
 

Wielkopolski Klub Trenerów Zarządzania MATRIK 

Listopad, 2016  

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:   08.11.2016 godz. 17:45 – 20:45 

 
Temat Warsztatu:     
 
 

Gra karciana w szkoleniu – inspiracja. 
 
Uczymy się codziennie, a najwięcej wtedy, kiedy świadomie podejmujemy działania, zdobywamy się na 
refleksje, wypracowujemy własne modele postępowania i wdrażamy w praktykę codzienności. 

Jak w grze można pokazać zarządzanie projektami? 

Na warsztacie dowiesz się jak gra karciana może pomóc w nauce zarządzania projektami. 
Gra opiera się na konwencji branży IT, jednak jest na tyle inspirująca, że potencjalnie można ją zastosować 
w innych branżach, szkoleniach , etc. 

Dzięki udziałowi w warsztacie będziesz w stanie:  

Poznać ciekawy pomysł na grę szkoleniową wspierającą zarządzanie projektami. 
Rozpoznasz mechanizm gry i zamysł jej twórców. 
Zainspirować się do tworzenia ciekawych pomysłów na własne gry szkoleniowe. 

Podczas warsztatu: 

Doświadczysz na sobie gry szkoleniowej stosowanej w szkoleniach z zarządzania projektami. 
Popracujesz z grupą nad innymi sposobami wykorzystania mechanizmów gry. 
Sprawdzisz swoje kompetencje podczas gry karcianej, obrazującej zarządzanie projektami. 

 
 

Trener Prowadzący:  Marcin Supranowicz 
 
Absolwent Studiów Menedżerskich MBA i Pedagogiki Opiekuńczo-wychowawczej Uniwersytetu w Białymstoku. 
Studiował również psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim w programie MOST. Posiada Międzynarodowy 
Certyfikat Trenera Zarządzania Pearson-Edexcel. Ukończył Szkołę Trenerów Fundraisingu zgodną ze standardami 
European Fundraising Association. Uzyskał certyfikat Green Belt, IFSS Institute for Six Sigma. Obecnie jest w procesie 
certyfikacji coacha ICF. W latach 2006-2012 pracował jako Specjalista ds. Optymalizacji Procesów w Qubus Hotel 
Management wspierając projekty otwarcia pięciu nowych hoteli od pomysłu do w pełni funkcjonującego hotelu (QH 
Kraków, QH Kielce, QH Łodź, QH Gdańsk i QH Bielsko-Biała), budował od podstaw i wdrażał standardy jakościowe w 
sieci, strategię rozwoju zasobów ludzkich, systemy wspierające zarządzanie jakością z wykorzystaniem środowiska 



MS SharePoint, prowadził projekty optymalizacyjne w hotelach oraz 
centrali w obszarach: działów operacyjnych, HR, jakości, sprzedaży i 
marketingu, księgowości, dziale wsparcia technicznego. Autor 
standardów kwalifikacji zawodowych branży hotelarskiej 
opracowywanych dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 
Współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia Obsługi Klienta. Prelegent 
konferencji OK-Poland 2012 (wyróżnienie za najciekawszą 
prezentację), ISO Katowice i Wrocław 2008. Wykładowca WSB 
Wrocław i Opole oraz gościnnie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk 
Lądowych we Wrocławiu. Wdraża autorskie narzędzia w obszarach 
rozwiązywania problemów, obsługi klienta, prezentowaniu i innych. 
Z racji doświadczenia zawodowego specjalizuje się w zakresie szeroko 
pojętego zarządzania, wdrażania zmian i optymalizacji procesów 
organizacyjnych. Wspiera organizacje społeczne pomagając rozwijać 
ideę trzeciego sektora gospodarki współpracując z Polskim 
Stowarzyszeniem Fundraisingu, angażując się w charytatywne 
projekty. W 2016 roku spędził 5 tygodni w Kenii i Tanzanii czynnie 
wspierając swoją wiedzą i doświadczeniem projekty realizowane na 
terenie Afryki równikowej. Więcej o tym na fundacyjnym blogu: 
www.sercedlaafryki.blogspot.com 
Od 2005 roku zrealizował projekty rozwojowe m.in. w: AmRest S.A.; 
Budimex S.A.; Brembo, Carcade Leasing S.A.; Elektrownia Rybnik; 
Fresh Point; Gedia SA Nowa Sól, Industrie Maurizio Peruzzo Comfort-
Świdnica; Indesit, Mahle Krotoszyn; NAVO; PBT HAWE, PKO BP Dom 
Maklerski; Provident Polska; PZU S.A.; Sikorsky-PZL Mielec, Sitech 
Polkowice, Procter & Gamble; Toi-Toi; Uni-TRUCK, Wabco Polska, 
Żabka Polska S.A. i innych oraz wielu organizacji pozarządowych.  
Prywatnie uprawia ogródek działkowy, podróżuje poświecie z 
plecakiem, po Polsce rowerem i po europie maxi-skuterem, gra w 
cymbergaja grzebieniowego, na cajonie i gitarze basowej. 
W swojej praktyce zawodowej nieustannie szuka nowych dróg 
rozwoju człowieka i organizacji biznesowych. 

 

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/ 
 
Serdecznie zapraszamy,  
 
Adam Romanowski Koordynator Wielkopolskiego Klubu Trenerów Zarządzania MATRIK 
Zbigniew Heryng Współkoordynator Wielkopolskiego Klubu Zarządzania MATRIK 
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