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Firma szkoleniowa Human Skills 

Trening dla trenerów 
wewnętrznych 
JAK PLANOWAĆ I PROWADZIĆ SZKOLENIA WEWNĄTRZ ORGANIZACJI? 
 
 
 
Opinie o szkoleniu: 

 

„Bardzo wygodne i przydatne materiały szkoleniowe, kulturalna atmosfera, pyszny 
poczęstunek. Bardzo polecam wzięcie udziału w szkoleniu firmy Human Skills.” 

„Luźna atmosfera i poczucie humoru Pani Trener spowodowały, że zapamiętałam 
ogrom informacji. Najbardziej przydatne w trakcie szkolenia były praca nad mową 
ciała oraz zapoznanie z terminem „kolory osobowości”, czyli o różnorodności 
uczestników naszych szkoleń i o umiejętności dostosowywania się do nich.” 

„Świetna dynamika szkolenia, dużo praktycznych wskazówek i przykładów z życia 
Trenerki. Przyjemna, domowa atmosfera siedziby firmy i doskonała lokalizacja – samo 
centrum Warszawy!” 



 

Wszystkie treści i materiały zawarte w tej publikacji, stanowią własność Human Skills i są utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób 
(elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody autora. 
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DLACZEGO WARTO NAM ZAUFAĆ: 
 
✓ Gazeta Finansowa przyznała nam wyróżnienie Firma szkoleniowa roku 

2019r., 2021r. oraz 2022r. 
✓ Prowadzimy szkolenia dla firm, administracji i osób prywatnych. 
✓ Jesteśmy członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. 
✓ Co roku nasze usługi szkoleniowe są weryfikowane oraz certyfikowane przez DEKRĘ. 
✓ Jesteśmy Firmą  Szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych  

przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie pod numerem 2.14/00243/2014. 
✓ Jesteśmy firmą współpracująca z Extended DISC, FRIS oraz Insight Discovery. MTQ, ILM 72. 
✓ Wspieramy Klientów realizując sesje coachingowe oraz mentoringowe: 
✓ Realizujemy projekty oceny kompetencji AC/DC oraz oceny 360. 
✓ Prowadzimy projekt szkoleniowy dla kobiet – Sukces Kobiety Biznesu. 
✓ Tworzymy projekty rozwojowe jak najbardziej dopasowane do potrzeb 

naszych Klientów. 
✓ Efektywnie wspieramy edukację naszych Klientów, aby mogli oni osiągać 

możliwie najwyższą pozycję na konkurencyjnych rynkach. 
✓ Udowadniamy uczestnikom szkoleń, że świadoma praca nad 

kompetencjami pozwala sprawnie tworzyć potencjał kadrowy pracodawców. 
 
Jako firma cenimy przede wszystkim: 
 
✓ Odpowiedzialność za wysoką jakość naszych usług. 
✓ Szczerość, otwartość i uczciwość w stosunku do Klientów. 
✓ Pasję z jaką tworzymy nowe projekty rozwojowe. 
✓ Ciągły rozwój i dążenie do doskonałości.  
 

 

 

 

 

  

 

http://www.humanskills.pl/
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OPIS SZKOLENIA  

Kurs dedykowany trenerom realizującym szkolenia w różnych organizacjach to jeden z 
najważniejszych warsztatów dla pracowników pionu szkoleń z działu Efektywność osobista. 
Szkolenia dla trenerów wewnętrznych to praktyczne kursy, podczas których kompleksowo 
przygotowujemy pracowników zajmujących się organizacją i prowadzeniem szkoleń do 
profesjonalnego wykonywania powierzonych im zadań. Warsztat dla trenerów wewnętrznych 
koncentruje się na rozwijaniu i doskonaleniu umiejętności z wielu różnych kluczowych w pracy 
trenera obszarów. Trenować będziemy między innymi zdolności i kompetencje z takich dziedzin, 
jak: projektowanie, prowadzenie i ewaluacja szkoleń, autoprezentacja, komunikacja 
interpersonalna, budowanie wizerunku profesjonalisty, efektywność osobista. Szkolenie dla 
trenerów wewnętrznych realizowane jako warsztat otwarty prowadzimy w trybie stacjonarnym 
oraz jako wygodne i atrakcyjne dla zabieganych szkolenie online. 

Skuteczny trener to trener, który potrafi zainteresować słuchaczy tematem i zmotywować 
pracowników do nauki i aktywnego rozwijania umiejętności w czasie kursu. To człowiek, do 
którego ma się zaufanie. Dobrego trenera muszą również charakteryzować: umiejętności 
organizacyjne, perfekcyjne opanowanie umiejętności komunikacyjnych, zdolność aktywnego 
słuchania, biegłość w prezentowanym temacie i osobista efektywność. Szkolenia dla trenerów 
opracowane przez współpracujących z nami ekspertów koncentrują się właśnie na tych 
wszystkich elementach, które gwarantują skuteczność procesu szkolenia w firmie, a zależą od 
pracowników odpowiedzialnych za projektowanie i wdrażanie tego procesu. Kurs efektywność 
osobista – „Trening dla trenerów wewnętrznych” to warsztat umiejętności praktycznych, 
dlatego podczas kursu skupiamy się na działaniu i ćwiczymy zastosowanie zdobytej wiedzy w 
konkretnych zadaniach i sytuacjach. Staramy się również, by program szkolenia był 
maksymalnie dopasowany do potrzeb szkoleniowych naszych Kursantów i celów biznesowych 
zatrudniających ich firm i instytucji. Starannie dobieramy przykłady, case studies, techniki i 
metody nauczania, dzięki którym będą w czasie kursu trenowane: sztuka aktywnego słuchania, 
autoprezentacja, umiejętności komunikacyjne, efektywność osobista. Szkolenia dla trenerów 
wewnętrznych prowadzą w naszej szkole osoby z ogromnym doświadczeniem trenerskim, które 
mogą pochwalić się wieloma sukcesami w swoje aktywności zawodowej i doskonale wiedzą, na 
czym polega praca profesjonalnego trenera. Dajemy gwarancję, że Kursanci będą mogli się w 
Human Skills uczyć od najlepszych. Trening dla trenerów wewnętrznych jest wyspecjalizowanym 
kursem adresowanym do pracowników działu szkoleń. Jeśli interesują Państwa inne, bardziej 
uniwersalne kursy poświęcone sztuce skutecznego działania, serdecznie zapraszamy Państwa 
na pozostałe  przygotowane przez nas warsztaty, których tematem jest efektywność osobista: 
szkolenie „Work-life balance”, kurs „Zarządzanie czasem i zadaniami w pracy” czy 
„Automotywacja i proaktywne dążenie do celu”. 

https://www.humanskills.pl/szkolenia_otwarte/work-life-balance/
https://www.humanskills.pl/szkolenia_otwarte/zarzadzanie-czasem/
https://www.humanskills.pl/szkolenia_otwarte/jak_wzmocnic_motywacje/
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CELE I KORZYŚCI 

Trening dla trenerów wewnętrznych to jeden z wielu wyspecjalizowanych kursów w naszej 
ofercie, których polem zainteresowania jest sprawność zawodowa i efektywność osobista. 
Szkolenia otwarte dla trenerów zatrudnionych w firmach i instytucjach dostępne w najnowszym 
katalogu naszych kursów mają na celu wszechstronne przygotowanie pracowników 
odpowiedzialnych za rozwój personelu do realizacji najważniejszych zadań przypisanych 
stanowisku trenera. Trenujemy w czasie prezentowanego warsztatu umiejętności z takich 
obszarów jak: planowanie i prowadzenie szkoleń, techniczne przygotowanie i organizacja 
kursów, autoprezentacja, aktywne słuchanie, efektywność osobista. Szkolenie dla trenerów 
wewnętrznych staramy się przy tym każdorazowo dostosować do pilnych potrzeb szkoleniowych 
naszych Kursantów i ich indywidualnych preferencji, a analizy, przykłady i ćwiczenia pojawiające 
się w czasie zajęć dopasowujemy do doświadczeń Uczestników warsztatu. Trening prowadzimy 
stacjonarnie w naszej siedzibie lub podczas zajęć online – nasi Klienci mogą dzięki temu 
swobodnie wybierać formę kursu i decydować, w jakich okolicznościach rozwijane mają być ich 
kompetencje trenerskie i osobista efektywność. Szkolenia dla trenerów wewnętrznych to 
certyfikowane programy szkoleniowe, a za ich standard odpowiada zespół wysoko 
wykwalifikowanych ekspertów – wyjątkowo doświadczonych trenerów projektujących i 
prowadzących nasze szkolenia. Kurs efektywność osobista – „Trening dla trenerów 
wewnętrznych” to nowoczesna usługa szkoleniowa. Szczególną uwagę przykładamy do tego, 
by Uczestnicy zajęć mieli okazję poznawać najnowsze trendy i nowe koncepcje związane z 
mentoringiem i szkoleniem, a w czasie sięgamy po nowatorskie narzędzia, techniki i metody 
pracy. Również nad aktualnością i skutecznością wykorzystywanych w czasie kursu 
instrumentów i metod nauczania czuwają eksperci, których specjalnościami są takie dziedziny 
jak coaching, zarządzanie talentami, mentoring, organizacja szkoleń, i efektywność osobista. 
Szkolenia otwarte dla pracowników działu szkoleń prowadzimy w zgodzie z filozofią Activity Based 
Learning i cyklem Kolba. Otwarty warsztat dla trenerów kończy się wydaniem certyfikatu 
poświadczającego ukończenie specjalistycznego kursu w Human Skills. Pozyskanie świadectwa 
to najlepszy sposób na udokumentowanie kwalifikacji trenerskich i nabycie wartościowych w 
pracy mentora i pracownika HR umiejętności takich jak komunikacja interpersonalna, 
autoprezentacja, efektywność osobista. Szkolenie dla trenerów zaplanowaliśmy jako intensywny 
dwudniowy kurs, dzięki czemu na każde z zagadnień dotyczących organizacji szkoleń możemy 
poświęcić wystarczająco dużo czasu i zyskać pewność, że wszyscy Kursanci zrealizowali cele 
założone na początku warsztatu. 
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JAKIE KORZYŚCI OFERUJE „TRENING DLA TRENERÓW 
WEWNĘTRZNYCH”? 
 
Kurs dla trenerów to pionierski projekt szkoleniowy, którego tematem jest sztuka profesjonalnego 
planowania, organizowania i prowadzenia szkoleń, budowanie wizerunku mentora i efektywność 
osobista. Szkolenia trenerskie to intensywne kursy praktyczne – podczas zajęć rozwijamy 
konkretne zdolności przydatne w pracy trenerskiej i umiejętności posługiwania się narzędziami 
ułatwiającymi projektowanie i wdrażanie pracowniczych projektów rozwojowych. Program 
treningu zakłada dużą elastyczność i wysoki stopień indywidualizacji, które są wyróżnikami 
wszystkich naszych warsztatów z działu Efektywność osobista. Szkolenie otwarte dla 
pracowników pionu szkoleń każdorazowo staramy się uzupełnić treściami i przykładami 
wywiedzionymi z doświadczeń naszych Kursantów, by możliwie jak najpełniej przygotować ich 
do realizacji zadań i rozwiązywania problemów, z którymi faktycznie stykają się w swojej pracy. 
Każdy warsztat adresowany do trenerów rozpoczynamy diagnozą potrzeb szkoleniowych 
Kursantów, a na podstawie jej wyników dobieramy ćwiczenia i metody nauczania, dzięki którym 
ćwiczona będzie ich zawodowa i osobista efektywność. Szkolenia trenerskie prezentują fachową 
i aktualną wiedzę oraz uczą wykorzystania zdobytych wiadomości w praktyce. Kurs efektywność 
osobista – „Trening dla trenerów wewnętrznych” rozwija m.in. umiejętności planowania, 
organizowania i ewaluowania szkoleń, wyznaczania celów, doboru metod szkolenia, radzenia 
sobie z trudnymi sytuacjami w procesie szkolenia, prowadzenia prezentacji, sesji feedbackowych 
i wiele, wiele innych, od których zależy sprawność zawodowa trenera i mentora oraz jego 
sprawność, skuteczność i efektywność osobista. Szkolenia kompleksowo przygotowują do pracy 
w dziale kadr i szkoleń w dowolnej organizacji. 
 
Trening dla trenerów wewnętrznych wyposaża Kursantów w specjalistyczną wiedzę o: 

• Dynamice procesu grupowego i zjawiskach grupowych, takich jak m.in. Normy i role 
grupowe. 

• Metodach uczenia się poprzez doświadczenie podczas prowadzonych szkoleń. 
• Sposobach zaangażowania uczestników, utrzymania i skupienia uwagi audytorium. 
• Metodach współpracy z grupą oraz sposobów radzenia sobie w sytuacjach na pozór 

nieprzewidywalnych. 
• Roli komunikacji werbalnej i niewerbalnej. 
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Otwarty kurs dla pracowników działu szkoleń rozwija kluczowe dla trenerów umiejętności: 
• Efektywnego projektowania, prowadzenia i ewaluacji szkoleń. 
• Radzenia sobie z sytuacjami trudnymi podczas szkoleń i wystąpień. 
• Elastycznej adaptacji do zmieniającej się dynamiki grupy i innych okoliczności szkolenia. 
• Aktywnego słuchania. 

 
Szkolenie dla trenerów kształtuje i pogłębia uniwersalne kompetencje związane z: 

• Autoprezentacją. 
• Budowaniem relacji z grupą. 
• Kreowaniem wiarygodnego wizerunku profesjonalisty. 
• Prowadzeniem szkoleń dla trenerów wewnętrznych. 

 
Kurs otwarty „Trening dla trenerów wewnętrznych” koncentruje się na doskonaleniu 
wyspecjalizowanych umiejętności i kluczowych kompetencji, od których zależy sprawność 
działania trenera i jego efektywność osobista. Szkolenie poświęcone zagadnieniom 
nowoczesnego mentoringu pozwalają profesjonalnie przygotować się do roli mentora, trenera, 
coacha pracującego w realiach współczesnego świata w dowolnej firmie, instytucji czy 
organizacji. 
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PROGRAM SZKOLENIA TRENING DLA TRENERÓW WEWNĘTRZNYCH – KURS 
ONLINE 
 
Trening dla trenerów wewnętrznych to jeden z najbardziej wyspecjalizowanych kursów z 
działu Efektywność osobista – szkolenia poświęcone planowaniu, organizacji i prowadzeniu 
szkoleń to zdalne warsztaty skupione na rozwoju różnorodnych umiejętności, dzięki którym 
trenerzy wewnętrzni mogą wzbogacić i udoskonalić swój warsztat oraz zdobyć 
usystematyzowaną wiedzę niezbędną do realizacji szkoleń pracowniczych. Kursy dla trenerów 
mają na celu wszechstronny rozwój, a dotyczy on wielu różnych istotnych dla pracy w dziale 
szkoleń obszarów takich jak: planowanie i projektowanie szkoleń, budowanie relacji, zarządzanie 
stresem, autoprezentacja, komunikacja, efektywność osobista. Szkolenie trenerskie w wariancie 
online realizujemy na popularnych i przyjaznych w obsłudze serwisach stworzonych do 
organizowania spotkań online Zoom lub Clickmeeting. Udział w warsztacie nie wymaga wysokich 
umiejętności technicznych ani instalowania specjalistycznego oprogramowania. Zdalna forma 
treningu pozwala Kursantom skutecznie i bez marnowania czasu na podróże pogłębiać 
kompetencje i wpływać na to, jak wysoka jest ich sprawność zawodowa i osobista efektywność. 
Szkolenia dla trenerów to warsztaty skoncentrowane na praktyce. Otwarty kurs efektywność 
osobista – „Trening dla trenerów wewnętrznych” trwa dwa dni. Każdy z dwóch dni sesji 
szkoleniowej jest wypełniony licznymi ćwiczeniami, które pomagają Kursantom zdobyć 
umiejętności z poszczególnych dziedzin (np.: organizacja szkoleń, aktywne słuchanie, 
efektywność osobista). Szkolenia zdalne składają się z 9 modułów rozwijających najważniejsze 
dla pracy trenerskiej zagadnienia, a ich podsumowaniem jest przygotowanie przez Uczestników 
zajęć indywidualnych planów działania – osobistej listy poszkoleniowej z celami do realizacji. Na 
życzenie Kursantów trener prowadzący warsztat może zarekomendować Uczestnikom szkolenia 
również inne kursy uzupełniające z działu Efektywność osobista. Szkolenie dla trenerów warto 
również uzupełnić kursami dedykowanymi dla działów HR, warsztatami z komunikacji 
interpersonalnej oraz szkoleniami specjalistycznymi (Assessment i Development Center, Talenty 
Gallupa i in.). 
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SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KURSU ONLINE „TRENING DLA TRENERÓW 
WEWNĘTRZNYCH” 
 
Planowanie, projektowanie i prowadzenie szkoleń, umiejętności trenerskie, efektywność osobista 
– szkolenia zdalne dla trenerów poświęcone powyższym zagadnieniom rozpoczynają się 
od diagnozy potrzeb szkoleniowych Uczestników warsztatów. Rezultaty tej diagnozy mają 
decydujący wpływ na finalny kształt prezentowanego poniżej programu kursu oraz dobór 
technik i metod nauczania, dzięki którym będą doskonalone umiejętności z obszarów mentoring 
i efektywność osobista. Szkolenie może być dopełnione alternatywnymi treściami, analizami 
i ćwiczeniami, jeśli takie wskazanie ujawni diagnoza trenerska przeprowadzona na początku 
zajęć. „Trening dla trenerów wewnętrznych” to maksymalnie zindywidualizowany program 
szkoleniowy – doświadczenia Kursantów i ich realne potrzeby szkoleniowe decydują o tym, jakie 
zagadnienia są bardziej szczegółowo omawiane i na których obszarach rozwojowych 
intensywniej koncentruje się kurs. O optymalne dopasowanie zawartości programu dba ekspert 
prowadzący zajęcia i to on dobiera najodpowiedniejsze dla danej grupy szkoleniowej ścieżki 
rozwoju z obszarów – organizacja szkoleń, autoprezentacja, komunikacja, zarządzanie stresem, 
osobista efektywność. Szkolenia dla trenerów wewnętrznych to intensywne warsztaty 
praktyczne. Zdalny kurs efektywność osobista – „Trening dla trenerów wewnętrznych” 
prowadzimy w zgodzie z regułami modelu ABL (Activity Based Learning) oraz założeniami cyklu 
Kolba. Warsztat jest zaplanowany na dwa dni, a każdy dzień szkolenia trwa około 7 godzin 
zegarowych. Wszystkie osoby zapisane na kurs trenerski otrzymują od nas dodatkowo w komplet 
materiałów szkoleniowych – zbiór praktycznych wiadomości z dziedzin: organizacja i ewaluacja 
szkoleń, skuteczna komunikacja, budowanie wizerunku, wystąpienia publiczne, efektywność 
osobista. Szkolenia online dla pracowników działów szkoleń kończą się wystawieniem 
certyfikatów potwierdzających ukończenie kursu w Human Skills. 

  



 

Wszystkie treści i materiały zawarte w tej publikacji, stanowią własność Human Skills i są utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób 
(elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody autora. 
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PROGRAM SZKOLENIA TRENING DLA TRENERÓW WEWNĘTRZNYCH – KURS 
STACJONARNY 
 
„Trening dla trenerów wewnętrznych” to jeden z najbardziej wyspecjalizowanych warsztatów z 
działu Efektywność osobista – szkolenia poświęcone planowaniu i prowadzeniu szkoleń to 
otwarte warsztaty skoncentrowane na rozwoju różnorodnych umiejętności, dzięki którym 
trenerzy wewnętrzni mogą udoskonalić swój warsztat oraz zdobyć usystematyzowaną wiedzę 
niezbędną do realizacji szkoleń pracowniczych. Stacjonarne kursy trenerskie mają na celu 
wszechstronny rozwój, a dotyczy on wielu różnych istotnych dla pracy w dziale szkoleń  obszarów 
takich jak: projektowanie i planowanie szkoleń, budowanie relacji, autoprezentacja, zarządzanie 
stresem, komunikacja interpersonalna, efektywność osobista. Szkolenie dla trenerów 
organizowane w trybie stacjonarnym odbywają się w naszej warszawskiej siedzibie. Nasze 
centrum szkoleniowe to nowocześnie i komfortowo zaaranżowana przestrzeń, w której panują 
perfekcyjne warunki do nauki. Dbamy o to, by goszczeni przez nas Kursanci mogli w pełni 
koncentrować się na rozwijaniu umiejętności trenerskich i pogłębiali kompetencje, dzięki 
którym wzrośnie skuteczność, sprawność zawodowa i osobista efektywność. Szkolenia 
dla trenerów wewnętrznych to praktyczne kursy, podczas których nauka opiera się na wielu 
ćwiczeniach i metodach aktywizujących: stacjonarny kurs efektywność osobista – „Trening 
dla trenerów wewnętrznych” realizujemy w zgodzie z modelem ABL (Activity Based Learning) 
oraz cyklem Kolba. Standardowy trening dla trenerów wewnętrznych składa się z 9 modułów 
tematycznych, a cały warsztat został rozplanowany na 2 dni szkoleniowe. Pojedyncza sesja trwa 
około 7 godzin zegarowych. W cenie szkolenia zapewniamy Kursantom poczęstunek w czasie 
przerwy śniadaniowej i obiad serwowany w pobliskiej restauracji. Wszyscy Uczestnicy treningu 
dla trenerów otrzymują od nas również pakiet starannie opracowanych materiałów 
szkoleniowych – zbiór praktycznych wiadomości z dziedzin: organizacja i ewaluacja szkoleń, 
autoprezentacja, komunikacja, efektywność osobista. Szkolenia kończą się wystawieniem 
certyfikatu ukończenia specjalistycznego kursu w Human Skills. Na życzenie Kursantów trener 
może zarekomendować Uczestnikom zajęć również inne warsztaty uzupełniające z działu 
Efektywność osobista. Szkolenie dla trenerów wewnętrznych warto także dopełnić kursami 
dedykowanymi dla pracowników działów HR, warsztatami z komunikacji interpersonalnej oraz 
szkoleniami specjalistycznymi (Talenty Gallupa, Assessment i Development Center i in.). 
  



 

Wszystkie treści i materiały zawarte w tej publikacji, stanowią własność Human Skills i są utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób 
(elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody autora. 
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RAMOWY PROGRAM STACJONARNEGO SZKOLENIA „TRENING DLA 
TRENERÓW WEWNĘTRZNYCH” 
 
Umiejętności trenerskie, projektowanie i prowadzenie szkoleń, efektywność osobista – szkolenia 
stacjonarne poświęcone tym zagadnieniom rozpoczynamy od weryfikacji potrzeb 
szkoleniowych Kursantów. Wyniki diagnozy przeprowadzonej we wstępie do szkolenia mają 
decydujący wpływ na ostateczny kształt widocznego poniżej programu warsztatu oraz dobór 
metod i technik nauczania, dzięki którym doskonalone będą umiejętności z obszarów mentoring 
i efektywność osobista. Szkolenie trenerskie może być niekiedy uzupełnione dodatkowymi 
zagadnieniami, ćwiczeniami i przykładami, jeśli taką potrzebę ujawni diagnoza z początku zajęć. 
„Trening dla trenerów wewnętrznych” to zindywidualizowany program szkoleniowy – 
doświadczenia Uczestników zajęć oraz ich faktyczne potrzeby szkoleniowe decydują o tym, jakie 
treści są dokładniej omawiane i na których obszarach rozwojowych silniej skoncentruje się 
warsztat. O optymalne dostosowanie programu dba trener prowadzący zajęcia i to on dobiera 
optymalne dla danej grupy szkoleniowej ścieżki rozwoju z dziedzin– organizacja szkoleń,  
komunikacja interpersonalna, zarządzanie stresem, autoprezentacja, osobista efektywność. 
Szkolenia dla wewnętrznych trenerów to warsztaty o charakterze praktycznym. Kurs efektywność 
osobista – „Trening dla trenerów wewnętrznych” realizujemy w zgodzie z filozofią modelu 
Activity Based Learning oraz regułami Kolba. Kurs został zaplanowany na 2 dni, a każdy dzień 
warsztatu trwa około 7 godzin. Wszyscy Kursanci otrzymają od nas pakiet wysokiej jakości 
materiałów szkoleniowych – kompendium praktycznej wiedzy z dziedzin: organizacja i ewaluacja 
szkoleń, komunikacja interpersonalna, wystąpienia publiczne, kreowanie wizerunku, efektywność 
osobista. Szkolenia dla pracowników pionów szkoleń pozwalają uzyskać certyfikat 
potwierdzający ukończenie specjalistycznego kursu w naszym centrum szkoleniowym. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wszystkie treści i materiały zawarte w tej publikacji, stanowią własność Human Skills i są utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób 
(elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody autora. 
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INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

Cena i terminy (link) 

Szkolenie online: 
Cena zawiera: 

• Materiały szkoleniowe w pdf. 
• Certyfikat odbycia szkolenia. 
• Możliwość odbycia e-mentoringu po obyciu szkolenia (po ustaleniu z trenerem). 

Jak się przygotować do uczestnictwa w szkoleniu otwartym online? 
• Szkolenie obywa się na platformie Clikmeeting lub Zoom. Nie musisz nic instalować. 

Udział w szkoleniu jest możliwy za pośrednictwem komputera, laptopa oraz telefonu 
komórkowego. 

• Przed udziałem w szkoleniu otrzymasz link do pokoju online. 
• Przed szkoleniem sprawdź czy działają Ci głośniki oraz czy masz aktywną kamerę 

(może się przydać). 
• Przygotuj sobie notatnik oraz długopis. 
• Logując się na szkolenie, skorzystaj z przeglądarki Google Chrome lub Firefox. 
• Sprawdź jak się przygotować technicznie (więcej informacji). 

 

Szkolenie otwarte stacjonarne: 
Cena szkolenia otwartego stacjonarnego zawiera: 

• Realizacje szkolenia w kamienicy, w centrum Warszawy (zobacz nasze biuro) lub 
w wybranej sali szkoleniowej w Warszawie z dostosowaniem do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 

• Przerwę kawową premium (kawa z ekspresu i nie tylko; wybór herbat; napoje; owoce; 
przekąski) oraz obiad w pobliskiej restauracji. Jeżeli jesteś na szczególnej diecie, zgłoś 
nam to proszę przed szkoleniem. 

• Pakiet szkoleniowy (materiały szkoleniowe, teczka, notatnik, długopis). 
• Certyfikat odbycia szkolenia. 
• Możliwość odbycia e-mentoringu po obyciu szkolenia (po ustaleniu z trenerem). 

Jak się przygotować do uczestnictwa w szkoleniu stacjonarnym? 
• Szkolenie obywa się w godzinach 9:00-16:00 – zapraszamy Cię już około godziny 8:45. 
• W trakcie szkolenia będą przerwy kawowe i jedna dłuższa obiadowa. 
• Szkolenie obywa się z biurze firmy Human Skills, ul.Widok 18/2 w samym centrum 

Warszawy. Jeżeli wybierasz się do nas samochodem, weź pod uwagę, że jest 
to centrum i strefa płatnego parkowania. 

 

https://www.humanskills.pl/szkolenia_otwarte/trening-dla-trenerow-wewnetrznych/
https://www.humanskills.pl/szkolenia/clikmeeting/
https://www.humanskills.pl/firma/


 

Wszystkie treści i materiały zawarte w tej publikacji, stanowią własność Human Skills i są utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób 
(elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody autora. 
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FORMULARZ ZAMÓWIENIA NA SZKOLENIE OTWARTE TRENING DLA TRENERÓW WEWNĘTRZNYCH 

Gdzie znaleźli Państwo informację o szkoleniu?  

TEMAT i SZKOLENIA/ TERMIN 
 

LICZBA ZGŁASZANYCH UCZESTNIKÓW 
 
 

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA / ÓW SZKOLENIA  

ZAJMOWANE STANOWISKO/A  

ADRES E-MAIL (w celu przesłania informacji o szkoleniu)  

NUMER TELEFONU (w przypadku niezbędnego kontaktu)  

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI SZKOLENIA NETTO:  BRUTTO:  
 

ZWOLNIENIE Z VAT*: 
                                                                TAK                                                              NIE 
*w przypadku zwolnienia z VAT prosimy o dołączenie podpisanego OŚWIADCZENIA z bieżącą datą, które wykazuje ulgę. 
CZY AKCEPTUJĄ PAŃSTWO FAKTURY PROFRORMA/PRZEDPŁATĘ ZA SZKOLENIE:       TAK/ NIE  

TERMIN PŁATNOŚCI FAKTURY*: 7 dni/14 dni/inny jaki: 
 

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ  
 Imię i nazwisko / Nr tel. i email 
DANE DO FAKTURY PEŁNA NAZWA FIRMY, ADRES, NIP 

Adres wysyłki faktury: 

ZAMAWIAM SZKOLENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY: 
 
 
Podpis osoby przyjmującej zgłoszenie, data 

Pieczątka firmy Klienta 
 
Podpis osoby zgłaszającej, data 

Przeczytaj: Regulamin (wejdź) Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem uczestnictwa. Akceptuję 
regulamin – obwiązki i konsekwencje. 
 

Podpis osoby zgłaszającej, data 
Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera i informacji handlowych, w tym BEZPŁATNYCH ZAPROSZEŃ NA WYDARZENIE 
oraz  DEDYKOWANYCH ZNIŻEK NA CENY SZKOLEŃ  od Human Skills. Zgoda jest dobrowolna. Mam prawo cofnąć zgodę w 
każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. 
Administratorem jest Human Skills, ul. Rembielińska 12/19, 03-343 Warszawa 
 

Podpis osoby zgłaszającej, data 
 

https://www.humanskills.pl/strona-glowna/firma/regulamin/

