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„Każdy człowiek ma szanse 
ulepszyć część istniejącego świata 
– mianowicie samego siebie"

Paul Anton de Lagarde



O nas

Nazywamy się COMPETENCE ponieważ rozwijamy i
doskonalimy kluczowe kompetencje pracowników,
decydujące o ich wysokich i ponadprzeciętnych wynikach w
pracy. Dzięki tym kompetencjom Nasi Klienci skutecznie
realizują założone cele biznesowe.

Od 2007 roku wspieramy organizacje biznesowe i
administrację w procesie zmian i rozwoju, tworząc dla
nich dedykowane programy rozwojowe – projekty
szkoleniowe, coachingowe, doradcze. Zrealizowaliśmy
wiele kilkuletnich projektów szkoleniowych dla
podmiotów z administracji oraz firm z branży finansowej,
usługowej i produkcyjnej. Towarzyszyliśmy wielu firmom w
procesie przemian – wprowadzania systemu zarządzania
przez cele, czy też systemu ocen pracowników.

Poprzez realizację działań rozwojowych:
- rozwiązujemy problemy istniejące w organizacji (np. długo trwające zebrania pracownicze, konflikty
między pracownikami/zespołami pracowniczymi, silny stres pracowników wynikający z czynników
organizacyjnych)
- przygotowujemy pracowników do zmian wprowadzanych w organizacji (przygotowanie do
wprowadzenia nowych systemów zarządzania, np. zarządzania przez cele, systemu ocen pracowników)
- zwiększamy efektywność pracowników i zespołów pracowniczych, prowadząc ich do wysokich i
ponadprzeciętnych wyników w pracy (szkolenia z kompetencji menedżerskich, z efektywności osobistej -
zarządzania sobą w czasie, asertywności, etc.)



Nasze osiągnięcia 

1000 godzin 
coachingu 

przeprowadziliśmy 
dla doradców 

finansowych jednej 
firmy

10 firm i instytucji 
powierzyło nam 

realizację co najmniej 
dwuletnich 
projektów

szkoleniowo-
coachingowych

30 szkoleń z 
zarządzania przez 

cele 
przeprowadziliśmy 

dla kadry 
kierowniczej 

wyższego szczebla 
jednej firmy

100 firm z 
sektora MŚP 
uczestniczyło 

w naszych 
otwartych 
projektach 

szkoleniowych

3000 
pracowników
wzięło udział 

w naszych 
szkoleniach w 

ciągu 
ostatnich 3 lat

300  
przełożonych z 

jednej firmy 
przygotowaliśmy 

do 
wprowadzenia 

nowego systemu 
oceny 

okresowej

1000 godzin 
coachingu 

przeprowadziliśmy 
dla doradców 

finansowych jednej 
firmy



NASZA OFERTA



Jak rozwijamy kompetencje pracowników?

Diagnoza
kompetencji

Rozwój
kompetencji 
poprzez szkolenia

Wsparcie 
w rozwoju 
poprzez coaching

Działania rozwojowe w postaci 
szkoleń i coachingu poprzedzamy 
diagnozą.

W wyniku tej diagnozy określamy 
poziom danej kompetencji i 
identyfikujemy luki 
kompetencyjne pracowników i 
zespołów pracowniczych.

Na tej podstawie określamy cele 
działań rozwojowych, 
dobieramy ich formę (szkolenia, 
coaching, moderacja) i 
projektujemy ich treści (program 
szkolenia). By zwiększyć 
efektywność działań 
rozwojowych zapewniamy dalsze 
wsparcie 
pracowników/zespołów 
pracowniczych bezpośrednio w 
miejscu pracy.



Zakres naszej oferty:

Pracownik Ocena kompetencji pracownika 

poprzez:

• Testy psychologiczne

• Ankiety i kwestionariusze

• Ustrukturyzowane wywiady

• Obserwacje w miejscu pracy

• Development Center

• Szkolenia grupowe

• Szkolenia indywidualne

• Treningi umiejętności

• Szkolenia follow up

• Coaching

• Doradztwo

• Wsparcie bezpośrednio w 

miejscu pracy

Zespół 

pracowniczy

Ocena mocnych i słabych stron 

zespołu, diagnoza etapu jego rozwoju 

poprzez:

• Ankiety i kwestionariusze

• Pogłębione wywiady

• Obserwację sposobu pracy

• Teambuilding (budowanie i rozwój 

zespołu)

• Szkolenia ze współpracy we wspólnym 

osiąganiu celów

• Szkolenia z rozwiązywania konfliktów 

w zespole

• Szkolenia dla zespołów 

międzykulturowych

Moderacja warsztatów

• Wypracowania rozwiązań 

problemów we współpracy

• Wypracowania sposobów 

podejmowania decyzji

• Rozwiązywania konfliktów w 

danym zespole

Organizacja Ocena systemów zarządzania

• Systemu zarządzania przez cele

• Systemu ocen okresowych

• Polityki antymobbingowej

Diagnoza organizacji pod kątem:

• Czynników stresogennych 

tkwiących w organizacji

• Czynników zmniejszających 

efektywność w pracy tkwiących w 

organizacji

Ocena mocnych i słabych stron zespołu, 

diagnoza etapu jego rozwoju poprzez:

• Wprowadzenie systemu zarządzania 

przez cele

• Wprowadzenie systemu ocen 

okresowych

• Wprowadzenie polityki 

antymobbingowej

Szkolenia dedykowane dla całej 

organizacji w celu wprowadzenia 

określonego standardu (np. standard 

prowadzenia zebrań w całej organizacji)

Wprowadzenie działań 

usprawniających na płaszczyźnie 

organizacji poprzez:

• Moderację pracy zespołów 

usprawniających (np. kółek 

zdrowia/niem. 

Gesundheitzirkel)

• Wypracowania standardów 

zwiększających efektywność 

organizacji (np. standard 

prowadzenia zebrań 

pracowniczych)

Diagnozujemy kompetencje Rozwijamy kompetencje
Wspieramy w rozwoju 

kompetencji



NASZE SZKOLENIA



Jak przygotowujemy szkolenia?

Szkolenia szyjemy „na miarę”- projektujemy na
potrzeby danego klienta w oparciu o wcześniej
prowadzoną diagnozę.

Tylko w przypadku szkoleń otwartych
wykorzystujemy gotowe programy szkoleniowe.
Działania rozwojowe w postaci szkoleń i
coachingu poprzedzamy diagnozą kompetencji.

W wyniku tej diagnozy określamy poziom danej
kompetencji i identyfikujemy luki kompetencyjne
pracowników i zespołów pracowniczych. Na tej
podstawie określamy cele działań rozwojowych,
dobieramy ich formę (szkolenia, coaching,
moderacja) i projektujemy ich treści (program
szkolenia).

By zwiększyć efektywność działań rozwojowych,
zapewniamy dalsze wsparcie pracowników/
zespołów pracowniczych bezpośrednio w miejscu
pracy w postaci coachingu on the job, szkoleń
indywidualnych, czy też moderowania spotkań
zespołów pracowniczych.



Przykład projektowania działań rozwojowych

Przykład działań rozwojowych dla firmy z branży produkcyjnej, która zgłosiła 
potrzebę zwiększenia efektywności zebrań, odbywających się w firmie. 

Cel  działań rozwojowych:

Zwiększenie efektywności prowadzonych
zebrań poprzez:
• zwiększenie umiejętności prowadzenia

zebrań (zmiany na płaszczyźnie jednostki),
• wprowadzenie standardu prowadzenia

zebrań w całej organizacji (zmiany na
płaszczyźnie organizacji).

Korzyści działań rozwojowych

Dzięki standardowi prowadzenia zebrań, który
będzie obowiązywał w całej organizacji:
• skrócony zostanie czas trwania spotkań

(struktura spotkania, właściwe
przygotowanie uczestników do zebrania),

• w spotkania angażowane będą tylko te osoby,
których obecność jest niezbędna, inne osoby
pośrednio zaangażowane w daną sprawę
będą informowane o wyniku zebrania,

• zebrania będą pociągały za sobą określone
działania, które zostały ustalone w trakcie
ich trwania (wprowadzenie protokołów i
komunikacji po zebraniu)

Branża produkcyjna



Przeprowadzone działania rozwojowe

Cele

działań 

rozwojowych

• Identyfikacja czynników 

obniżających efektywność spotkań

• Wypracowanie standardu 

prowadzenia zebrań (zmiana na 

płaszczyźnie organizacji)

• Rozwój umiejętności prowadzenia 

zebrań przez pracowników (zmiana 

na płaszczyźnie pracownika)

• Wsparcie pracowników w 

stosowaniu standardu 

prowadzenia zebrań i 

wykorzystaniu umiejętności 

prowadzenia zebrań w miejscu 

pracy

Metody

działań 

rozwojowych

• Obserwacja prowadzonych w 

firmie spotkań

• Wywiady z wybranymi osobami 

prowadzącymi spotkania i 

osobami, które uczestniczą w 

zebraniach

• Rozmowa z pracownikami działu

HR

• Warsztat wypracowania standardu 

prowadzenia zebrań w organizacji

• Szkolenia grupowe dla osób 

prowadzących zebrania z zakresu 

przyjętego standardu oraz technik 

prowadzenia spotkań

• Szkolenia indywidualne dla osób 

prowadzących zebrania w miejscu 

pracy (przygotowanie z 

uczestnikiem spotkania, 

obserwacja prowadzonego 

spotkania, udzielenie informacji 

zwrotnej na temat zgodności ze 

standardem, wnioski)

Wyniki

działań 

rozwojowych

• Raport z zestawieniem czynników 

obniżających efektywność spotkań

• Określenie konkretnych celów 

działań rozwojowych

• Przedstawienie propozycji działań 

pracownikom działu HR

• Większa efektywność odbywających 

się zebrań

• Utrwalenie zmian w prowadzeniu 

zebrań

Diagnoza kompetencji Rozwój kompetencji
Wsparcie w rozwoju 

kompetencji



Podczas szkoleń

Dzielimy się wiedzą i 
doświadczeniem

Ćwiczymy konkretne 
umiejętności uczestników i 

dostarczamy konkretne 
metody i narzędzia do 

zastosowania w miejscu 
pracy

Sprawiamy, że uczestnicy 
chcą wykorzystywać nabyte 
umiejętności i stosować w 

miejscu pracy poznane 
narzędzia



Co wyróżnia nasze szkolenia?

Przed szkoleniem badamy poziomy kompetencji,
określamy jakich kompetencji brakuje pracownikom,
identyfikujemy konkretne sytuacje, w których dane
kompetencje są niezbędne i w których powinny być
przez pracownika wykorzystane.

Na tej podstawie określamy cele szkolenia i
projektujemy szkolenie (projektujemy program
szkolenia i dobieramy ćwiczenia). W trakcie szkolenia
ćwiczymy umiejętności w sytuacjach zawodowych
pracowników. Zapewniamy transfer umiejętności-
ułatwiamy pracownikom wykorzystanie umiejętności
bezpośrednio w miejscu pracy.

Wysoka 
skuteczność

Profesjonalizm

Znamy się na procesach uczenia osób dorosłych.

Programy szkoleniowe projektujemy w oparciu o
metodologię tworzenia szkoleń (cykl Kolba, model PIT).

Dbamy o to, by szkolenie było odpowiedzią na różne
style uczenia się uczestników, stosując różne metody
nauczania (uczenie przez doświadczenie, uczenie
poprzez obserwacje, etc.).

Podczas organizacji szkoleń dbamy o najdrobniejsze
szczegóły – od przekazywania szczegółowych informacji
uczestnikom szkoleń po dobór sali szkoleniowej i
wyboru menu. Szkolenia realizujemy wyłącznie w
hotelach zapewniających wysoką jakość – osobiście
przez nas sprawdzoną.

Efektywne uczenie jest możliwe tylko wtedy, gdy
uczestnicy czują się bezpiecznie.

Podczas szkoleń integrujemy uczestników i budujemy
atmosferę, która sprzyja otwartej wymianie zadań i
dzieleniu się doświadczeniami. Nasi trenerzy są z grupą,
a nie obok niej. Budują swój autorytet pokazując siebie
nie jako idealny wzór, tylko człowieka, który ma swoje
słabości, popełnia błędy i na nich się uczy.

Podczas szkoleń nasi trenerzy odwołują się do własnych
doświadczeń, pokazują, jak sami stosują prezentowane
przez siebie metody i narzędzia oraz wskazują na to, jak
uniknąć błędów przy ich stosowaniu.

W trakcie prowadzenia szkolenia reagujemy na potrzeby
uczestników zarówno w zakresie sposobu prowadzenia
zajęć (potrzeba dyskusji, potrzeba większej części
teoretycznej), jak i ich treści (uczestnicy w trakcie
szkolenia zgłaszają sytuacje zawodowe, które chcieliby
przećwiczyć).

Nawet w trakcie prowadzenia szkolenia jesteśmy w
stanie zmodyfikować program szkolenia i sposób jego
prowadzenia, by odpowiadał on w całości na potrzeby
uczestników.

Sprzyjająca 
uczeniu 
atmosfera

Dopasowanie 
do uczestnika



Co wyróżnia nasze szkolenia?

Czynimy użyteczność z osiągnieć takich jak
ekonomia i psychologia. W trakcie szkoleń
pokazujemy najnowsze osiągnięcia tych nauk,
wskazując, jak można wykorzystać je w
biznesie. Uczestniczymy w konferencjach
krajowych i międzynarodowych, sięgamy do
fachowej literatury, by dzielić się jak
najbardziej aktualną wiedzą. Interesuje nas
wyłącznie praktyczne zastosowanie wiedzy.

Podczas szkoleń wiedzę ilustrujemy
przykładami z życia i odwołujemy się do
doświadczeń uczestników. Dzielimy się
własnymi doświadczeniami, które zbieramy w
trakcie współpracy z firmami z różnych branż,
wskazując na dobre praktyki oraz popełniane
błędy - dając wskazówki, jak ich unikać.

W trakcie szkoleń dostarczamy konkretnych
metod i narzędzi, które mogą być od razu
wykorzystane w miejscu pracy uczestników.

Wiedza 
poparta 
praktyką

Czujemy się odpowiedzialni za efekty szkolenia. Mając
świadomość, iż działania rozwojowe mają przyczynić
się do realizacji konkretnych celów biznesowych
Klienta, w szkoleniach rozwijamy przede wszystkim
umiejętności pracowników oraz wpływamy na ich
postawy, przekonując do wykorzystania nabytych
umiejętności w miejscu pracy.

Dlatego wszystkie nasze szkolenia mają charakter
warsztatowy, gdzie przekazywanie teorii ograniczone
jest do minimum. Aby ćwiczyć konkretne
umiejętności, projektujemy autorskie ćwiczenia
osadzone w rzeczywistości Klienta. Wykorzystujemy
w tym celu aktywne metody uczenia - ćwiczenia
grupowe, odgrywanie roli, videofeedback, etc.

Uczestnicy podczas szkoleń mają możliwość
rozwiązywania swoich indywidualnych problemów i
przećwiczenia nowych umiejętności w sytuacjach
zbliżonych do zawodowych, a w przypadku szkoleń
on the job - wykorzystania tych umiejętności
bezpośrednio w miejscu pracy. Łączymy cele
indywidualne uczestników szkoleń z celami
biznesowymi firmy.

Koncentracja 
na celach 
biznesowych



REFERENCJE



Lista referencyjna - projekty zamknięte

BIZNES
Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. 
Akademia Kształcenia Zawodowego Sp. z o.o. 
APEXnet Centrum Szkoleń Administracji Publicznej s.c. 
Aquapark Polkowice 
Bekpol Sp. z o.o.
DeLaval (na zlecenie HCF) 
Donako (na zlecenie HCF) 
Dolnośląska Szkoła Bankowa Sp. z o.o.
Europejski Fundusz Leasingowy S.A. 
EVEREST Centrum Językowe
F5 Konsulting Sp. z o.o. 
Ferax Sp. z o.o. (na zlecenie HR Partners)
GETIN Leasing S.A.
HCF Human Changes Factory Sp. z o.o. 
HR Partners 
Hydro Vacuum S.A.
Kirchhoff Polska Sp. z. o.o. 
KRKA-POLSKA Sp. z o.o. (na zlecenie Moderator s.c.)
Moderator s.c. 
OTREK Europejskie Centrum Rozwoju Biznesu Sp. z o.o. 
Piekarnia Familijna Sp. J. 
Poczta Polska Sp. z o.o. 
Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. 
RENA Polska Sp. z o.o. 
RENA Łódź Sp. z o.o.
Sitech Sp. z o.o
Śląski Instytut Rozwoju Turystyki i Ochrony Środowiska Sp. z o.o. 
TUI Poland Sp. z o.o. 
Visimind Ltd Sp. z o.o.
Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o.
Wola Sp. z o.o. (na zlecenie HR Partners)
Vulcan Sp. z o.o. (na zlecenie Grow)
Wieczorek, Produkcja Maszyn Piekarniczych M. Wieczorek



Lista referencyjna- projekty zamknięte

ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA
Gmina Lubin
Gmina Polkowice
Gminna Brenna
Komenda Straży Miejskiej w Polkowicach
Miasto Stołeczne Warszawa
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu
Powiat Polkowicki
Powiat Żyrardowski
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach
Sąd Okręgowy w Legnicy
Sąd Rejonowy w Lubinie
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Urząd Miasta Inowrocławia
Urząd Miejski w Jaworznie
Urząd Miejski w Tarnowskich Górach

ADMINISTRACJA RZĄDOWA
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Ministerstwo Komunikacji Elektronicznej
Ministerstwo Obrony Narodowej
Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Legnicy

EDUKACJA
Akademia Morska w Szczecinie
Politechnika Opolska
Politechnika Wrocławska
Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania
Clark University



Lista referencyjna- projekty otwarte

Bara Grażyna Firma Usługowo-Handlowa
Edward Gil Super AV Systemy Audiowizualne
Sewo Lifting podnośniki koszowe Jacek Burkowski
Akademia Stylizacji Fryzur Katarzyna Majchrzak
Marcin Łysak "Łysak Studio Fotograficzne"
V4 Agnieszka Kosek
Małgorzata Lecyk-Stępień Kancelaria Radcy Prawnego
Botanicart Joanna Jankowska-Ciaciek
Ruka Projekt sp. z o.o.
„Pressmedial” sp. z o.o.
British International School of Cracow sp. z o.o.
Świstak s.c.
Wojcieszowianka s.a.
„Matecs" Sp. z o.o.
„Fabryka elementów budowlanych G&A” sp. z o. o.
„O.K. Park” sp. z o.o.
Transkop Bis sp. z o.o.
Europejskie Centrum Odszkodowań s.a.
„KTM Inżynieria” sp. z o.o.
MR Job Agencja Pracy Tymczasowej sp. z o. o.
Agencja Finansowo- Księgowa,"Raport" sp. z o. o.
„Przedsiębiorstwo Transportowo- Budowlane” sp. z o. o.



Opinie wyrażone w referencjach (projekty zamknięte)

„Szkolenie zostało zrealizowane na wysokim poziomie. Znajomość tematu, sposób prowadzenia szkolenia,
atmosfera, kompetencje i doświadczenie trenera są czynnikami, które w pełni pozwalają na rekomendację
firmy Competence- Training & Coaching Institute jako profesjonalnego partnera w zakresie szkoleń i
warsztatów.”

Karten Robel - Prezes Zarządu Rena Sp. z .o.o.

„Szkolenie zostało wysoko ocenione przez uczestników, którzy zwrócili uwagę na duże zaangażowanie
trenera. Wartością dodaną okazały się praktyczne przykłady i ćwiczenia – uczestnicy docenili fakt, że
prowadzący nie skupiał się jedynie na teorii, ale zależało mu na umożliwieniu pracownikom firmy Kirchhoff
Polska zdobycia jak najwięcej praktycznych umiejętności, które mogą zostać wykorzystanie w miejscu
pracy.”

Bartosz Jałocha – Specjalista ds. Szkoleń i Zatrudnienia Kirchohoff Polska Sp.z.o.o.

„Uczestnicy podczas szkolenia rozwinęli umiejętności strategiczne - myślenie w kategoriach celów i
określenia wskaźników celów. Treści szkoleniowe mogli odnieść wprost do swojej pracy zawodowej –
określając cele dla siebie i swoich pracowników, przyczyniające się do realizacji celów strategicznych
Poczty Polskiej S.A. Szkolenie zostało wysoko ocenione (…).”

Justyna Siwek – Zastępca Dyrektora Centrum Zarządzania Zasobami Ludzkimi Poczty 
Polskiej S.A. 



Opinie uczestników szkoleń otwartych

„Szkolenia przydatne w rozwoju zawodowym, uzupełniające i porządkujące wiedzę. Ten projekt dał mi
możliwość uporządkowania wiedzy z zakresu zrealizowanych programów i przydatnych w rozwoju
zawodowym. Uporządkowałam i uzupełniłam umiejętności interpersonalne, w tym: negocjacje, radzenie
sobie ze stresem, asertywność oraz kierownicze, w tym: kierowanie, prowadzenie rozmów pracowniczych,
rozwiązywania konfliktów. Projekt oceniam na „5” z plusem.”

Izabela Dutka, menedżer w Europejskim Centrum Odszkodowań S.A.

„Dzięki szkoleniom Competence ugruntowałam wiedzę w zakresie technik sprzedaży, technik negocjacji oraz
dowiedziałam się, jak radzić sobie ze stresem. Sprawdziłam i przećwiczyłam w tym zakresie swoje
umiejętności pod okiem trenerów oraz poznałam uwagi pozostałych uczestników szkolenia. Wiem w jakim
obszarze jestem mocna oraz wiem, nad czym jeszcze muszę popracować. Wiele narzędzi prezentowanych i
ćwiczonych podczas szkoleń można zastosować w swojej pracy i w życiu codziennym. Zdobyta wiedza
pozwala zarówno na zastosowanie odpowiednich technik podczas procesu sprzedaży czy negocjacji, jak i
obronę przed technikami manipulacji wywieranymi przez innych na nas. Projekt szkoleniowy
przeprowadzony na bardzo wysokim poziomie. Doskonała organizacja zarówno samego szkolenia, jak i sal
szkoleniowych, cateringu, etc.”

Joanna Nalewajko, wiceprezes JML Global Sp. z o.o. 



Opinie uczestników szkoleń otwartych

„Po przebyciu szkoleń w ramach projektu „Pewna swoich możliwości”, chciałabym wyrazić swoją opinię na
jego temat. Uważam, że pomysł zorganizowania cyklu szkoleń dla kobiet pracujących był niezwykle
trafionym pomysłem. Mi osobiście przydała się wiedza jaką zdobyłam podczas uczestnictwa w szkoleniach.
Podano mi kilka cennych wskazówek jak sobie radzić z emocjami, jak nie dopuścić do eskalacji konfliktu, jak
prowadzić negocjacje, na czym one polegają. Przekazywana wiedza okazała się przydatna w życiu
zawodowym, ale również w życiu prywatnym (w wielu sprawach domowych). Dzięki uczestnictwie w
projekcie mogłam poznać wiele ciekawych kobiet, które pracują w moim regionie, poznać ich problemy z
jakimi się zawodowo stykają i posłuchać przykładów rozwiązań proponowanych przez szkoleniowców. Samą
realizację projektu oceniam bardzo wysoko, zajęcia zostały przeprowadzone bardzo fachowo, wiedza
przekazywana była w sposób zrozumiały, pomagały przy tym rozmaite ćwiczenia, w których brały udział
wszystkie Panie z grupy. Nie ukrywam również, że chętnie wzięłabym udział w następnych szkoleniach jakie
będzie organizowała firma COMPETENCE.”

Urszula Pawlus z Ruka Projekt Sp. z o.o.

„Dowiedziałam się jak komunikować się z personelem poprzez słuchanie, prowadzenie rozmów, że ważne
jest mówienie także o nieprzyjemnych sprawach. Projekt ten nauczył mnie jak przekazać trudną informację
pracownikom oraz jak przeprowadzić rozmowę motywującą. W praktyce wykorzystałam "przekazałam
trudną informację pracownikowi wykorzystując temat ze szkolenia”. Projekt oceniam na ocenę bardzo
dobrą- bardzo fajnie przeprowadzony, najbardziej podobały mi się zajęcia praktyczne. Prowadzący bardzo
fajnie przekazywali informację .Polecam szkolenie innym.”

Joanna Dembska, menedżer w Pałacu w Krotoszycach


