
 

Zachodniopomorski Klub Trenerów 
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15 lutego 2018  

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  
M A T R I K  

 
ZAPRASZAMY SERDECZNIE NA WARSZTATY ZACHODNIOPOMORSKIEGO KLUBU 

TRENERÓW ZARZĄDZANIA MATRIK 
 

Miejsce  

Termin 15 lutego 2018r. (czwartek) godzina 17.00-20.00 
 
16.30-17.00 - Przybycie uczestników, integracja przy filiżance kawy 
17.00-20.00 - Warsztaty ,,Planowanie i realizacja celów Nowej Generacji” 

”          

Inwestycja 30 zł. (pokrycie kosztów organizacji warsztatów)  
Członkowie Stowarzyszenia MATRIK wstęp bezpłatny. 
Zgłoszenie i płatność: 
http://competit.pl/w/1610/ 

 
Temat spotkania:  
 
Jak wdrożyć system planowania i realizacji celów Nowej Generacji. Podejście którym chwalą 

się największe firmy na świecie: Google, BMW, LinkedIn, GoPro, DropBox, Twitter, 

Oracle. Podejście staje się coraz bardziej popularne, ponieważ jest proste, a jego 

zastosowanie przynosi pozytywne efekty. Umożliwia znacznie wydajniejszą działalność 

biznesową. Pozwala łatwo określać cele i rezultaty (OKR's - Objectives and Key Results)  

To podejście nowej generacji i dla nowej generacji oraz stylu pracy jaki preferuje. Jego wartość 

jest ukryta w sposobie wyznaczania, monitorowania i realizacji celów. Sprzyja wydajności  

i uczeniu się. Ułatwia uzyskanie porozumienia co do tego, co należy robić, aby uzyskać 

pożądane rezultaty nie pozostawiając przy tym miejsca na zamieszanie.  

Co ważne, świetnie nadaje się do zastosowania przy wykorzystaniu takich narzędzi 

pracy zespołowej jak JIRA, Trello lub Asana. 

 

W programie: 

1. Management by Design - zasady i wartości podejścia  
2. Projektowanie celów i strategii - OKR’s – czym są i jak z nich korzystać 
3. System Workflow – zasady pracy w systemie zarządzania Nowej Generacji 
4. Teamwork Tools – narzędzia wspierające zarządzanie (Trello, JIRA, Realtime Board) 

 
Podczas szkolenia uczestnicy: 

 
 Poznają ramy systemu zarządzania Nowej Generacji 

 Zobaczą przykłady działania systemu i wykorzystania narzędzi pracy zespołowej 

 Poznają kroki niezbędne do wdrożenia systemu 

http://competit.pl/w/1610/


 
Korzyści dla uczestników: 

 Poznanie nowych trendów w planowaniu i zasad wdrożenia ich w organizacjach 

 Rozwój nowych kompetencji w zakresie planowania strategii i wyznaczania celów 

TRENER: TOMASZ KRZEMIŃSKI 

                                                                                                                                                  

Konsultant, trener, designer. Właściciel firmy doradczo szkoleniowej XELLECT. 

Autor metod i narzędzi ułatwiających planowanie i wdrażanie strategii: GO 

Model Canvas, Strategic Pathfinding. Specjalista w zakresie planowania 

strategii. Pasjonuje się rozwojem metod i systemów zarządzania. Realizuje 

projekty ukierunkowane na podnoszenie skuteczności organizacyjnej. Zajmuje 

się modelowaniem biznesu oraz tworzeniem nowych przedsięwzięć biznesowych. Posiada 

praktyczne doświadczenia w zarządzaniu projektami wdrożeniowymi w obszarach strategii 

organizacyjnych, performance management oraz lean management (Smart Factory). 

 

Pełni funkcje dyrektora ds. wdrożeń systemów informatycznych wspierających zarządzanie 

produkcją w IPOtech. Uczestniczy w realizacji procesów zmian oraz kształtowaniu postaw 

pracowników. Pracuje z zarządami i menedżerami wszystkich szczebli. Pełnił funkcje 

menedżerskie w dużych przedsiębiorstwach przemysłowych w działach organizacyjnych oraz 

strategii zarządzania. Zajmował się restrukturyzacją przedsiębiorstw w branży hutniczej. 

 

Był pracownikiem naukowym Politechniki Śląskiej. Pełnił funkcję prezesa jednego  

z najstarszych klubów tenisowych w Polsce. Jako konsultant i trener brał udział w Rządowym 

Projekcie-Polsko Szwajcarskim ukierunkowanym na rozwój przedsiębiorczości. Absolwent 

Politechniki Śląskiej kierunków zarządzania oraz informatyki. Certyfikowany trener zarządzania 

ze specjalizacją planowanie strategiczne. Członek stowarzyszenia Matrik. Członek Kadry 

Międzynarodowej Szkoły Konsultantów. Publikacje: "Jak w zwinny sposób projektować cele. 

Podręcznik Designera" 

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 14-02-2018 

w systemie Competit   http://competit.pl/w/1610/ 

 
Zapraszamy serdecznie 
 
KAROLINA ZBLEWSKA – Koordynator Zachodniopomorskiego Klubu Trenerów MATRIK 
 
MAGDALENA KOWALSKA - Współkoordynator 
 
Pomyśl, kto jeszcze może być zainteresowany udziałem w tym spotkaniu. 
Prześlij tym osobom to zaproszenie ;) 

 

 

http://competit.pl/w/1610/

