
 
 

 

 
 
 
 
 

Centrum Kreowania Liderów S.A. 
oraz 

 organizator Karpackiego Wyścigu Kurierów 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

zapraszają na  

3-dniowy cykl szkoleń 

TARNÓW-CIĘŻKOWICE-ZAPORA NIEDZICA 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
Szanowni Państwo, 
 
 
Jest nam niezmiernie miło, organizować dla Państwa trzydniowe warsztaty Lidera, które 
współgrać będą z Karpackim Wyścigiem Kurierów. Będzie to niezwykle ciekawe połączenie 
sportu i biznesu. 

Firma Centrum Kreowania Liderów S.A. od 1991 roku, jako jedna z pierwszych firm 
szkoleniowych, daje wsparcie i doradza organizacjom w obszarze rozwoju biznesu i inwestycji 
w kapitał ludzki. Tworzymy i wdrażamy kompleksowe i skuteczne rozwiązania w zakresie 
najważniejszych aspektów zarządzania, rozwoju działów handlowych, podnoszenia 
kompetencji pracowników oraz rozwoju wiedzy eksperckiej.  

Unikalna wiedza ekspercka oraz wieloletnie doświadczenie praktyczne pozwala nam 
realizować szkolenia na najwyższym poziomie.  

Misją Centrum Kreowania Liderów S.A. jest tworzenie i wdrażanie rozwiązań szkoleniowo-
doradczych oraz kształtowanie sprzyjających warunków do rozwoju kapitału ludzkiego 
w organizacjach.  

 
Mamy nadzieję, że zorganizowany przez nas cykl szkoleniowy zachęci Państwa do częstego 
udziału w realizowanych przez nas spotkaniach, a tym samym przekona do dołączenia do 
szerokiego grona naszych zadowolonych Klientów. 
 

 
 
 
 

Z poważaniem, 
 

 
Tomasz Ruszkowski 

Prezes Zarządu  
Centrum Kreowania Liderów S.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
Szanowni Państwo 
 
Karpacki Wyścig Kurierów w roku 2015 będzie szczególny. Przede wszystkim będzie 
jubileuszowy, bo został zainaugurowany już 40 lat temu w 1975 roku, legendarnym już 
etapem na trasie Tarnów –Ciężkowice. Wyścig odbędzie się w swoim stałym terminie, 
potwierdzonym w międzynarodowym kalendarzu imprez kolarskich UCI dla zawodników do 
lat 23, czyli w dniach 28 kwietnia (wtorek)–3 maja (niedziela)2015 roku. Wyścig wyruszy z 
Tarnowa, potem przez Ziemię Tarnowską i Sądecką dotrze na Orawę. Przejedzie też przez 
Słowację i Czechy, aby zgodnie z tradycją wyścigu oraz legendą kurierów, zakończyć się w 3 
maja w historycznym Veszprem na Węgrzech. 
Głównym organizatorem wyścigu jest MZKOL Sp. z o. o., spółka założona przez Małopolski 
Związek Kolarski, a naszymi partnerami zagranicznymi są CK EPIC Dohnany na Słowacji oraz 
Bakony es Balaton Terszegi Turisztikai Nonprofit z Veszprem na terenie Węgier. Wiodącymi 
sponsorami wyścigu ze strony polskiej będą spółki: Totalizator Sportowy, Tauron Polska 
Energia, Gaz–System oraz Grupa Azoty i Bruk-bet, ze strony słowackiej, lider energii 
odnawialnej –Janom, a ze strony węgierskiej, producent nawozów –Nitrogenmuvek.  
Pierwsza oficjalna prezentacja wyścigu, odbyła się w tarnowskim teatrze w piątek, 6 marca. 
Niemal w przeddzień startu wyścigu, 24 kwietnia, odbędzie się też konferencja prasowa z 
Kopalni Soli w Bochni, która przez setki lat związana była z prastarym szlakiem handlowym z 
Polski do Królestwa Węgier. 28 kwietnia, tuż po prologu, odbędzie się oficjalne, jubileuszowe 
spotkanie, poświęcone 40. rocznicy powstania wyścigu, na które zapraszamy wszystkich 
przyjaciół tego kolarskiego wydarzenia. 
Z kolarskim pozdrowieniem! 

 
 
 

Z poważaniem, 
 

Tomasz Wójcik 
Prezes MZKOL 

Dyrektor Wyścigu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

 

WARSZTAT LIDERA 
 

28 kwietnia, 2015 r., Tarnów 
 

 

OPIS SZKOLENIA: 

Celem szkolenia jest nabycie przez szkolonego umiejętności skutecznej komunikacji w kontekście 
delegowania zadań, efektywnego motywowania członków zespołu do bieżącej pracy, skutecznego 
delegowania zadań, dostosowywania zadań i strategii motywacyjnych do profilu osobowości 
pracownika, takiego kierowania zespołem, by wszyscy jego członkowie dobrze się w nim czuli i 
utrzymywali maksymalną wydajność. 
 
PROGRAM SZKOLENIA: 

I. Definiowanie i doskonalenie własnego stylu zarządzania zespołem, 

II. rozwijanie umiejętności trafnego formułowania celów zespołu i środków ich 
osiągnięcia, 

III. przybliżenie podstaw psychologii społecznej i psychologii motywacji, niezbędnych do 
zrozumienia i przyswojenia technik skutecznego motywowania pracowników, 

IV. poznanie sposobów efektywnej komunikacji z podwładnymi, 

V. odkrywanie i wykorzystanie indywidualnych strategii komunikacyjnych, 

VI. wprowadzenie do typologii osobowości (jak klasyfikować podwładnych ze względu na 
cechy charakteru i dostosowywać do nich przekazy komunikacyjne), 

VII. określanie, jaka ścieżka motywacyjna (kij vs marchewka) będzie skuteczna w stosunku 
do pracowników określonego typu, 

VIII. doskonalenie umiejętności przekazywania pochwał i komunikatów krytycznych, 

IX. przejrzyste zasady delegowania odpowiedzialności i uprawnień. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

PRELEGENT 
 
Tomasz Łysakowski - Trener biznesu specjalizujący się w szkoleniach i warsztatach coachingowych  
z zakresu technik sprzedaży, negocjacji, komunikacji, zarządzania personelem i motywowania 
pracowników. Jako trener pracuje przede wszystkim z firmami i instytucjami. W dziedzinie technik 
sprzedaży na rynku pierwotnym prowadził treningi m.in. dla firm deweloperskich DOMBUD S.A., SGI, 
Mota-Engil Central Europe, Szerbud, Mota-Engil Real Estate Management, Archideon Development  
i Towarzystw Budownictwa Społecznego w Toruniu i Sosnowcu. Z zakresu sprzedaży na rynku 
wtórnym szkolił m.in. pośredników WGN Nieruchomości, Nowak Estate i Powszechnego Towarzystwa 
Ekspertów i Konsultantów Rynku Nieruchomości. W dziedzinie ogólnych technik sprzedaży i obsługi 
klienta szkolił m.in. w MAKRO Cash and Carry, Bricomarche, Kolporter S.A. i Siemens Industry 
Software. W zakresie wystąpień publicznych i prezentacji szkolił m.in. pracowników działu PR Mazda 
Motor Logistics Europe i Lasów Państwowych. Na co dzień prowadzi również szkolenia z zarządzania 
pracownikami oraz prowadzenia i moderowania spotkań. Szlify wykładowcy zdobywał w Instytucie 
Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego (2003-2006) oraz w Szkole Wyższej Psychologii 
Społecznej (2003-2008). Od 2006 współpracownik Programu 4 Polskiego Radia, okazjonalnie także na 
falach TOK FM. Gościnnie ekspert z zakresu psychologii społecznej, marketingu i komunikacji  
w programach TVP1, TVP2, TVP Info i Polsat News. 
 
 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

Centrum Kultury Wsi Polskiej 

m. W. Witosa w Wierzchosławicach 
Wierzchosławice 39a, 

33-122 Wierzchosławice 

 
Szkolenie odbywać się będzie w godzinach: 

Część 1: 10:00 – 12:00 
12:00-13:00 lunch 

Cześć 2: 15:00 – 16:00 
 
 
 
 
Dodatkowo zaplanowano: 
16:30 wyjazd na start prologu wyścigu Tarnów- Mościce 
20:00- uroczysta kolacja w Centrum Kultury Wsi Polskiej 
nocleg 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

TRENING UMIEJĘTNOŚCI 
KIEROWNICZYCH 

 

29 kwietnia, 2015 r., Tarnów 
 

 
 

PROGRAM: 
 

1. Czym jest przywództwo? - omówienie różnego podejścia do przywództwa 
2. Zarządzanie a przywództwo – podstawowe różnice 

 Różnice w procesie od etapu tworzenia po wyniki. 
 Trzy „C” (Control, Compliance, Compartmentalization) musi ustąpić trzem „I” (Ideas, 

Information, Interaction). 
3. Władza a przywództwo - rodzaje władzy w organizacji 
4. Modele przywódcze – cechy skutecznego przywództwa 

 Kompetencje przywódcze – kto był generałem u Napoleona? 
 Relacje przywództwa z innymi obszarami w organizacji. 

5. Wpływ lidera na organizację – organizacje neurotyczne 
 Czy złe przywództwo zawsze charakteryzuje dysfunkcyjną organizację? 
 Czy „zdrowa” organizacja może mieć złego przywódcę? 
 Czy dobry przywódca może funkcjonować skutecznie w organizacji dysfunkcyjnej? 

6. Wpływ lidera na organizację – organizacje autentyzotyczne 
 Dlaczego ludzie najbardziej chcą pracować w Sarbucks’ie i Harley-Davidson’ie? 
 Cechy „zdrowej” organizacji. 

7. Cechy skutecznego lidera 
8. Moje przywództwo. 

Podsumowanie szkolenia z analizą możliwości rozwoju przywództwa własnego uczestników 

na tle wyzwań, które stawia nowoczesna organizacja.        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

PRELEGENT: 
Tomasz Łysakowski - Trener biznesu specjalizujący się w szkoleniach i warsztatach coachingowych z 
zakresu technik sprzedaży, negocjacji, komunikacji, zarządzania personelem i motywowania 
pracowników. Jako trener pracuje przede wszystkim z firmami i instytucjami. W dziedzinie technik 
sprzedaży na rynku pierwotnym prowadził treningi m.in. dla firm deweloperskich DOMBUD S.A., SGI, 
Mota-Engil Central Europe, Szerbud, Mota-Engil Real Estate Management, Archideon Development i 
Towarzystw Budownictwa Społecznego w Toruniu i Sosnowcu. Z zakresu sprzedaży na rynku 
wtórnym szkolił m.in. pośredników WGN Nieruchomości, Nowak Estate i Powszechnego Towarzystwa 
Ekspertów i Konsultantów Rynku Nieruchomości. W dziedzinie ogólnych technik sprzedaży i obsługi 
klienta szkolił m.in. w MAKRO Cash and Carry, Bricomarche, Kolporter S.A. i Siemens Industry 
Software. W zakresie wystąpień publicznych i prezentacji szkolił m.in. pracowników działu PR Mazda 
Motor Logistics Europe i Lasów Państwowych. Na co dzień prowadzi również szkolenia z zarządzania 
pracownikami oraz prowadzenia i moderowania spotkań. Szlify wykładowcy zdobywał w Instytucie 
Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego (2003-2006) oraz w Szkole Wyższej Psychologii 
Społecznej (2003-2008). Od 2006 współpracownik Programu 4 Polskiego Radia, okazjonalnie także na 
falach TOK FM. Gościnnie ekspert z zakresu psychologii społecznej, marketingu i komunikacji w 
programach TVP1, TVP2, TVP Info i Polsat News. 
 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

Centrum Kultury Wsi Polskiej 

m. W. Witosa w Wierzchosławicach 
Wierzchosławice 39a, 

33-122 Wierzchosławice 

 
Szkolenie odbywać się będzie w godzinach: 

8:30- 11:00 
 
 
 
 
Dodatkowo zaplanowano: 
11:30 wyjazd na start pierwszego etapu wyścigu Tarnów-Ciężkowice 
13:00 lunch oraz zwiedzanie Dworu Paderewskiego w Kąśnej Dolnej 
14:50 meta pierwszego etapu wyścigu Tarnów- Ciężkowice 
16:00 przejazd do Zespołu Rekreacyjnego Polana Sosny 
18:00 uroczysta kolacja 
nocleg 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

PRZYWÓDZTWO W ORGANIZACJI 
 

30 kwietnia, 2015 r., Zapora Niedzica 
 

 

OPIS SZKOLENIA: 

Przywództwo jest naturalną częścią życia. Jest umiejętnością, której można się uczyć i ciągle 
doskonalić. Każdy z nas jest liderem w jakiejś dziedzinie. Jeżeli posiadają Państwo wystarczająco dużo 
wiedzy na jakiś temat, to istnieje szansa, że dla jakiejś grupy osób staną się Państwo autorytetem. 
Wiedza jednak to nie wszystko, czego potrzebujemy, aby stawać się przywódcami. Należy do tego 
dodać konieczność rozwijania swojego wewnętrznego potencjału, doskonalenia osobistego 
mistrzostwa. I to nie wszystko, potrzebujemy posiąść umiejętność bycia z ludźmi, zdolność do 
utrzymywania długotrwałych relacji, rozumienia i akceptowania odmienności. Wreszcie, należy 
rozwinąć umiejętność myślenia w kategoriach systemu i dostrzegania zależności pomiędzy 
zdarzeniami oddalonymi od siebie w czasie i przestrzeni. Te cztery aspekty składają się na unikalny 
styl przywództwa rozpatrywany na czterech poziomach logicznych: 

 Tożsamość - Kim jestem? 

 Umiejętności - Jakie są moje talenty i umiejętności? 

 Zachowania - W jaki sposób komunikuję się z ludźmi, jak nawiązuję z nimi kontakt? 

 Środowisko - Jak rozumiem system, którego jestem częścią? 
Co to znaczy być liderem? 

 Być liderem, to rozwijać siebie, bo lider wywiera największy wpływ na innych poprzez to kim 
jest, poprzez własny przykład. 

 Lider inspiruje innych, towarzyszy im w ich rozwoju. Wymaga to od niego zdolności 
komunikacji  i wpływania na innych. Jeśli tego nie potrafi, jest tylko samotnym podróżnym. 

 Lider potrzebuje rozwijania umiejętności kreowania wizji celu, jakiemu służy. Jednocześnie 
musi dostrzegać  miejsce, w którym jest oraz to miejsce, z którego wyruszył. Bez takiej 
„mapy”, bez względu na to jak jest silny i jak wielu ma towarzyszy, zagubi się i odejdzie od 
rzeczywistości. 

 Lider potrzebuje rozumieć system, jakiego jest częścią,. Musi widzieć dalej, poza oczywistą, 
aktualną sytuację. Musi nauczyć się myślenia w kategoriach systemu i dostrzegania głęboko 
ukrytych, złożonych wzorców.  

     
 
Cel szkolenia – wskazanie kierunku podniesienia efektywności organizacji poprzez rozwój zdolności 
i wzmocnienie praktyk przywódczych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

PROGRAM: 
 

9. Czym jest przywództwo? - omówienie różnego podejścia do przywództwa 
10. Zarządzanie a przywództwo – podstawowe różnice 

 Różnice w procesie od etapu tworzenia po wyniki. 
 Trzy „C” (Control, Compliance, Compartmentalization) musi ustąpić trzem „I” (Ideas, 

Information, Interaction).   
11. Poziomy Logiczne Roberta Dilts’a – obszary wpływu Przywódcy   
12. Metaprogramy – nieświadome strategie wspierające lub osłabiające przywództwo   
13. Expose Przywódcy – struktura budowania przywództwa 
14. Władza a przywództwo - rodzaje władzy w organizacji 
15. Modele przywódcze – cechy skutecznego przywództwa 

 Kompetencje przywódcze 
 Relacje przywództwa z innymi obszarami w organizacji. 

16. Cechy skutecznego lidera 
Określanie pięciu obszarów efektywnego przywódcy: kwestionowanie procesu, inspirowanie 
wizji, wyznaczanie drogi, umożliwianie innym działania, zagrzewanie innych. 

 
 
„Zapraszamy do najbardziej ekscytującej podróży, dzięki której sięgniesz do naturalnej siły 
pochodzącej z wnętrza. Jej źródłem jesteś Ty sam.” 
 

 
PRELEGENT: 
 

Wojciech Zatorski posiada 23 lata praktyki w prowadzeniu szkoleń. Doświadczenie to  pozwoliło na 
to, by za swój sukces mógł uznać, że w wielu przypadkach firm, zarządów i poszczególnych osób 
udało mu się zainspirować i dodać odwagi do przeprowadzenia zmian koniecznych dla dalszego 
rozwoju i realizacji celów.  Jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pracował  
w Pracowni Terapii Psychologicznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Pszczynie oraz w Pszczyńskim 
Ośrodku Rehabilitacyjno – Terapeutycznym zajmując stanowiska psychologa i terapeuty 
indywidualnego oraz grupowego. Podczas swojej kariery zawodowej zarządzał grupą polskich 
robotników w Hiszpanii (1991) i Niemczech (1993 – 1994). W 1991 r. otworzył firmę handlową (m. in. 
RTV i AGD). Karierę trenerską rozpoczął w 1992 r. Od 1994 r. prowadzi własną firmę szkoleniową 
ZATORSKI Consulting s.c. Współtworzył w 2004 r. projekt AGRO.pl (usługi dla rolnictwa) szkoląc  
i częściowo zarządzając rzeszą 1000 konsultantów w całej Polsce. Wykłada na Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Krakowie (Studia Podyplomowe, Executive MBA). Wiedzę i umiejętności zdobywał 
poprzez prowadzenie własnej firmy handlowej i szkoleniowo-konsultingowej oraz szkoląc się 
nieustannie na seminariach prowadzonych przez światową czołówkę teoretyków i praktyków sztuki 
zarządzania (m.in. Hermann Müller - Walbrodt, Steven Gilligan, Linnett Saunders-Peal, John Seymour, 
Joseph O’Connor, Robert Dilts) jak również w trakcie prowadzenia własnych szkoleń i konsultacji.  
W 1999 roku został umieszczony na krajowej liście mediatorów sądowych. Posiada certyfikaty m.in.:  
International Coach (ICC), Trainer Of Art Of NLP. Jest współautorem metodyki obejmującej cały, 
złożony proces sprzedażowy i negocjacyjny – Method of Strategic Sales™ (MSS™). 

 
 

 

 



 
 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

Zespół Rekreacyjny Polana Sosny  

os. Polana Sosny 1 
34-441 Niedzica 

 
Szkolenie odbywać się będzie w godzinach: 

Część 1  8:30- 10:30 
Część2   13:00- 16:00 

 
 
 
 
Dodatkowo zaplanowano: 
10:30 wyjazd na start drugiego etapu wyścigu Zapora Niedzica-Jabłonka 
12:00 lunch  
13:00- 16:00 część 2 szkolenia 
16:00 poczęstunek 
16:30 powrót do Centrum Kultury Wsi Polskiej w Tarnowie 
 
 
 
 
 
 
KOSZT  UCZESTNICTWA: 
3500 netto + 23%vat 
 
Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, lunch oraz przerwy kawowe 
podczas trwania szkolenia. 
Dodatkowo w skład ceny wliczone są wyżywienie, noclegi oraz transport. 
 

 
 
 
 
 

Informacji udziela: 

Alicja Michalik 

Specjalista ds. szkoleń 

 

Centrum Kreowania Liderów S.A 

tel. +48 32 356 76 76, 

tel. kom. + 48 502 388 282 

email:  alicja.michalik@ckl.pl 

 

mailto:alicja.michalik@ckl.pl

