
 

Wielkopolski Klub Trenerów Zarządzania MATRIK 

Czerwiec, 2017  

S t o w a r z y s z e n i e  K o n s u l t a n t ó w  i  T r e n e r ó w  Z a r z ą d z a n i a  

 

  Miejsce: Wyższa Szkoła Bankowa  ul. Powstańców Wielkopolskich 2A Sala 207 BR 
 

Termin:   06.06.2017 godz. 17:45 – 21:00 

  

Temat Warsztatu:       FACYLITACJA ROZWOJU  
        GRUP I ZESPOŁÓW 
 
 

Warsztat przygotowany na podstawie szkolenia: 

„Consultant and Deelopment Groups and Teams” Kopenhaga 6-

10.02.2017 w ramach projektu „Europejskie doświadczenia SKiTZ 

MATRIK – transfer i kaskadowanie wiedzy” współfinansowanego 

w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+. 

 

Opis Warsztatu:  

Wszystkie organizacje to skomplikowane systemy złożone z wielu warstw, ludzi, zasobów, klientów, wiedzy 

itp.. Rolą konsultanta, facylitatora jest szybkie zrozumienie na jakich zasadach działa organizacja której swoją 

pracą ma pomóc w rozwoju. Drugim obszarem niezbędnym dla skutecznej pracy jest stworzenie atmosfery 

do przeprowadzania zmiany, uczenia się i współtworzenia. Mając to na uwadze a także to, że istotnym 

założeniem podejścia systemowego jest to, że nie możemy zmienić innych, a co najwyżej siebie, głównym 

problemem pracy konsultanta jest znalezienie sposobu jak zachęcić innych do zmiany. 

Na warsztacie poszukamy wspólnie odpowiedzi: 

 Jaka jest rola konsultanta, facylitatora w organizacji?  

 Jak poznać różne perspektywy i co może wynikać z braku ich zrozumienia? 

 Jakie możemy zidentyfikować obszary myślenia systemowego? 

 Jakich pytań użyć aby ułatwić uczestnikom dojście od zrozumienia i zachęcić do działania?  

Mam nadzieję, że warsztat będzie inspirujący dla każdego kto pracuje w grupie i na co dzień spotyka się 

z komunikacją skupioną na jednym problemie widzianym poprzez różne perspektywy nie zawsze rozumiejąc 

o co dokładnie chodzi nadawcy komunikatu. Być może zaproponowana koncepcja pomoże Wam 

w rozwiązaniu jakiegoś problemu a zaproponowane pytania ułatwią dochodzenie do wspólnego 

zrozumienia.  

Pozostając z taką nadzieją zapraszam na Warsztat 

   



 

Trener Prowadzący: Adam Romanowski 
 

Trener, konsultant zarządzania, facylitator, manager praktyk. Certyfikowany kierownik projektów TSPM, 
posiada również certyfikaty PRINCE2, IPMA,, GREEN BELT oraz znajomość metod prowadzenia projektów we 
frameworkach  SCRUM i DMAIC. Pracował w firmie GRUNDFOS gdzie zajmował się działaniami 
marketingowymi i Public Relations. Zarządzał firmą ARPRESS świadczącą usługi marketingowe dla liderów 
rynku. Między innymi realizował projekty dla takich firm jak Kraft Foods, P&G, Wrigley, brał udział 
w projektach realizowanych przez inne firmy dla PTC, BAT, Electrolux, EA, LEM, Warner Bross, Universal 
Music, Grupa Bosch , BP, JTI, Orlen, PKP, Rossmann, Siemens, Kompania Piwowarska. Prowadził projekty 
szkoleniowo-doradcze dla Swarzędzkiego Klastra Producentów Mebli, TEB Akademii, Sieci sklepów Diker, 
Hocki-Klocki, STIHL. Jest ekspertem w zakresie shopper, field  i trade marketingu, merchandisingu oraz 
badaniach wykorzystujących metodę Mystery Shopper. Jest certyfikowanym konsultantem MINDSONAR. 
Prowadzi szkolenia i konsultacje z zakresu zarządzania strategicznego i operacyjnego punktami handlowymi, 
zarządzania projektami i procesami  oraz rozwoju organizacji zarówno dla firm FMCG jak i B2B (KGHM, Polskie 
LNG, MasterTherm).  Bierze czynny udział w pracach stowarzyszenia konsultantów i trenerów zarządzania 
Matrik (prowadzi wielkopolski klub trenera biznesu MATRIK).   
 

Pomyśl, kto jeszcze może być zainteresowany udziałem w tym spotkaniu. Prześlij tym osobom to zaproszenie;)  

 

Idea spotkań regionalnych klubów: http://matrik.pl/stowarzyszenie/idea-klubow-trenera  

 

Informacje o spotkaniu znajdziesz również na portalu Competit:  http://competit.pl/w/1606 oraz na facebooku 
wpisując Wielkopolski Klubu Trenerów Zarządzania MATRIK 
 
Formularz zgłoszeń: http://competit.pl/zgloszenie/1606/ 
 
Informujemy, że koszt uczestnictwa w spotkaniu to 30 zł i w całości przeznaczony jest na cele statutowe 
Stowarzyszenia MATRIK. 
 
 
Serdecznie zapraszamy: 
 
Adam Romanowski Koordynator Wielkopolskiego Klubu Trenerów Zarządzania MATRIK 
Zbigniew Heryng Współkoordynator Wielkopolskiego Klubu Zarządzania MATRIK 
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