także doświadczenie w biznesie. Dzięki temu wiedzą, jak działać na konkurencyjnym 
rynku.

• Wymiar praktyczny. Podczas szkoleń oferujemy rozwiązania, które od razu można 
zastosować w praktyce, codziennym funkcjonowaniu firmy.

• Słuchanie klientów. Uważnie obserwujemy otoczenie biznesowe, diagnozujemy 
trendy, jesteśmy wrażliwi na zmiany zarówno jeśli chodzi o modyfikacje 
w programie, jak i nowe propozycje tematów.

• Indywidualne podejście do potrzeb. Nasi koordynatorzy pełnią funkcję doradców, 
którzy oferują szkolenia skrojone na miarę. Nie ma dwóch identycznych szkoleń.

• Połączenie nowoczesności z tradycyjnym podejściem. Oprócz nowoczesnych 
metod stawiamy na bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem. Taki sposób 
przekazywania wiedzy zwiększa wiarygodność edukacyjną, daje też możliwość 
interakcji. Nasze szkolenia stają się platformą wymiany doświadczeń – zarówno 
z wykładowcą, jak i innymi uczestnikami warsztatów.

7



Dlaczego warto  
doskonalić  
umiejętności  
miękkie?

2



D
la

cz
eg

o 
w

ar
to

 d
os

ko
na

lić
 u

m
ie

ję
tn

oś
ci

 m
ię

kk
ie

?

W EY Academy of Business wciąż rozwijamy ofertę szkoleń z zakresu soft skills. 
Uważamy, że są one kompetencjami przyszłości. To jedne z niewielu umiejętności, 
z którymi sztuczna inteligencja i automatyzacja nie będą w stanie walczyć. 

Już dziś od osób z działów IT wymaga się nie tylko fachowej wiedzy, lecz także 
sprawnej komunikacji (w tym pisemnej), umiejętności negocjacji, prezentacji idei czy 
produktu. 

Eksperci przekonują, że umiejętności miękkie nie są wtórne i mniej ważne od 
umiejętności twardych, lecz kluczowe dla przyszłości firmy i samego menedżera.

Zwłaszcza że ze zdolnościami przywództwa czy wpływania na ludzi nie trzeba się 
urodzić. Można się ich po prostu nauczyć. A im wyższa jakość szkolenia, tym krótsza 
droga od ucznia do mistrza. 

9



Akademia 
Menedżera
Certyfikacja

3



Akademia Menedżera oferuje kompleksowy program doskonalenia umiejętności 
zarządzania. Zajęcia prowadzone są w formie interaktywnej z możliwością 
rozpatrywania przypadków indywidualnych. Poruszane w ich trakcie tematy odnoszą 
się do rzeczywistych sytuacji, z którymi menedżerowie spotykają się w codziennej 
pracy.

Po ukończeniu szkoleń oraz zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje dyplom 
menedżera biznesu z akredytacją EY Academy of Business. Całodzienny egzamin 
przeprowadzany jest w formie sesji Development Centre, w zespole liczącym od 
trzech do ośmiu osób. Każdy z uczestników wykonuje zadania o zróżnicowanym typie. 
W skład pakietu wchodzą: Akademia Menedżera, Akademia Menedżera II, Menedżer 
– sprawne zarządzanie organizacją.
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Szkolenie ma unikatową formułę: czterech trenerów, pięć dni ćwiczeń, zero teorii. 
Biorący udział w zajęciach rozpoznają własny styl przywództwa, uczą się, jak 
zarządzać zadaniami i zespołem, poznają zasady budowania swojego autorytetu 
i tworzenia motywacji pozafinansowej. 

Uczestnicy pracują indywidualnie (np. exposé menedżera), w parach (np. trudne 
rozmowy) i w grupach (np. budowanie zespołu). Wymieniają się doświadczeniem 
i poznają najlepsze praktyki w zakresie zarządzania ludźmi. Podsumowaniem 
programu jest gra symulacyjna, w której demonstrują swoje kompetencje 
menedżerskie.

• Diagnoza mocnych stron i obszarów 
do zmiany w zakresie miękkich 
kompetencji menedżerskich 

• Umiejętność budowania własnego 
autorytetu poprzez budowanie 
wiarygodnych przekazów

• Wiedza o zasadach asertywnej 
komunikacji i kierowania emocjami 
w trakcie trudnej rozmowy

• Udoskonalenie kompetencji 
menedżerskich oraz umiejętności 
zarządzania relacjami w zespole

• Zwiększenie elastyczności 
w stosowaniu procedur i metod pracy 
w zespole 

• Ćwiczenie umiejętności delegowania 
i wegzekwowania zadań

• Wzmocnienie potencjału twórczego 
w zespole i wiedza o możliwości jego 
wykorzystania

• Podniesienie efektywności własnej 
pracy poprzez stosowanie wybranych 
technik zarządzania sobą w czasie

13
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To kontynuacja pierwszej części programu (poziom I). Intensywny trzydniowy kurs 
dla menedżerów, którzy znają już swoje mocne i słabe strony. Chcą czerpać większą 
satysfakcję z pracy, budować i rozwijać rolę przywódcy, zwiększyć skuteczność 
działań, kreować zmianę w swoim życiu zawodowym. Dajemy możliwość diagnozy 
i rozwoju kompetencji lidera w zakresie relacji z innymi oraz osiągania celów – każdy 
menedżer pozna mechanizmy swojego funkcjonowania w jednym i w drugim obszarze.

• Świadome kształtowanie postawy 
lidera

• Praca nad własną motywacją 
i efektywnością

• Poszerzenie perspektywy doboru 
metod budowania relacji lub 
osiągania celów

• Zwiększenie poczucia wpływu 
na pracowników oraz na własne 
funkcjonowanie w pracy zawodowej

• Określenie kierunku zmian 
zwiększających skuteczność 
w radzeniu sobie z relacjami i/lub 
z osiąganiem celów

Korzyści:
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Umiejętności twarde są maszyną, a umiejętności miękkie – smarem, bez którego 
ta maszyna nie jest w stanie dobrze funkcjonować. Sam smar, podobnie jak sama 
maszyna, nie wystarczy. 

Szkolenie interdyscyplinarne, które pokazuje organizację jako system naczyń 
połączonych. Przybliża główne problemy występujące w organizacjach i wskazuje 
skuteczne sposoby ich rozwiązywania. Szkolenie łamie schematy myślowe, prowokuje 
i zachęca do spojrzenia na własną firmę z nowej perspektywy.

• Umiejętność zastosowania 
umiejętności miękkich w organizacji 
firmy

• Wzmocnienie kompetencji w zakresie 
tworzenia odpowiedniej struktury 
firmy

• Sprawność w określaniu zasad pracy 
i współpracy

• Umiejętność wdrażania systemów 
zarządzania w odpowiedniej 
kolejności

• Wiedza o możliwościach, jakie 
daje współczesna technologia 
informatyczna

Korzyści:



Kompetencje
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Rozmowy narzędziem 
pracy menedżera
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Wielozadaniowość, odpowiedzialność, kontrola i koordynacja – obowiązki każdego 
menedżera wymagają posługiwania się skutecznymi narzędziami. Jednym z nich 
jest zdolność do maksymalnego wykorzystania potencjału rozmów, aby osiągnąć 
zamierzony cel. Szkolenie koncentruje się na dwóch poziomach potrzeb:

• Jakie są standardy rozmów menedżerskich, jak mogą one wyglądać oraz 
w jaki sposób je prowadzić, by zrealizować cele?

• Jak radzić sobie w trudnych rozmowach, gdy trzeba zapanować nad emocjami 
lub sprytnie się obronić?

Uczestnicy otrzymają schematy rozmów – najbliższe ich środowisku pracy 
i codziennym wyzwaniom - gotowe do wdrożenia od razu!
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• Wiedza o typach rozmów 
menedżerskich

• Dobre praktyki biznesowe

• Umiejętność przeprowadzania 
rozmów szczególnie trudnych

Korzyści:



Skuteczny lider. 
Klucz do działań z klientem 
wewnętrznym i zewnętrznym
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Jak budować efektywną współpracę zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji? 
Jak do swoich pomysłów i wizji przekonać innych? Uczestnicy warsztatów mają 
możliwość doskonalenia umiejętności autoprezentacji, kierowania rozmową, radzenia 
sobie z grami psychologicznymi. Uczą się także słuchać pracowników i diagnozować 
ich potrzeby oraz rozwijają inteligencję emocjonalną.

• Świadomość i umiejętność budowania 
swojego autorytetu

• Kompetencje w budowaniu 
efektywnego kontaktu

• Zwiększenie skuteczności wdrażania 
własnych pomysłów i idei 

• Umiejętność budowania 
satysfakcjonujących relacji 
zawodowych

Korzyści:



Akademia Osobistego 
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Kim jest współczesny lider? Jak powinien postępować, aby inspirować ludzi i stwarzać 
im przestrzeń do rozwoju? Dzięki czterodniowemu szkoleniu każdy menedżer pozna 
nowoczesne praktyki przywództwa oraz znajdzie indywidualną drogę rozwoju. W 
trakcie zajęć przewidziano m.in. analizę case study organizacji, gry, symulacje, role 
playing oraz analizę DVD. 90% programu jest oparte na praktyce. 

• Pięć kluczy efektywnego 
przywództwa

• Indywidualna diagnoza stylu 
przywódczego

• Umiejętność korzystania z potencjału 
władzy

• Zdolność dostosowania strategii 
do zmieniającego się otoczenia 
rynkowego

• Przygotowanie do przewodzenia 
pokoleniu milenialsów i pokoleniu Z

Korzyści:



Nowoczesny feedback
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U podstaw pracy z ludźmi leży komunikacja, tworząca warunki do głębszej, precyzyjnej 
rozmowy. Jej ważną częścią jest informacja zwrotna. Feedback może być cennym 
narzędziem – elementem codziennej komunikacji, motywacji i rozwoju. Szkolenie 
kierowane jest do wszystkich, którzy chcą wiedzieć, jak motywować i kształtować 
zdrowe relacje między szefem a pracownikami.

• Opanowanie skutecznych technik 
prowadzenia rozmowy za pomocą 
informacji zwrotnych i stawiania 
pytań problemowych 

• Swobodnie posługiwanie się 
narzędziami feedbacku

• Świadomość korzyści płynących 
z komunikacji opartej na udzielaniu 
informacji zwrotnych

• Wiedza dotycząca różnic w stylach 
poznawczych, motywacyjnych, 
postaw życiowych, która jest 
podstawą do nawiązania dobrego 
kontaktu z pracownikiem i służy 
budowaniu dialogu

• Rozpoznanie własnego stylu 
komunikowania

Korzyści:
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Trzydniowe warsztaty skierowane do nowo mianowanych menedżerów, osób 
mających w niedalekiej przyszłości objąć tę funkcję oraz do kierowników średnio 
doświadczonych, którzy chcą zwiększyć swoje umiejętności w pracy z zespołem.

Uczestnicy nabywają wiedzę z zakresu zarządzania i psychologii oraz ćwiczą 
umiejętności potrzebne do efektywnej realizacji zadań menedżerskich.

Feedback od trenera pomaga wypracować indywidualny styl kierowania, spójny 
z wartościami i cechami osobowości.

• Wiedza z zakresu najważniejszych 
umiejętności menedżerskich oraz 
psychologii zarządzania

• Umiejętności potrzebne do 
efektywnej realizacji zadań 
menedżerskich: planowania, 
delegowania, motywowania, oceny 
rozwoju podwładnych, budowania 
zespołu, kreatywnego rozwiązywania 
problemów, zarządzania zmianą 

• Rozpoznanie swoich mocnych stron 
i obszarów rozwojowych

• Najważniejsze teorie dotyczące 
kierowania ludźmi, w tym podstawy 
Organizacyjnej Analizy Transakcyjnej 

• Kontakt z osobami w podobnej 
sytuacji, umożliwiający szersze 
spojrzenie na nową rolę i wyzwania 
z nią związane

Korzyści:
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Jak zbudować dobry zespół? Jak zarządzać jego potencjałem? Jak rozwiązywać 
problemy wynikające z pracy grupowej? Jak kierować pracownikami na odległość? 
Trzydniowe szkolenie, którego celem jest zwiększenie skuteczności w zarządzaniu 
zespołami, budowanie zaufania i autorytetu, umiejętne korzystanie z narzędzi 
w rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji (w tym facylitacji).

• Wiedza o mechanizmach i technikach 
stosowanych w praktyce zarządzania 
zespołem

• Udoskonalenie umiejętności 
współpracy

• Systematyzacja wiedzy na temat 
dynamiki zespołu i organizacji zadań 

• Udoskonalenie potencjału w zakresie 
motywowania 

• Znajomość podstawowych form 
organizacyjnych tzw. zespołów 
wirtualnych

Korzyści:



Międzypokoleniowa 
współpraca, czy 
zarządzanie  
pokoleniem X i Y
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We współczesnych firmach pracują przedstawiciele przynajmniej dwóch pokoleń: 
X (urodzeni w latach 60. i 70.) oraz Y lub milenialsów (urodzeni w latach 80. i 90.) 
Ci ostatni chcą częściej zmieniać pracę, wykluczają też zatrudnienie dla określonej 
organizacji ze względu na swoje wartości lub standardy pracy. Jak rozpoznać 
pokolenie Y? Co motywuje, a co demotywuje jego przedstawicieli? Uczestnicy 
szkolenia dowiedzą się, w jaki sposób zbudować współpracę między pokoleniem X i Y, 
aby uzyskać jak najlepsze efekty i wykorzystać zalety obu generacji.

• Wiedza o modelu organizacji 
przyciągającym pokolenie Y

• Doskonalenie umiejętności 
rekrutowania i motywowania przy 
uwzględnieniu zmiany pokoleniowej

• Umiejętność rozpoznawania różnic 
między generacją X a millenialsami

• Techniki wykorzystania biznesowego 
potencjału obu pokoleń w organizacji

Korzyści:



Coaching menedżerski
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Co to jest coaching menedżerski? To nowoczesny styl zarządzania, który daje 
możliwość budowania samodzielności i dojrzałości pracownika, wspiera jego dążenie 
do rozwoju, zachęca do szukania konstruktywnych sposobów działania. Stosowanie 
technik coachingowych zwiększa możliwości menedżera w zakresie wywierania 
wpływu na podwładnych. Pozwala w pozytywny sposób kształtować ich zachowania, 
postawy oraz sposób myślenia. Program EY skupia się na praktyce: zastosowaniach 
podejścia i technik coachingowych w codziennej pracy menedżera.

• Opanowanie podstawowych 
umiejętności coacha 

• Wykorzystanie siły coachingowego 
stylu zarządzania

• Umiejętność zastosowania 
zasad coachingu w planowaniu, 
wyznaczaniu celów, delegowaniu 
zadań, monitorowaniu, ocenie 
wyników i  prowadzeniu rozmów 
rozwojowych

Korzyści:



Zarządzanie zmianą
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To nie procedury, regulaminy i struktury wpływają na powodzenie zmian w firmie. 
Wszystko zależy od ludzi, którzy albo szybko zaakceptują i wdrożą nowe sposoby 
działania, albo będą je blokować, zmniejszając efektywność całego procesu. Jak 
pokonać opory wobec zmian i tworzyć w pracy klimat nastawiony na innowacje? 
Jak skutecznie zaplanować i wdrożyć zmiany w organizacji?  Jak komunikować 
zmiany i zarządzać informacją podczas transformacji? Szkolenie niezbędne dla 
wszystkich osób zarządzających zmianą.

• Wiedza o sprawnym przeprowadzaniu 
firmy przez proces zmiany

• Zwiększenie umiejętności 
modyfikowania własnej postawy, 
a także podległych pracowników

• Rozpoznawanie psychospołecznych 
barier wdrażania zmian

• Umiejętność odpowiadania na trudne 
pytania dotyczące zmian

• Tworzenie strategii komunikacji 

• Zrozumienie roli automotywacji jako 
klucza do kreatywnego myślenia, 
pokonywania trudności zawodowych 
i  kutecznej realizacji zadań

Korzyści:

• Wiedza o sprawnym przeprowadzaniu 
firmy przez proces zmiany

• Zwiększenie umiejętności 
modyfikowania własnej postawy, 
a także podległych pracowników

• Rozpoznawanie psychospołecznych 
barier wdrażania zmian

• Umiejętność odpowiadania na trudne 
pytania dotyczące zmian

• Tworzenie strategii komunikacji 

• Zrozumienie roli automotywacji jako 
klucza do kreatywnego myślenia, 
pokonywania trudności zawodowych 
i  skutecznej realizacji zadań

Korzyści:



Budowanie  
kultury KAIZEN

10
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Kaizen (jap. Kai – zmiana, Zen – dobrze) jest koncepcją ciągłego doskonalenia, 
usprawniania, poszukiwania innowacji.

Szkolenie polega na pokazaniu i przećwiczeniu zasad zarządzania opartych na 
tej metodzie. Pokazujemy narzędzia, z jakich można korzystać, by zaangażować 
wszystkich pracowników firmy w ciągłe poszukiwanie pomysłów na udoskonalenie 
wszystkich obszarów organizacji. Szkolenie przedstawia Kaizen jako koncepcję 
zarządzania, ale docieramy również do źródła – kultury japońskiej, która odnosi się 
do nieprzerwanego dążenia do doskonałości w życiu osobistym, rodzinnym oraz 
zawodowym.

• Wiedza o sprawnym przeprowadzaniu 
firmy przez proces zmiany

• Zwiększenie umiejętności 
modyfikowania własnej postawy, 
a także podległych pracowników

• Rozpoznawanie psychospołecznych 
barier wdrażania zmian

• Umiejętność odpowiadania na trudne 
pytania dotyczące zmian

• Tworzenie strategii komunikacji 

• Zrozumienie roli automotywacji jako 
klucza do kreatywnego myślenia, 
pokonywania trudności zawodowych 
i  kutecznej realizacji zadań

Korzyści:

• Przeciwdziałanie rutynie 
i bezmyślnemu stosowaniu 
schematów w codziennym działaniu

• Wzmocnienie umiejętności analizy 
i twórczego poszukiwania usprawnień 
według metodologii Kaizen

• Rozwinięcie indywidualnego 
potencjału w zakresie twórczego 
myślenia

• Wzmocnienie automotywacji 
uczestników do samodoskonalenia 
i doskonalenia stosowanych 
rozwiązań w biznesie

Korzyści:



Efektywne prowadzenie 
spotkań
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Odpowiednie prowadzenie zebrań jest podstawową umiejętnością zarządzających. 
Ma wpływ na cały zespół, ale i na realizację zadań. Podczas warsztatów uczestnik 
dowie się:

• Jak przygotować się do zebrania?

• Jak zarządzać przebiegiem spotkania?

• Jak umiejętnie się komunikować?

• Jak korzystać z pomocy audiowizualnych?

• Jak skutecznie zarządzać sesją pytań i odpowiedzi?

• Jak podsumować spotkanie, by przyniosło efekt?

Zajęcia to także trening indywidualnych sytuacji, pozwalających poznać różne metody 
rozwiązywania problemów i radzenia sobie w konkretnych przypadkach.



Skutecznie rekrutujący 
menedżer

12
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Szkolenie przygotowuje menedżerów do skutecznego przeprowadzenia  procesu 
rekrutacji i  selekcji. Program ma na celu rozwój umiejętności komunikacyjnych 
menedżerów, m.in. odzwierciedlania, konfrontowania, prowadzenia, zadawania pytań 
sondujących, obserwowania reakcji kandydata i własnych tak, by móc w większym 
stopniu odkryć rzeczywiste motywy kandydata wobec pracy, jego talenty, mechanizmy 
działania czy sposób budowania relacji z klientami wewnętrznymi, a jednocześnie 
aktywnie budować motywację kandydata.

• Wiedza o sprawnym przeprowadzaniu 
firmy przez proces zmiany

• Zwiększenie umiejętności 
modyfikowania własnej postawy, 
a także podległych pracowników

• Rozpoznawanie psychospołecznych 
barier wdrażania zmian

• Umiejętność odpowiadania na trudne 
pytania dotyczące zmian

• Tworzenie strategii komunikacji 

• Zrozumienie roli automotywacji jako 
klucza do kreatywnego myślenia, 
pokonywania trudności zawodowych 
i  kutecznej realizacji zadań

Korzyści:

• Umiejętność definiowania potrzeb 
rekrutacyjnych przez menedżerów

• Poznanie narzędzi diagnozujących 
kompetencje niezbędne na 
rekrutowanym stanowisku pracy  
oraz motywacji kandydata

• Umiejętność obserwacji 
i prowadzenie kandydata w trakcie 
rozmowy

Korzyści:



Kompetencje 
osobiste

5



45



Zarządzanie zadaniami 
w czasie. Efektywność 
osobista

1
5



47
Ko

m
pe

te
nc

je
 o

so
bi

st
e

Wielozadaniowość jest żelaznym punktem wymagań na prawie każdym stanowisku. 
W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak radzi sobie z nią mózg oraz jak my 
możemy poradzić sobie z mózgiem. Zarządzanie zadaniami, kalendarzem, e-mailami, 
prawo Pareto, zasada Parkinsona i tablica Eisenhowera – to tylko niektóre punkty 
programu szkolenia. Wszystkie wykorzystane w trakcie szkolenia techniki będą mogły 
zostać wdrożone w codzienność uczestników i pomogą zwiększyć ich efektywność.

• Wiedza o sprawnym przeprowadzaniu 
firmy przez proces zmiany

• Zwiększenie umiejętności 
modyfikowania własnej postawy, 
a także podległych pracowników

• Rozpoznawanie psychospołecznych 
barier wdrażania zmian

• Umiejętność odpowiadania na trudne 
pytania dotyczące zmian

• Tworzenie strategii komunikacji 

• Zrozumienie roli automotywacji jako 
klucza do kreatywnego myślenia, 
pokonywania trudności zawodowych 
i  kutecznej realizacji zadań

Korzyści:

• Rozpoznanie wielozadaniowości 
dobrej i złej

• Wzmocnienie umiejętności 
zarządzania zadaniami

• Zastosowanie praw Pareto, 
Parkinsona i Eisenhowera 
w codziennej pracy

• Umiejętność oceny wartości 
planowania i zwinne podejście 
do rzeczywistości

• Wiedza o sposobach zmiany złych 
nawyków

Korzyści:



Zarządzanie stresem

2
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Dwudniowe szkolenie, które pomoże spojrzeć na stres z nowej, szerszej perspektywy 
i wykorzystać tę wiedzę tak, aby radzić sobie z działaniem pod największą presją. 
Uczestnicy dowiedzą się, co psychologia mówi o stresie, jak ciało reaguje w 
kryzysowych momentach i jakie są techniki zmniejszenia napięcia fizycznego. Nauczą 
się również, jak poprawić skuteczność działań indywidualnych i zespołowych w 
sytuacjach związanych ze stresem. Ko
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• Wiedza o sprawnym przeprowadzaniu 
firmy przez proces zmiany

• Zwiększenie umiejętności 
modyfikowania własnej postawy, 
a także podległych pracowników

• Rozpoznawanie psychospołecznych 
barier wdrażania zmian

• Umiejętność odpowiadania na trudne 
pytania dotyczące zmian

• Tworzenie strategii komunikacji 

• Zrozumienie roli automotywacji jako 
klucza do kreatywnego myślenia, 
pokonywania trudności zawodowych 
i  kutecznej realizacji zadań

Korzyści:

• Zrozumienie dynamiki powstawania 
objawów stresu

• Podstawy psychologii zarządzania 
stresem

• Rozpoznanie swojego nawykowego 
sposobu reagowania emocjonalnego 
oraz wpływu przekonań na zakres 
działań w sytuacji stresującej

• Ćwiczenia technik związanych 
z redukcją napięcia

• Wiedza o narzędziach 
samodoskonalenia oraz modelach 
postępowania w sytuacji stresu

Korzyści:



Napisz to odpowiednim 
słowem

3
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Pigułka wiedzy o komunikacji i komunikatach – jak pisać, aby ludzie czytali i jak 
przełożyć własne myśli na papier firmowy.

Szkolenie wzmacnia kompetencje i sprawność uczestników w tworzeniu 
korespondencji firmowej, pisaniu oficjalnych tekstów, dopasowaniu stylu wypowiedzi 
do rodzaju komunikatu i spojrzeniu na ten proces zarówno od strony piszącego, jak 
i odbiorcy tekstu.

Uczestnicy dowiedzą się również, gdzie jest granica między swobodą a znajomością 
językowych reguł, dlaczego zwięzłe teksty lepiej się czyta i jak lapidarność osiągnąć, 
czy warto posługiwać się formułami i szablonami językowymi oraz jak wyrazić 
właściwe relacje z odbiorcą.

Korzyści:

• Poprawa komunikatywności 
i atrakcyjności tekstów

• Większa świadomość językowa

• Wypracowanie wysokich standardów 
pisemnej komunikacji

• Budowa kultury komunikacyjnej firmy

Korzyści:



Komunikacja nastawiona 
na współpracę 
indywidualną i zespołową

4
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Dobra komunikacja sprzyja efektywnej pracy – warto nauczyć się korzystać 
z niej tak, aby ukierunkować ją na współpracę. Umiejętność stosowania technik 
komunikacyjnych, wiedza, dopasowanie stylów komunikacji do ról i preferencji 
w zespole, to tylko niektóre z korzyści tego szkolenia. Forma warsztatowa pozwoli 
uczestnikom rozwijać świadomość strategicznych metod porozumiewania się.

Korzyści:

• Umiejętność stosowania 
najważniejszych technik 
komunikacyjnych

• Wzmocnienie kompetencji 
współpracy w zespole 
 

• Rozwinięcie umiejętności 
wykorzystania informacji zwrotnej 
do koordynowania współpracy

• Zdolność rozpoznawania trudnych 
sytuacji w porozumiewaniu się 
i radzenia sobie z nimi, aby osiągnąć 
wyznaczone cele

Korzyści:



Perswazja w biznesie, 
czyli umiejętność 
przekonania do własnego 
zdania

5
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Jak przekonać do swojego zdania lub spowodować, aby uczestnik interakcji (odbiorca/ 
odbiorcy) sam doszedł do przyjętych przez nas założeń i podjął działania zgodne 
z naszymi oczekiwaniami? Warsztaty, które pozwolą uczestnikom świadomie korzystać 
z narzędzi retorycznych do osiągania swoich celów.

Korzyści:

• Umiejetność dopasowania 
argumentów do audytorium 

• Umiejętność argumentowania 
i rozpoznania kontrargumentów

• Jakie błędy utrudniające przekonanie 
audytorium popełniamy najczęściej

• Poznanie technik retorycznych 
w sterowaniu komunikacją i tworzeniu 
pozytywnego wizerunku

Korzyści:



Work-Life-Balance

6
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Work-Life-Balance, czyli jak zachować równowagę w życiu. Jak przekonania, emocje 
i wartości wpływają na nasze działania? Czym jest rozwój i w czym nam może pomóc 
mapa marzeń? Podczas szkolenia uczestnicy zbudują swoje siatki celów, a dzięki 
poznanym technikom i metodom będą mogli je realizować.

Korzyści:

• Zrozumienie siebie jako całości 
i tego, jakie mechanizmy sprawiają, 
że postępujemy tak, a nie inaczej

• Zwiększenie wewnętrznej równowagi 
i satysfakcji w życiu codziennym

• Poznanie sposobu myślenia, jak 
wartości i przekonania wpływają 
na to, co dzieje się w naszym życiu

Korzyści:



Wystąpienia publiczne

6
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Storytelling w biznesie
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Storytelling to umiejętność wykorzystania opowieści do zarządzania i realizowania 
konkretnych celów biznesowych. 

Dobra opowieść buduje wartość marki, ułatwia transmisję celów i wartości organizacji. 
Jest narzędziem skutecznym i nowoczesnym, które przekazuje i utrwala treści 
w biznesie – trzeba jednak umiejętnie się nim posługiwać, mieć na uwadze cel 
i motywację oraz trzymać dyscyplinę wypowiedzi.

Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się m.in.:

• Jak stworzyć atrakcyjną opowieść? Kluczowe elementy i struktura

• Jak zawrzeć misję, wizję i tożsamość marki w opowieściach?

• Czy historia może być nośnikiem wartości i celów organizacji?

• Jaka jest rola historii w budowaniu wiarygodności liderów?

• Jaka jest struktura i tematyka skutecznych opowieści biznesowych?



Mówca doskonały. 
Wystąpienia publiczne

6
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Szkolenie wyróżnia się interaktywną metodą nauczania i doskonalenia kompetencji 
z wystąpień publicznych, budowania relacji z mediami oraz świadomego tworzenia 
wizerunku. Daje możliwość poznania tajników wypowiedzi na forum i sprawdzenia 
swoich umiejętności przed kamerą. Przybliża też elementy psychologii zachowań 
audytorium podczas wystąpień.

Uczestnicy poszerzą umiejętności:

• Tworzenia scenariusza dobrego zaprezentowania się przed kamerą

• Wykorzystania mowy ciała

• Dopasowania przekazu do rodzaju mediów oraz budowania korzystnych relacji 
z dziennikarzami

• Skutecznego wykorzystania wizerunku statycznego i dynamicznego
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Budowanie marki 
własnej i biznesowego 
wizerunku w mediach, 
z uwzględnieniem social 
mediów
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Nowoczesny świat, ze swoim niezwykłym tempem, wymaga zupełnie innego sposobu 
budowania swojego biznesowego wizerunku. To często komunikacja zawarta 
w 140 znakach – ikonie Twittera. To także - paradoksalnie - bardzo emocjonalna, 
realna a nie wirtualna więź partnerska. Marka osobista „przytyła”. Waży dziś tyle, co 
nazwa Twojej firmy.

Skończyły się czasy anonimowych pracowników. Publiczna obecność jeszcze bardziej 
niż kiedykolwiek nie kończy się z wyłączoną kamerą czy zamkniętym gabinetem. 
Social media to już nie kaprys. To obowiązek.

• Jak skutecznie budować swoją zawodową publiczność w sm?

• Jak przekładać nasze cele na potrzeby naszych czytelników?

• Co, komu, jak i kiedy komunikować?

• Jak różnicować i komunikować nasze aktywności zawodowe i prywatne?

Jesteśmy obserwowani tu i teraz, przez 24 h na dobę. Dlatego warto zadbać zarówno 
o nasz publiczny wizerunek, jak i własną markę osobistą. Wymiana opinii na temat 
Twój i Twojej firmy odbywa się w sieci, czy tego chcesz, czy nie. 

Jak korzystać z social mediów i dopasować komunikację do potrzeb zarówno firmy, 
jak własnej marki?
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Prezentacje ze slajdami
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• Jak ulepszyć prezentacje firmowe?

• Jak zainteresować odbiorców i dobrać argumentację?

• Czy da się opanować stres i dyskomfort?

• Jak się stać bardziej przekonującym?

Program zajęć wspiera kompetencje komunikacyjne w zakresie 
skuteczności przekazu i świadomości wizerunkowej. Uczestnicy 
pracują na własnych prezentacjach. Małe grupy (do sześciu 
osób) dają każdemu czas wystarczający na wystąpienie 
i uzyskanie informacji zwrotnej.

Warsztat pozwala spojrzeć na siebie z perspektywy widzów. 
Pokazuje, jak dobrać optymalne środki, by efektywnie 
i efektownie wykorzystywać prezentacje ze slajdami 
do komunikacji w biznesie.
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Sprawne zarządzanie 
sytuacją kryzysową 
w mediach

6
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Trening skierowany do osób publicznych, menedżerów, rzeczników prasowych, 
urzędników państwowych, których praca wiąże się z reprezentowaniem organizacji 
w mediach, oraz wszystkich osób, które mogą mieć kontakt z mediami w sytuacjach 
kryzysowych. W myśl zasady: nie tyle sam kryzys jest straszny, ile reakcja firmy na 
kryzys.

• Jakie są reguły komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej firmy?

• Jak tworzyć komunikaty i jak rozmawiać z mediami w czasie kryzysu?

• Czy istnieją dobre odpowiedzi na trudne pytania?

Uczestnicy ćwiczą krótką formę wypowiedzi eksperckiej. Uczą się rozpoznawać 
manipulacje i bronić przed nimi. Doskonalą techniki retoryczne pozwalające na dobre 
odpowiedzi na zaskakujące pytania.
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Negocjacje
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Akademia Negocjacji
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Niezależnie od zawodu i sytuacji życiowej umiejętność prowadzenia skutecznych 
negocjacji jest wyjątkowo cenna. Akademia Negocjacji to pięć dni wypełnionych 
warsztatami z zakresu najważniejszych aspektów negocjacji. Umiejętność 
ustalania celów oraz możliwości ich zrealizowania znajduje zastosowanie zarówno 
w transakcjach handlowych, jak i podczas rozmów wewnątrz firmy, czy w trakcie 
negocjacjacji i renegocjacji umów. W większości wypadków kompetencje w tym 
zakresie mogą przesądzić o wyniku zadania.

Program szkolenia podzielony jest na:

• Negocjacje handlowe

• Negocjacje i renegocjacje

• „Ja” w negocjacjach

• Budowanie pożądanych relacji z innymi uczestnikami negocjacji – „inni” 
w negocjacjach

• Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami podczas negocjacji



Sylwia Kacprzak
Koordynator projektów szkoleniowych
 
tel. +48 508 018 327 
sylwia.kacprzak@pl.ey.com

Michał Chlebowski
Senior Manager Business Development 
 
tel. +48 508 087 445  
michal.chlebowski@pl.ey.com

Kontakt



Katarzyna Pudelska
Starszy specalista ds. sprzedaży i organizacji 
szkoleń
 
tel. +48 510 201 305 
katarzyna.pudelska@pl.ey.com

Natalia Medyńska
Specjalista ds. sprzedaży i organizacji szkoleń 
 
tel. +48 789 407 645  
natalia.medynska@pl.ey.com
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Gwarantujemy opiekę doświadczonego zespołu ekspertów. 
Nasi eksperci nie tylko znają temat, ale potrafią uczyć. 



EY Academy of Business

Krok po kroku pomaga Ci zdobywać profesjonalną wiedzę 
i kwalifikacje rozpoznawalne na świecie.

EY Academy of Business jest częścią międzynarodowej 
firmy doradczej EY. Na polskim rynku działa od 25 lat. Firma 
przygotowuje i realizuje szkolenia z zakresu umiejętności 
interpersonalnych, zarządzania strategicznego, sprawozdawczości 
finansowej, aż po zarządzanie projektowe. W ofercie ma 
wieloetapowe, autorskie programy szkoleniowe oraz krótkie 
i praktyczne szkolenia uzupełniające wiedzę z konkretnej dziedziny.

EY Academy of Business specjalizuje się w szkoleniach 
przygotowujących do zdobycia rozpoznawalnych na całym świecie 
kwalifikacji zawodowych, takich jak: ACCA, CIA, CFA®, PMP®.

Wykładowcy EY Academy of Business mają zarówno doświadczenie 
akademickie, jak i praktyczne osiągnięcia w biznesie. Firma 
prowadzi szkolenia dla osób indywidualnych, instytucji 
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