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Gene!al  
Management Prog!am
Kompleksowy, praktyczny program buduj'cy kompetencje zarz'dzania  
z punktu widzenia ca(o)ci firmy

Najnowsze !wiatowe metody + narz"dzia wdro#enia =  
= wzrost efektywno!ci mened#erskiej

Kto najbardziej skorzysta 
z programu Management™? 

Z naszego do!wiadczenia w realizacji 
programu w Polsce wynika, "e najwi#k-
sze korzy!ci z udzia$u mog% odnie!&: 

  zarządzający firmami, którzy poszukują 
formalnego wykształcenia menedżerskiego 
(bez względu na wiek)

  właściciele firm, którzy chcą je rozwijać 
przy użyciu bardziej zaawansowanych metod 
zarządzania

  menedżerowie zarządzający poszczególnymi 
działami, którzy awansowali do zarządu 
lub stoją przed taką perspektywą

  najbardziej obiecujący młodzi menedżerowie, 
przygotowywani do awansu

  w poprzednich edycjach programu uczestni czyła 
także duża liczba absolwentów programów 
akademickich, którzy uznali, że potrzebują 
praktycznych narzędzi zarządzania

Sprawd!, czy jest to program dla Ciebie!  
Odpowiedz na pytania w specjalnym te)cie na stronie: www.dniotwarte.ican.pl 

Co !"czy uczestników 
programu Management™

Wszystkich uczestników programu 
Management™ cechuje zorientowanie 
na sukces i gotowość do zmian. Sięgają 
po wiedzę i umiejętności jako po narzędzia 
służące do rozwoju własnych kompetencji 
oraz podnoszenia efektywności swoich firm.



Szanowni Pa#stwo!
Nawet na najtrudniejszych, konkurencyjnych rynkach 
ktoś wygrywa! Sukces, zarówno firm, jak i menedżerów, 
jest zwykle wypadkową wielu czynników. Jednym z nich 
jest zdolność wykorzystania najnowszych technik 
stosowanych przez światowych liderów.  

W tym kontekście mamy zaszczyt zaprosić Państwa 
do udziału w kolejnej edycji programu rozwojowego 
Management™. W ciągu 14 lat program ten stał się na polskim 
rynku szkoleniowym synonimem kompleksowej wiedzy 
na temat zarządzania, przekazywanej w maksymalnie 
praktyczny sposób.

O walorach programu Management™ przekonało się już ponad 
2200 menedżerów reprezentujących kilkaset firm polskich 
i międzynarodowych.

Wychodz'c naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, ponownie zwi*kszyli)my te+ liczb* studiów przypadku, 
symulacji biznesowych oraz praktycznych narz*dzi gotowych do wdro+enia. Znacznie wi*cej jest równie+ materia(ów 
dotycz'cych polskich firm i organizacji dzia(aj'cych na polskim rynku.

Niezmienione pozostały najwyższej klasy narzędzia wsparcia z Harvard Business Publishing pod postacią 
interaktywnego portalu Harvard ManageMentor poświęconego najważniejszym obszarom funkcjonowania 
przedsiębiorstwa. Wszystkie te narzędzia są dostępne dla uczestników w języku polskim przez 24 godziny na dobę, 
7 dni w tygodniu.

Jesteśmy przekonani, że udział w programie Management 2014™ dostarczy Państwu zarówno inspiracji, 
jak i praktycznych wskazówek, w jaki sposób poprawiać wyniki firmy w obecnych okolicznościach rynkowych.  

Z poważaniem i życzeniami sukcesów,

dr Witold Jankowski   Pawe( Motyl
redaktor naczelny    dyrektor generalny
Harvard Business Review Polska  ICAN Institute

P.S. Zajęcia rozpoczynają się na jesieni 2013 r. Jednak już teraz prosimy o rezerwacj* miejsc –  
w bie+'cej edycji jest ich tylko !"#! 

Najnowsza wiedza  
dla praktyków biznesu

Wymierne korzy)ci:
▶  Najnowsze światowe metody  

oraz narzędzia wdrożenia
▶  Dostęp do wiedzy z pewnego źródła
▶  Większa pewność siebie w podejmowaniu decyzji
▶  Światowa perspektywa z uwzględnieniem 

polskich potrzeb i realiów
▶  Poprawa skuteczności działania
▶  Lepsze decyzje z punktu widzenia całej firmy

Podnie) swoje kompetencje na nowy poziom!
Do('cz do najlepszych na )wiecie!

Pierwsze  
grupy rozpoczynaj%  

zaj#cia na  JESIENI '()*TYLKO  "#$ MIEJSC
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Problem nr &:
,Tradycyjne szkolenia nie ('cz' trwale,  
,pracownika z przedsi*biorstwem., 
Pracownicy kończący tradycyjne 
programy szkoleniowe, szczególnie 
akademickie, stają się bardziej mobilni 
i uciekają z firmy. Jeśli konkurencja pod-
kupi pracownika, zabiera on ze sobą cały 
intelektualny kapitał. Firmie pozostają 
wspomnienia… i rachunek do zapłacenia 
firmom szkoleniowym.

Problem nr -:
,Kszta(cenie i trening mened+erski,  
,s' cz*sto oderwane od realiów pol-, 
,skiego biznesu., Większość progra-
mów ogranicza się do przetłumaczenia 
na język polski zachodnich materiałów, 

Problem nr !:
,Tradycyjne szkolenia nie uwzgl*dniaj', 
,powi'za. mi*dzy ró+nymi funkcjami, 
,biznesu., Oferty firm szkoleniowych to 
specjalistyczny trening w wąskim zakre-
sie. Jednak dziś sukces zależy nie tyle od 
specjalizacji, ile od dobrego zrozumienia 
wszystkich istotnych aspektów funk-
cjonowania firmy. Minęły bezpowrotnie 
czasy, gdy marketingowiec mógł nie znać 
się na zarządzaniu zasobami ludzkimi, 
a dyrektor pionu produkcji mógł nie wie-
dzieć nic o formułowaniu strategii firmy.

Problem nr $:
,Wiele akademickich programów kszta(-, 
,cenia mened+erów trwa zbyt d(ugo i s', 
,one oderwane od potrzeb danej firmy., 
Zarówno członkowie kierownictwa, jak 
i inni pracownicy nie są w stanie wygo-
spodarować czasu, aby zniknąć z firmy na 
okres niezbędny do ukończenia typowego 
programu akademickiego. Co ważniejsze, 
w ramach tradycyjnych szkoleń i progra-
mów pracownicy uczą się na abstrak-
cyjnych, podręcznikowych przykładach, 
których później nie są w stanie przełożyć 
na konkretne rozwiązania w swojej firmie.

Szkolenia mened"erskie: 
recepta na sukces  
czy st!ata czasu i pieni#dzy?
Wiele firm anga!uje ogromne "rodki w szkolenia i trening. 
Niestety, bardzo cz#sto zabiegi te nie s$ skuteczne. Dlaczego?  
Oto najwa!niejsze problemy dotycz$ce powszechnych  
w Polsce metod kszta%cenia mened!erów.

bez adaptacji do tutejszych warunków. 
Niestety, takie mechaniczne przenie-
sienie często prowadzi do błędnych 
wniosków i rekomendacji. Innego rodzaju 
problemem są szkolenia prowadzone 
przez kadrę naukową, która nigdy nie 
zmierzyła się z realiami żadnego biznesu. 
Istnieje olbrzymia różnica perspektyw 
między zacisznym gabinetem profesora 
wyższej uczelni a realiami życia zabiega-
nego menedżera, walczącego każdego 
dnia z wieloma trudnymi problemami, 
pod ciągłą presją konkurencji.

Problem nr #:
,Typowe szkolenia nie daj' konkretnych, 
,narz*dzi wdro+enia zmian w firmie i nie, 
,oferuj' wsparcia w postaci doradztwa, 
,i konsultacji., Nawet najlepsze pomy-
sły i koncepcje muszą być wdrożone. 
Co to oznacza? Potrzebne są dokładne 
procedury wprowadzenia i dostosowania 
rozwiązań do potrzeb danej firmy. Bardzo 
często potrzebne jest także wsparcie 
doświadczonych konsultantów, którzy 
rozwiązywali podobne problemy w innych 
organizacjach. Pozwala to na szybkie 
wdrożenie i uniknięcie typowych błędów.

Unikalny program doskonalenia praktycznych umiej%tno&ci mened'erskich, 
w(po)*czeniu z(konsultacjami i(wdra'aniem konkretnych projektów w(firmie 
oraz dodatkowym wsparciem merytorycznym.
Program ten obejmuje zakres kompetencji, które musi opanowa/ czo(owy 
mened+er. W0porównaniu z0tradycyjnymi programami akademickimi i0typowymi 
szkoleniami Management™ jest du+o bardziej praktyczny i0zawiera konkretne 
narz*dzia zastosowania omawianych technik w0postaci audytów, procedur 
„krok po kroku” czy schematów zastosowania. Zaj*cia prowadzone wy('cznie 
przez do)wiadczonych praktyków oparte s' na metodzie studiów przypadku 
Harvard Business School, co gwarantuje praktyczno)/ i0u+yteczno)/ 
przekazywanej wiedzy.

Management 2014™
NASZE ROZWI+ZANIE

W przypadku zmian 
personalnych gwarantujemy
mo+liwo)/ kontynuacji 
programu przez inn' osob* 
oddelegowan' z firmy

GWARANCJA KORZY,CI:

PAWE- MOTYL
dyrektor generalny ICAN Institute
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Kompleksowy prog!am rozwoju: 
p!aktyczne umiej#tno$ci 
mened"erskie i p!zywódcze

FUNDAMENTY  
KLUCZOWYCH OBSZARÓW 

FUNKCJONALNYCH

WIELOFUNKCYJNE  
PODEJ,CIE Z PUNKTU WIDZENIA  

CA-O,CI FIRMY

FORMU-OWANIE  
I WDRA.ANIE STRATEGII

PRZYWÓDZTWO W PRAKTYCE

1

2

3

4

finanse
marketing

operacje

narzędzia

po kroku

wg metody Harvard 
Business School

zewnętrzna

konkurencyjny

i wdrażanie

a przewodzenie
 



Typ programu Profil uczestnika Zakres tematyczny Metodyka

Management™ jest unikalnym 
programem łączącym najlepsze cechy 
edukacji akademickiej i programów 
bieżącego rozwoju umiejętności 
menedżerskich (executive development), 
dopasowanym do specjalnych potrzeb 
polskich menedżerów.

 G(ówn' cech' odró+niaj'c' ten  
 program od programów akademickich jest  
 jego praktyczno)/ i dost*p  
 do narz*dzi wdro+enia.  
 
Program pozwala na wprowadzanie oma-
wianych metod w firmie od razu (jeszcze 
w czasie jego trwania).

 Zarz'dzaj'cy firmami,  którzy 
poszukują formalnego wykształcenia 
menedżerskiego (bez względu  
na wiek).

 W(a)ciciele firm,  którzy chcą je roz-
wijać przy użyciu bardziej zaawansowa-
nych narzędzi zarządzania.

 Mened+erowie zarz'dzaj'cy  
 poszczególnymi dzia(ami,  
którzy awansowali do zarządu 
lub stoją przed perspektywą awansu  
do zarządu.

  Najbardziej obiecuj'cy m(odzi  
 mened+erowie,  przygotowywani 
do awansu.

W poprzednich edycjach programu uczest-
niczyła także spora liczba absolwentów 
programów akademickich, którzy uznali, 
że potrzebują praktycznych narzędzi 
zarządzania.

Zarz'dzanie strategiczne: strategia a zarządzanie 
strategiczne; budowanie wygrywających strategii 
konkurencyjnych; wdrażanie strategii; strategiczna karta 
wyników (balanced scorecard); zarządzanie zmianą.

Przywództwo i zarz'dzanie: ewolucja roli lidera; różne 
style przywództwa; przywództwo a inteligencja emocjonalna; 
budowanie i zarządzanie zespołami; audyt zespołu;  
komunikacja; rekrutacja i zarządzanie kapitałem ludzkim; 
motywowanie; coaching i mentoring – praktyka stosowania.

Marketing i sprzeda+: strategia marketingowa; plan marke-
tingowy; analiza potrzeb klientów; metody pomiaru zadowo-
lenia klientów; pozycjonowanie; polityka cenowa; komunikacja 
marketingowa; nowe technologie w marketingu i sprzedaży; 
programy promowania lojalności klienta.

Finanse i rachunek ekonomiczny: raporty i informacja finan-
sowa; zarządzanie kosztami; ocena ekonomiczna projektów; 
prognozowanie i budżetowanie; zarządzanie wartością firmy.

Efektywno)/ mened+erska: podstawy efektywnego 
przywództwa; motywowanie; kierowanie zespołami; 
delegowanie; rozwiązywanie konfliktów; organizacja pracy; 
podstawy komunikacji; rekrutacja i wynagradzanie kadry.

 Wszystkie bloki s' ze sob' po('czone i zawieraj'  
 narz*dzia implementacji. 

Wiedza profesorów Harvard Business School  
i innych szkó( biznesu w kolekcji ksi'+ek  
HBR ON 

 
praktyków zarządzania.

 
(zarówno polskich, jak i światowych).

 
strategii i zachowań oraz ocenę ich efektywności.

konkretnych problemów firmy uczestnika; indywidualne 
konsultacje, w ramach których konsultanci biorą udział 
w rozwiązywaniu problemów firm uczestników.

Zwi*kszona do 20 liczba polskich studiów 
przypadku i symulacji biznesowych

 
praktyczną aplikację omawianych idei w firmie.

Tradycyjne programy akademickie dające 
uczestnikom ogólny przegląd teorii i idei 
w zakresie głównych obszarów zarządza-
nia. Programy te najlepiej sprawdzają się 
w zakresie metod ilościowych. Ich słabo-
ścią jest oderwanie od praktyki biznesu 
i brak narzędzi wdrożenia. Zwykle nie 
dają one kompleksowego spojrzenia na 
firmę z punktu widzenia całości jej funk-
cjonowania (poszczególnych przedmiotów 
naucza się osobno, w oderwaniu od siebie). 
Programy akademickie nie sprawdzają się 
także przy nauce miękkich obszarów zarzą-
dzania, szczególnie zarządzania ludźmi 
i przywództwa.

 
kolejności poznać teorię zarządzania 
oraz metody ilościowe.

 
stanowiska lub firmy.

 
średniego szczebla, mogący przerwać 
pracę na okres studiów.

Typowe przedmioty (lista różni się w zależności od programu): 
ekonomia menedżerska, podstawy zarządzania, rachunkowość 
finansowa i zarządcza, metody ilościowe w zarządzaniu – staty-
styka i ekonometria, zachowania organizacyjne, marketing, finanse 
przedsiębiorstwa, zarządzanie strategiczne, zarządzanie zasobami 
ludzkimi, komunikacja w organizacji, public relations, logistyka, 
controlling.

Poszczególne przedmioty nie są ze sobą powiązane 
w logiczne bloki. Są niezależnymi bytami. Nauczanie 
nie uwzględnia powiązań między poszczególnymi 
funkcjami biznesowymi.

 
akademickich, którzy nie rozumieją dogłębnie dylematów 
i wyzwań stojących przed praktykującymi menedżerami.

 
(zarówno polskich, jak i światowych). Analizy mają 
charakter ogólny.

 

w firmach.

Program Management™

Porównanie Management 2014™ 
i t!adycyjnych, dost#pnych w Polsce, 
prog!amów akademickich  
dla mened"erów

Tradycyjne, dost*pne w Polsce, 
programy akademickie 
dla mened+erów

6 ICAN Institute



Zakres tematyczny Metodyka

Zarz'dzanie strategiczne: strategia a zarządzanie 
strategiczne; budowanie wygrywających strategii 
konkurencyjnych; wdrażanie strategii; strategiczna karta 
wyników (balanced scorecard); zarządzanie zmianą.

Przywództwo i zarz'dzanie: ewolucja roli lidera; różne 
style przywództwa; przywództwo a inteligencja emocjonalna; 
budowanie i zarządzanie zespołami; audyt zespołu;  
komunikacja; rekrutacja i zarządzanie kapitałem ludzkim; 
motywowanie; coaching i mentoring – praktyka stosowania.

Marketing i sprzeda+: strategia marketingowa; plan marke-
tingowy; analiza potrzeb klientów; metody pomiaru zadowo-
lenia klientów; pozycjonowanie; polityka cenowa; komunikacja 
marketingowa; nowe technologie w marketingu i sprzedaży; 
programy promowania lojalności klienta.

Finanse i rachunek ekonomiczny: raporty i informacja finan-
sowa; zarządzanie kosztami; ocena ekonomiczna projektów; 
prognozowanie i budżetowanie; zarządzanie wartością firmy.

Efektywno)/ mened+erska: podstawy efektywnego 
przywództwa; motywowanie; kierowanie zespołami; 
delegowanie; rozwiązywanie konfliktów; organizacja pracy; 
podstawy komunikacji; rekrutacja i wynagradzanie kadry.

 Wszystkie bloki s' ze sob' po('czone i zawieraj'  
 narz*dzia implementacji. 

Wiedza profesorów Harvard Business School  
i innych szkó( biznesu w kolekcji ksi'+ek  
HBR ON 

 
praktyków zarządzania.

 
(zarówno polskich, jak i światowych).

 
strategii i zachowań oraz ocenę ich efektywności.

konkretnych problemów firmy uczestnika; indywidualne 
konsultacje, w ramach których konsultanci biorą udział 
w rozwiązywaniu problemów firm uczestników.

Zwi*kszona do 20 liczba polskich studiów 
przypadku i symulacji biznesowych

 
praktyczną aplikację omawianych idei w firmie.

Typowe przedmioty (lista różni się w zależności od programu): 
ekonomia menedżerska, podstawy zarządzania, rachunkowość 
finansowa i zarządcza, metody ilościowe w zarządzaniu – staty-
styka i ekonometria, zachowania organizacyjne, marketing, finanse 
przedsiębiorstwa, zarządzanie strategiczne, zarządzanie zasobami 
ludzkimi, komunikacja w organizacji, public relations, logistyka, 
controlling.

Poszczególne przedmioty nie są ze sobą powiązane 
w logiczne bloki. Są niezależnymi bytami. Nauczanie 
nie uwzględnia powiązań między poszczególnymi 
funkcjami biznesowymi.

 
akademickich, którzy nie rozumieją dogłębnie dylematów 
i wyzwań stojących przed praktykującymi menedżerami.

 
(zarówno polskich, jak i światowych). Analizy mają 
charakter ogólny.

 

w firmach.

NOWO,/

NOWO,/

Wprowadzaj zmiany z sukcesem!

Firma Pani Teresa Medica zajmuje się produkcją wyrobów tekstylnych 
i dziewiarskich do zastosowania w ochronie zdrowia i profilaktyce. W pewnym 
momencie, w związku z rozwojem firmy, dostrzegłam potrzebę podniesienia 
zarządzania na wyższy, profesjonalny poziom.

Dlatego zdecydowałam się na uczestnictwo w programie Management™. 
Po skończeniu tego programu wprowadziłam w firmie wiele korzystnych zmian. 
Zachęcona tymi wynikami zapisałam się na program Akademia Strategicznego 
Przywództwa™, który stał się dla nas cennym źródłem inspiracji przy budowie 
krótko- i długoterminowych strategii.

WYPOWIEDZI UCZESTNIKÓW

Anna Sobkowiak
prezes zarządu,  
Pani Teresa Medica SA

7Zadaj pytanie konsultantowi: tel. $$ $#% !! --



Dziewi#% unikalnych 
cech prog!amu Management 2014™

0  Metodyka: aktywne uczestnictwo, 
wdra+anie i nauka przez dzia(anie

Aby trening był efektywny, musi opierać się na następujących 
zasadach:

konkretnych problemów firm uczestników.

Program Management™ został specjalnie skonstruowany 
według tych zasad.

1
 Najnowsze metody i praktyczne 
narz*dzia do natychmiastowego 
wykorzystania w firmie

Każdy z obszarów tematycznych zawiera następujące 
komponenty:

2 Projekty

Integralną częścią programu Management 2014™ jest 
rozwiązywanie konkretnych problemów firm uczestników. 
W każdym z bloków uczestnicy mogą wykonywać 
konkretny projekt, który będzie dotyczył aktualnych 
zagadnień i problemów ich firmy. Wybór projektów jest 
uzgadniany z uczestnikami oraz kierownictwem firmy.

3  Wielowymiarowy trening  
i nauka przez praktyk*

Wąskie, ograniczone do jednej specjalności myślenie 
prowadzi do utraty konkurencyjności i oddalania się od najlep-
szych. Nie można mówić także o efektywnym przyswojeniu 
wiedzy bez jej natychmiastowego zastosowania w praktyce.  
Program Management 2014™ stwarza takie możliwości.

4 Gry biznesowe i symulacje 

posunięć i wyborów w wielu wymiarach biznesu, a także 
w kontekście działań zespołowych. 

5
 Bezp(atne konsultacje i wsparcie 
w rozwi'zywaniu problemów firm w trakcie 
trwania programu

Model kształcenia, na którym opiera się Management 2014™, 
łączy szkolenie z wdrażaniem i konsultacjami. Każdy uczestnik, 
pod kierownictwem konsultantów , rozwiązuje problemy swojej 
firmy, wyszukuje i projektuje właściwe dla niej rozwiązanie. 

6 Narz*dzia Harvard Business Publishing

 Interaktywna platforma Harvard ManageMentor 
to ponad 5000 stron sprawdzonej wiedzy, 345 narzędzi 
ułatwiających pracę, 212 prezentacji multimedialnych, 

7 Klub Absolwentów

Dla wszystkich absolwentów programów ICAN Institute 
uruchomiliśmy wyjątkowy portal skupiający społeczność 
najlepszych polskich menedżerów. Ponadto, na corocznych 
zjazdach, absolwenci mają możliwość networkingu 
i wymiany doświadczeń.  

8 Management

Portal Wiedzy Management
Uczestnicy programu otrzymaj' dost*p 
do Portalu Wiedzy Management, którego 
celem jest wszechstronne wsparcie rozwoju 
uczestników i mo+liwo)/ natychmiastowego 
wdro+enia nabytej wiedzy.8 ICAN Institute



Jak za!z&dza% i p!zewodzi%  
na obecnych !'nkach?
W programie Management 2014™  
zdob$dziesz kluczowe umiej$tno%ci

WI9CEJ W OPISIE ZAWARTO,CI MERYTORYCZNEJ  STR. )':);

Zadaj pytanie konsultantowi: tel. $$ $#% !! --

Jak tworzy! strategi" firmy?

Jak budowa& przewag# 
konkurencyjn%?

Jak wprowadza& zmiany?

Jak zarz%dza& relacjami 
z klientami?

Jak motywowa! ludzi?

Jak zarz%dza& zespo$ami?

Jak szacowa& koszty oraz ocenia& 
ekonomik# nowych przedsi#wzi#&?

Jak tworzy! strategi" marketingow#?

Jak interpretowa& sprawozdania 
finansowe?

Jak zarz%dza& projektami?
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Prowadz&cy:  
do$wiadczeni p!aktycy,  
mened"erowie i konsultanci

PAWE- MOTYL, dyrektor 
generalny ICAN Institute

w Krakowie oraz studiów podyplomo-

pierwszy Polak ukończył również program 
Train-the-Trainer w McClelland Center 

konsultant, następnie jako lider środkowo-
europejskiego zespołu realizującego projekty rozwojowe dla kadry 
menedżerskiej wysokiego szczebla. W 2006 roku dołączył do firmy 
executive search SpenglerFox, gdzie odpowiadał za wyniki i rozwój 
warszawskiego oddziału. Od 2007 roku jest dyrektorem generalnym 

Next, należy też do American Society for Training and Development.

dr PAWE- TORECKI, d(ugoletni 
praktyk zarz'dzania i0trener
Od ponad 20 lat specjalizuje się w zarzą-
dzaniu, sprzedaży i rozwiązywaniu 
problemów. Przeprowadził ponad 
15 000 godz. coachingów i szkoleń. 
Szkolenia prowadzone przez Pawła 
Toreckiego zostały ocenione  w ran-
kingu Ringier Axel Springer, wydawcy 

jako najskuteczniejsze w Polsce w kategorii marketing i sprze-
daż. Absolwent Politechniki Warszawskiej (studia indywidualne), 
pracę doktorską obronił na Polskiej Akademii Nauk. Był stypendy-

Tack Training International Londyn, którego jest dyrektorem 

w Londynie, Karlsruher Institut für Technologie, a także w Szkole 

dr WITOLD JANKOWSKI, redaktor 
naczelny Harvard Business Review 
Polska oraz prezes ICAN Institute
Doświadczony wykładowca i konsul-
tant. Studiował zarządzanie i ekonomię 
w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. 

-
mach MBA w szkołach biznesu w Kana-

zajmującego się m.in. działalnością szkole-
niową i konsultingową. Prowadzi szkolenia Management™, realizuje 
także wdrożenia programów e-learningowych oraz, na zamówienie 
firm, prestiżowe Akademie Rozwoju Przywództwa, oparte na narzę-
dziach Harvard Business Publishing. Współpracował z wieloma fir-

ANDRZEJ JACASZEK, wydawca 
Harvard Business Review Polska 
oraz dyrektor zarz'dzaj'cy ICAN 
Institute

-
sity of Minnesota, Carlson School 
of Management. Od marca 2004 jest 
wykładowcą w ICAN Institute. Specjali-
zuje się m.in. w zagadnieniach zarządzania 

strategicznego, sprzedaży, marketingu, ekonomiki przedsiębior-
stwa. Pracował m.in. dla takich firm, jak: Medicover Holding BV jako 

ds. sprzedaży i marketingu; B.P.S. Consultants Poland Sp. z o.o. 
jako dyrektor zarządzający.

10



PAULA W+SOWSKA, dyrektor 
ds. rozwoju rynku w0Europie Cen-
tralnej i0Wschodniej, Cisco Systems

-

Kalifornijskiego w Los Angeles oraz Pro-
tocol School of Washington (w zakresie 
protokołu dyplomatycznego i etykiety 
biznesowej). Doświadczony wykładowca 

i trener. Jest ekspertem w dziedzinach związanych z internetem, 
a także rozwojem gospodarczym, innowacyjnością, handlem elek-
tronicznym (e-commerce) oraz CSR. Współzałożycielka Internet 
Technologies Polska, związana obecnie z firmą Cisco Systems. 
Członek rad nadzorczych firm i instytucji pozarządowych, wicepre-
zes Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców w Polsce, certyfiko-
wana jako Master NLP. 

TOMASZ OLEJNIK, d(ugoletni 
praktyk zarz'dzania sprzeda+'

i zarządzaniu sprzedażą. W ostatnich 
latach jako członek zarządu i dyrektor 
sprzedaży odpowiadał za wyniki firmy 
będącej światowym liderem w zakresie 
systemów sprzedaży doradczej. Jako 
jedna z nielicznych osób w Polsce 
praktycznie zna cztery najbardziej 

kompleksowe, światowe systemy rozwiązań sprzedażowych: 

w programie uznawanym za światowy bestseller w rozwoju oso-
bistym: Dale Carnegie Course™. Prowadził projekty, konsultacje, 
szkolenia i warsztaty dla firm: PKO Bank Polski, Bank Pekao S.A., 

KRZYSZTOF SOBIESZEK, 
pe(nomocnik zarz'du ds. bada., 
Nasza Klasa (nk.pl) 
Absolwent Stosowanych Nauk 

kryminologię na tej samej 
uczelni. Z branżą internetową związany 
od 2003 roku. Początkowo zaangażowany 
głównie w przedsięwzięcia naukowe. 

Od 2005 roku pracownik działu interaktywnego MindShare. 
Zajmował się rozwojem agencji w zakresie wykorzystania nowych 
trendów w mediach cyfrowych. Obecnie jest pełnomocnikiem 
zarządu ds. badań w Naszej Klasie (nk.pl). Autor publikacji 
branżowych i naukowych.

JAROS-AW TUCZKO, praktyk 
w0zakresie zarz'dzania finansami 
w0przedsi*biorstwie, dyrektor 
finansowy FinGroup Polska 

-
sional Study. Był dyrektorem Departa-
mentu Inwestycji Kapitałowych w Banku 

był dyrektorem Departamentu Finansowania Aktywów Przedsię-
biorstw. Zajmował się też doradztwem w zakresie dostosowywania 
sposobu finansowania dla potrzeb konkretnych inwestycji. Jako 
group treasurer koordynował działalność finansową grupy kapita-

Nałęczowianka, Mazowszanka). Był także członkiem zarządu oraz 
-

zynu PROFIT zajął pierwsze miejsce jako najlepszy w Polsce wykła-
dowca z dziedziny finansów przedsiębiorstw.

AGNIESZKA W9GLARZ, ekspert 
ds. marki Plus w Polkomtel S.A., 
strateg marketingowy
Ma ponad 10-letnie doświadczenie 
w pracy dla sieciowych agencji rekla-
mowych, takich jak JWT, Ammirati Puris 
Lintas, Leo Burnett oraz D’Arcy. Była 
odpowiedzialna między innymi za wpro-
wadzenie na rynek takich marek jak Wizja 

koordynowała kampanię prywatyzacyjną TP SA. W 2001 roku 
została dyrektorem planowania strategicznego w agencji D’Arcy 

-
gicznego w obszarze strategii marki dla klientów agencji – między 

Bueno, Heinz Pudliszki. Od 2006 pracuje w Polkomtelu, gdzie przez 
ponad 3 lata była dyrektorem departamentu strategii marketin-
gowej i odpowiadała za rozwój działań dla rynku masowego oraz 
biznesu w segmencie SOHO, a następnie została szefem zespołu 
odpowiedzialnego za zarządzanie marką Plus.

MICHA- KOPCZEWSKI, konsul-
tant i0trener, ekspert w0dziedzinie
efektywno)ci organizacji

w Warszawie. Od kilkunastu lat doradza 
jako konsultant w zarządzaniu projek-
tami, a także pomaga firmom umiejętnie 
optymalizować struktury organizacyjne 
i usprawniać procesy biznesowe. Oprócz 
działalności konsultingowej prowadzi 

szkolenia i warsztaty z obszaru efektywności zarządzania. Karierę 

dla PricewaterhouseCoopers, IBM Business Consulting Services 

specjalizującą się w poprawie efektywności organizacji. Autor 

artykułów z zakresu zarządzania. 
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 Organizacja procesu formu(owania strategii

-
nić role

Wzlot i upadek analizy SWOT: nowe narz*dzia 
diagnozy sytuacji strategicznej

metody scenariuszy

strategicznym
-

wania relatywnych sił i słabości w złożonym 
i dynamicznym otoczeniu konkurencyjnym

w zarządzaniu strategicznym

jak ją tworzyć

Strategiczne pozycjonowanie: podstawowe 
wybory i dylematy

dodatkowymi wyróżnikami

WARSZTAT  Formu(owanie wizji

WARSZTAT  Formu(owanie misji

WARSZTAT  Tworzenie scenariuszy 
w warunkach polskich

WARSZTAT  Budowanie profilu konkurencyj-
nego w warunkach polskich

WARSZTAT  Wykorzystanie profilu konkuren-
cyjnego w warunkach polskich POLBUD

STUDIUM PRZYPADKU PL  Piotr i Pawe(: 
analiza oferty warto)ci i strategicznego 
pozycjonowania   

STUDIUM PRZYPADKU PL  Alior Bank: analiza 
oferty warto)ci „wi*cej za mniej”

Sesja II:

Tworzenie wygrywaj%cych strategii

  Rola zarz'dzania strategicznego w firmie

i wybory
-

rencji i zmienności rynków

Cztery poziomy niepewno)ci a strategia

niepewności
ambidexterity): 

co oznacza dla zarządzania strategicznego

czasie

 Firma w sieci i firma jako sie/: jak Internet 2.0  
zmienia strategi* i firm*

i proces tworzenia

 Strategia a model biznesowy

/WICZENIE  Lekcje z sukcesów i pora+ek z rynku 
polskiego i )wiatowego

organizacji

WARSZTAT  Godfather Inc.

wybór, co robić i czego nie robić

strategiczne w kontekście interesów i zachowań 
konkurencji

WIDEO STUDIUM PRZYPADKU  Jak szwajcarski 
przemys( zegarmistrzowski utraci( przewag* 
konkurencyjn' i j' odzyska( poprzez innowacj* 
strategiczn' (1970-2012)
MINISTUDIUM PRZYPADKU  Sony – ewolucja modelu 

biznesowego
STUDIUM PRZYPADKU PL  Selena – polska globalna 

firma w multilokalnym )wiecie

Sesja I:

Strategia: nowy model 
w zmieniaj%cym si# !wiecie

HBR ON

Zawa!to$% me!'to!'czna

Tematyka sesji
(Sesja = 2 dni szkoleniowe)

Wyk(ady i seminaria 
oparte na studiach 

przypadku

Content provided by:

ZARZ1DZANIE STRATEGICZNE

Narz*dzia mened+erskie

Ksi'+ki i inne materia(y

z kolekcji HBR ON
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Sesja III:

Wdra"anie strategii  
i zarz%dzanie zmian%

Od strategicznych wyborów do skutecznej 
implementacji 

 
i jak je przezwyciężyć

Strategiczna karta wyników (balanced scorecard)
 

jako klucz do zarządzania strategią
 

hierarchii organizacyjnej

Strategiczny i organizacyjny kontekst  
zarz'dzania zmian' 

 
zdolność do zmiany

 
oraz jak je przezwyciężać

Zarz'dzanie zmian' w praktyce 

-
wać oba podejścia

 
zmianą przedsiębiorstwa – specyfika polska

Narz*dzia zarz'dzania zmian' 

WARSZTAT  Jak tworzy/ i zarz'dza/ strategiczn' 
kart' wyników (balanced scorecard)

WARSZTAT  Zarz'dzanie zmian' – przyk(ad 
przej*cia

WARSZTAT  Wdro+enie strategii jako projekt 
zmiany

STUDIUM PRZYPADKU  Pokonywanie barier 
w implementacji strategii i nadzorowanie zmiany

Sesja IV:

Skuteczne przywództwo

Sesja V:

Zarz%dzanie lud<mi: 
podw$adnymi i zespo$ami

Rola liderów w nowoczesnych organizacjach
-

wagi konkurencyjnej firmy

-
wództwa na różnych szczeblach organizacji

-
snego wypełniania funkcji przywódczych 
i zarządczych

Jak w praktyce dzia(aj' najskuteczniejsi liderzy 

i Posnera oraz ewolucja oczekiwań wobec 
liderów

a kiedy nie

i inteligentne społecznie

Diagnozowanie w(asnego stylu przywódczego

  Przywództwo a kultura organizacyjna

nowe szanse i zagrożenia w świecie mediów 
społecznościowych

przez liderów 
-

wania przywódcze

osobowości oraz ich praktyczne implikacje 
dla budowania postaw przywódczych

SYMULACJA  Tower Build – przywództwo 
i zarz'dzanie zespo(em w praktyce

 
i zatrzymywania najlepszych 

HBR ON

PRZYWÓDZTWO I ZARZ1DZANIE

z kolekcji HBR ON

Sesja II:

Tworzenie wygrywaj%cych strategii

  Zarz'dzanie kapita(em ludzkim 
-

dzania kapitałem ludzkim
-

rzenia oferty wartości dla pracowników 
(employee value proposition)

-

Szczegó(owy model coachingu i jego zastoso-
wanie w praktyce

-
nym i zewnętrznym

i mentoringiem

Zarz'dzanie zespo(em: od zespo(ów funkcjo-
nalnych do zespo(ów projektowych

– jak znaleźć równowagę pomiędzy procedu-
rami a kreatywnością

jak rozwiązywać nieporozumienia w zespole, 
nie unikając zdrowego konfliktu

-
malny przepływ informacji i efektywne wyko-
rzystanie wiedzy zespołu

-
nej, motywy społeczne i ich zastosowanie 
w budowaniu efektywnych zespołów

GRA BIZNESOWA  „Leadout” – praktyczne 
do)wiadczenie dynamiki pracy zespo(owej, 
grupowego procesu podejmowania decyzji 
i roli lidera zespo(u oraz dzia(ania w warun-
kach niepe(nej informacji

 cd. str. 14 ¨
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Sesja VIII:

Marketing relacyjny: 
zarz%dzanie relacj%  
z klientem w czasie

Sesja VII:

Marketing  
strategiczny

 Istota i podstawy nowoczesnego marketingu

swoją efektywność

i jego zastosowanie w różnych branżach

marketingu

-
nie i rozwój wartości klienta

marketingu: narzędzia i techniki
B2B 

i B2C

Strategia i plan marketingowy

-
wane podejście

-
gową i plan marketingowy

 
aplikacje B2B i B2C

 
w stosunku do konkurencji

marketingowej

Marketing a sprzeda+

rynkach

WARSZTAT  Przyk(ady )wiatowych i polskich 
kampanii marketingowych (lekcje z sukcesów 
i pora+ek)

WARSZTAT  Odkrywanie w'skich garde( 
marketingu i sprzeda+y

WARSZTAT  Jak napisa/ marketingowy brief

MARKETING I SPRZEDA2 

Firma jako zbiór procesów i projektów

procesami

realizacji i poprawy wyników

projektami

projektowego

organizacji

radzenia sobie z nimi

SMART)

zasobów

(work breakdown structure)

znaczenie

odpowiedzialność za każde działanie

Dobre praktyki w kierowaniu projektami

 
i kontroli statusu prac

skutecznego wdrażania zmian w organizacji

WARSZTAT  Formu(owanie celu projektu, 
zakresu prac i tworzenie Karty Projektu

WARSZTAT  Tworzenie planu i harmono-
gramu projektu oraz wyznaczanie kamieni 
milowych

Sesja VI:

Zarz%dzanie procesami 
i projektami 

Podstawy marketingu relacyjnego 
 

miary i zarządzanie

Programy lojalno)ciowe
 

lojalnościowe (programy losowe, 
punktowe, kluby klienta)

Serwis i obs(uga klienta jako p(aszczyzny 
konkurowania

elementy składowe

 
w osiąganiu celów sprzedażowych

 
jak unikać najczęstszych błędów

 
(wartość bezpośrednia i wartość pośrednia)

-
wać skuteczną strukturę i przebieg procesu 
obsługi klienta (flowcharting

 
serwis w relacji z klientem B2C i B2B

 
poprawy obsługi, cele

WIDEO STUDIUM PRZYPADKU  Typy 
relacji z klientem; B2C i B2B

STUDIUM PRZYPADKU PL  Model „wi*cej  
za wi*cej” Commerce Bank

STUDIUM PRZYPADKU PL  Polska wersja konkuro-
wania serwisem Lukas Bank

WARSZTAT  Zarz'dzanie lojalno)ci' klienta 
wg modelu „(a.cuch-jako)/ serwisu-zysk”

WARSZTAT  Budowanie programu 
lojalno)ciowego

z kolekcji HBR ON
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Nowe realia konkurowania a wyzwania  
dla marketingu i komunikacji

i jak jest tworzona wartość dla firmy 
i dla klienta

dla firmy i dla klienta wpływa na proces 
komunikacji z klientem 

 Jak ('czy/ tradycyjny marketing z e-commerce

wielokanałowej
-

nikację i obsługę klienta w wielu kanałach – 
które wybrać i dlaczego

społecznościowych

konsumentów i przekładać je na komunikaty 
w sieci 

(crowdsourcing) do promocji Twojej 
firmy i Twoich marek 

skuteczny marketing w wyszukiwarkach 
internetowych

-
cie: media społecznościowe, opiniotwórcze, 
matrymonialne, gry społeczne, wiki, blogi itp.

(studia przypadku, rezultaty biznesowe)
B2C oraz B2B

-
łają platformy typu Facebook i LinkedIn, 
co można na nich osiągnąć, jak się będą 
zmieniać

w zwiększaniu efektywności badań 
marketingowych

SPECJALNY WARSZTAT  Zaplanuj social 
strategy dla Twojej firmy

Sesja IX:

Marketing cyfrowy: 
od e-commerce do sieci 
spo$eczno!ciowych

Sesja X:

Rola analizy ekonomicznej 
w budowie warto!ci firmy

Jak powstaje warto)/ firmy: podstawowe 
procesy i czynniki

i jak im się przeciwstawiać

zarządzania wartością firmy

Podstawy analizy ekonomicznej i finansowej

i ich interpretacja
-

nomiczną interpretacją pojęć finansowych

Raporty i informacja finansowa

i na sytuację finansową firmy
income state-

ment) jako źródło informacji o efektach 
działalności firmy

pieniężnych

i planowanie finansowe

efektywności finansowej finansowej 
i jak je wykorzystywać

wskaźnikową

definiowanie standardów, budżety 
wycinkowe

z zarządzaniem wynikami pracy

WARSZTAT  Bank Wo(omin – poznaj trzy 
sprawozdania finansowe

GRA BIZNESOWA  „Zarabiaj i wygrywaj” – 
rynkowa gra strategiczna pokazująca wpływ 
decyzji menedżerskich na rachunek wyni-
ków, bilans i przepływy pieniężne

FINANSE I RACHUNEK EKONOMICZNY 

Sesja XI:

Analiza ekonomiczna 
projektów i przedsi#wzi#& 

Ocena ekonomiczna projektów

budowy wartości firmy

projektów

(payback period); wewnętrzna stopa zwrotu 
(internal rate of return) i wartość zaktualizo-
wana netto (net present value)

strategiczną i operacyjną

projektów

Analiza kosztów: od zrozumienia 
do zarz'dzania kosztami

analiza finansowa, operacyjna i strategiczna

i ich ograniczania
relevant costs)

różnych decyzji

strategicznych o dłuższym horyzoncie
-

sowe i uproszczone metody 

w praktyce

WARSZTAT  Ocena ekonomiczna projektu 
w praktyce

WARSZTAT  Zastosowanie analizy kosztów 
do decyzji o charakterze strategicznym 
wg metody kosztów istotnych

WARSZTAT  Zastosowanie analizy 
kosztów wg metody ABC

konferencja Harvard 
Business Review 
Polska
strategie sprzedaży 
wielokanałowej

screen

 
z kolekcji HBR ON
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 Podstawy efektywnej komunikacji

-
wowe założenia i najważniejsze warunki 
brzegowe

typologia problemów i błędów

dialogu biznesowego (w tym ćwiczenia 
fakt/konkluzja i drabina wnioskowania)

w rozmowach biznesowych i jak z niego 
wybrnąć

Strategia i taktyki skutecznego 
negocjowania

-
nej: pomiędzy kooperacją i konfliktem 
oraz strategią podziału i strategią wspól-
nego rozwiązania

-
cyjnego: czas, informacje, siła, osoba 
negocjatora

-

przeciwdziałania

-
tywności indywidualnej i podejścia sytu-
acyjnego do kompetencji negocjacyjnej 
całej organizacji

-

Financiero Serfin

SPECJALNY WARSZTAT  Trudne sytuacje biz-
nesowe i trudne konwersacje w biznesie

3wiczenia i symulacje negocjacyjne

Sesja XII:

Od komunikacji do negocjacji

EFEKTYWNO43 OSOBISTA

Dodatkowe materia)y 
i narz%dzia wdro'enia
Do ka"dej sesji uczestnicy otrzymuj%:

".  symulacje i testy z interaktywnego portalu internetowego 
Harvard Business Publishing: Harvard ManageMentor

negocjacje
-

HBR ON

+.  przedruki 
wyselekcjonowanych 
artyku(ów 
Harvard Business Review Polska

 

,.  komplet materia(ów    
z audytami, procedurami, procesami, 
narz*dziami krok po kroku 
do omawianych zagadnie. (online)
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Nieoceniona wzajemna wymiana do!wiadcze=

Pawe( G(adysz
dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli, 
inspektor nadzoru,
Centralny Dom Maklerski Pekao SA

Udzia( w programie Management™ 
pozwoli( mi pozna/ oraz wprowadzi/ 
w +ycie wiele skutecznych 
i sprawdzonych rozwi'za..  
 
 Umo+liwi( mi podniesienie wiedzy w dziedzinach  
 niezb*dnych dla nowoczesnego mened+era. 

w Centralnym Domu Maklerskim Pekao SA jako 
dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli oraz 
inspektor nadzoru. Jestem także radcą prawnym. 

Nieocenionym atutem uczestnictwa w programie 
była możliwość poznania i wzajemnej wymiany 
doświadczeń pomiędzy prowadzącymi zajęcia 
i uczestnikami programu pracującymi w różnych 
organizacjach i segmentach biznesowych.

17



Ha!(ard ManageMentor 
inte!aktywny po!tal
Interaktywny portal Harvard ManageMentor v.10 zosta% 
stworzony z&udzia%em najwybitniejszych "wiatowych 
autorytetów zarz$dzania z&Harvard Business School (Robert 
Kaplan, John Ko'er, James Heske', Linda Hill, David Garvin) 
oraz wiod$cych ekspertów (Philip Kotler, V.G. Narayanan i&inni). 
Oferuje sprawdzone rozwi$zania z&pierwszej r#ki, gwarantuj$ce 
jako"( i&wiarygodno"(.

Content provided by:

ZARZ+DZANIE WYDAJNO,CI+ROZWÓJ OSOBISTY

MARKETINGPODSTAWY BIZNESU
ZMIANA

KOMUNIKACJA

24 godziny na dob!, 7 dni w tygodniu:  
najnowsza wiedza w zasi"gu r"ki

Filmy i animacje u(atwiaj'ce 
zrozumienie zagadnie. oraz 
kluczowych idei.

Gotowe do u+ycia narz*dzia, wzory 
dokumentów, arkusze kalkulacyjne 
i diagramy.

Intuicyjne symulacje oraz quizy u(atwiaj'ce 
szybkie poznanie teorii i wdro+enie 
jej w codzienn' praktyk* mened+ersk'.

18 ICAN Institute



stron sprawdzonej wiedzy

narz*dzi u(atwiaj'cych Twoj' prac*

przejrzystych prezentacji multimedialnych

pasjonuj'cych interaktywnych /wicze.

wypowiedzi autorytetów biznesu

tematy niezb*dne w pracy  
ka+dego mened+era

STRATEGIA

ZESPO-Y

FINANSE

INNOWACJA

PRZYWÓDZTWO

ZARZ+DZANIE LUD>MI

Rady ekspertów pozwalaj'ce unikn'/ 
typowych problemów i rzucaj'ce nowe 
)wiat(o na omawiane zagadnienia.

Testy, które pozwol' nabra/ pewno)ci w stosowaniu nowych umiej*tno)ci 
i zidentyfikowa/ zagadnienia wymagaj'ce g(*bszej analizy.

5000+ 
 345 

 212 

 168 

 126 

42

Program dost*pny w j*zyku polskim

19Zadaj pytanie konsultantowi: tel. $$ $#% !! --



 5 Komplet prezentacji 
w wersji elektronicznej

Wszystkie przedstawiane podczas zajęć prezentacje uczestnicy  
otrzymują bezpłatnie w formie elektronicznej. Mogą wykorzystać  
je do powtórzenia materiału, własnych prezentacji czy programów  
szkoleniowych w firmie. 

$ Opisy działań 
krok po kroku, 
gotowe procedury 
i wzory dokumentów

Wszystkie prezentowane metody i procesy uda się szybciej i sprawniej 
wdrożyć w firmie za pomocą gotowych formularzy i wzorów dokumentów 
oraz dzięki opisanym krok po kroku procedurom dostępnym dla uczestni-
ków w formie drukowanej oraz online.

& Internetowe archiwum 
i biblioteka Harvard  
Business Review Polska

Bezpłatny dostęp do zasobów wiedzy Harvard Business Review Polska, 
zawierających zestaw najlepszych artykułów i studiów przypadku publi-
kowanych na łamach magazynu, oraz pakiet dodatkowych elektronicznych 
materiałów szkoleniowych. 

- Roczna prenumerata  
Premium Harvard Business 
Review Polska

W trakcie trwania programu uczestnicy otrzymują co miesiąc aktualne 
wydanie magazynu Harvard Business Review Polska wraz z raportami 
i tematycznymi dodatkami HBRP. Prenumeratorzy korzystają także  
ze specjalnych warunków uczestnictwa w konferencjach organizowanych  
przez HBRP. 

# Roczny dostęp  
do interaktywnego  
programu e-learningowego 
Harvard Business  
Publishing

Portal wiedzy menedżerskiej Harvard ManageMentor v.10 zawiera ponad 
5000 stron sprawdzonej wiedzy, 345 narzędzi ułatwiających pracę, 

-
tywnych ćwiczeń, 126 wypowiedzi autorytetów biznesu oraz 42 tematy 
niezbędne w pracy menedżera.

6 Nagrania sesji  
szkoleniowych

Wszystkie sesje treningowe są nagrywane. Na koniec programu każdy 
uczestnik otrzyma dostęp online do nagrań wszystkich zajęć. Nagrania 
pozwolą uczestnikom programu na powtarzanie i utrwalanie materiału  
oraz na wykorzystanie ich w przyszłości w firmie.

" Portal Wiedzy  
Management

Portal Wiedzy Management gwarantuje najwyższą jakość podejścia blended 
learning: obok programów Harvard Business Publishing uczestnicy otrzy-
mują narzędzia wdrożeniowe opracowane w Polsce.

Unikalny zestaw materia)ów 
do natychmiastowego zastosowania
W trakcie programu Management )*+,™ ka!dy uczestnik otrzymuje pakiet materia%ów 
dydaktycznych z zaj#( oraz dost#p do dodatkowych zasobów szkoleniowych. Wszystkie materia%y 
s$ udost#pniane uczestnikom w formie drukowanej i w wersji elektronicznej. 

Management

 HBR ON: 
▶7 skuteczne narzędzia światowych 

autorytetów zarządzania i biznesu 
▶7  odpowiedzi na pytania kluczowe 

dla każdego menedżera
▶7  setki stron dogłębnych analiz najbardziej 

efektywnych stylów przywódczych
▶7  studia przypadku pokazujące, w jaki spo-

sób, krok po kroku, podnosić efektyw-
ność firmy i unikać pułapek biznesowych

HBR ON to zbiór 
prze%omowych tekstów 
z obszaru zarz$dzania. 
Lektura obowi$zkowa 
dla ka!dego mened!era!

Praktyczna kolekcja  
ksi%"ek HBR ON8



Ce!tyfikat uko*czenia

Po ukończeniu programu Management 2014™ uczestnicy otrzymują prestiżowy certyfikat. Szczyci się nim 
już ponad 2000 wiodących menedżerów polskich firm. Oto przykłady absolwentów poprzednich edycji:

Artur Kazienko – prezes zarządu,  
Kazar Footwear Sp. z o.o.;
Beata Ossowska-Lango – dyrektor Biura Audytu  

Ryszard Pajor – dyrektor Centrum Bankowości  

Jacek 4migielski – dyrektor sprzedaży,  
Total Polska Sp. z o.o.;
Jacek Woli.ski  
i Ochrony Środowiska, ArcelorMi8al Poland S.A.

Program Management 2014™ to gwarancja światowej jakości  
i spełniania najwyższych standardów kompetencyjnych.

Pozytywny wynik egzaminu otrzymują osoby, które
spełniły następujące warunki: udzieliły powyżej 60%
poprawnych odpowiedzi w ciągu 4 godzin przeznaczonych

 Po otrzymaniu pozytywnego wyniku testu ka+dy uczestnik  
 uzyskuje certyfikat potwierdzaj'cy udzia( w tym unikatowym  
 programie rozwoju umiej*tno)ci mened+erskich. 

Kim jeste$my

ICAN Institute założony został 

International Management Institute, 

również w Polsce. ICAN Institute jest 
wydawcą polskiej edycji Harvard 
Business Review i organizatorem 

i Autorytety Zarządzania, a także pro-
gramów rozwoju menedżera. Pod marką 
ICAN Research realizowane są badania 
praktyk zarządczych w polskich firmach. 
W 2012 r. ICAN poszerzył swoją działal-
ność o wydawanie książek bizne-
sowych z oferty Harvard Business 
Review Press. 
 

Harvard Business Review to presti-
żowy magazyn poświęcony tematyce 
zarządzania. Jako pierwszy publikuje 
najnowsze idee i trendy nieomawiane 
jeszcze w podręcznikach. Dla maga-
zynu piszą największe polskie i mię-
dzynarodowe autorytety z dziedziny 
zarządzania. Wśród nich znajdują się 
m.in. profesorowie Harvard Business 

of Business. HBR jest wydawany 
 

 

Harvard Business Publishing (HBP) 

organizacja non profit, której wyłącz-
-

versity. Jej misja polega na wspieraniu 
doskonalenia praktyk zarządzania 
w zmieniającym się świecie. Poprzez 
swoje publikacje i docieranie do trzech 
środowisk: akademickiego, biznesowego 
i menedżerów indywidualnych, Harvard 
Business Publishing realizuje swoje 
cele, tworząc w skali globalnej pomost 
pomiędzy środowiskiem akademickim 
a światem biznesu.



Szkolenia w wersji zamkni#tej
Programy zamkni#te ICAN Institute to doskona%e rozwi$zanie dla "rednich i du!ych firm 
dbaj$cych o kompleksowy rozwój swoich pracowników.

W latach 2010-2012 Euro Bank S.A. korzy-
sta z cyklu sesji rozwojowych dla ponad 
100 menedżerów w ramach zamkniętego 
programu rozwojowego Management™. 
Celem jest wybór i ujednolicenie metod 
i praktyk zarządzania wśród menedżerów 

podniesienie umiejętności przywódczych 
oraz zarządzania strategicznego. Program 
zapewni przygotowanie menedżerów 
do realizacji bieżących i przyszłych wyzwań, 
przed którymi stanie firma. 

Complex S.A. – jeden z liderów produkcji 
i dystrybucji łożysk oraz części maszyn – 
uczestniczył w programie przeznaczonym dla 
23 najlepszych menedżerów w firmie. Projekt 
obejmował zagadnienia dotyczące przywódz-
twa i zarządzania, finansów i marketingu. 
Program prowadzony był w systemie kaska-
dowym, co zapewniło rozwój kompetencji 
i umiejętności jego uczestników, jak również 
sprawne przekazanie wiedzy i umiejętności 
innym pracownikom spółki.

Volvo Polska 
dla właścicieli salonów dealerskich powstał 
po to, aby zintensyfikować ich działania oraz 
efektywność zarządczą. Tematy sesji zostały 
stworzone na podstawie wywiadów kom-
petencyjnych wybranych, wzorcowych osób 
wskazanych przez Volvo Polska.

Zak(ady Azotowe Pu(awy – lider branży 
chemicznej w Polsce realizuje program rozwo-
jowy dla kadry zarządzającej Top 100. Celem 
programu jest wzrost kompetencji kluczowej 
kadry spółki w zakresie zarządzania strate-
gicznego i operacyjnego. Nasza współpraca 
obejmuje obszary dotyczące przywództwa, 
zarządzania zespołami, finansów, strategii. 
Program wspiera menedżerów ZA Puławy 
w realizacji innowacyjnej wizji rozwoju spółki.

Winkhaus – program wdrożenia aktywnej 
sprzedaży oraz obsługi posprzedażowej 
w Winkhaus pomógł przejść firmie od sprze-
daży kontraktowej do budowania oferty 

praktyczną wiedzę dotyczącą technik sprze-
daży i obsługi klienta w sektorze B2B.

Lyreco – jeden z największych na świecie 
dostawców artykułów biurowych do odbiorcy 
końcowego – uczestniczył w specjalnym, 
korporacyjnym programie wykorzystującym 
narzędzia i instrumenty w zakresie zarządza-
nia zespołami, Customer Service oraz zarzą-
dzania projektami.

Aegis Media – 30 menedżerów z 6 różnią-
cych się od siebie pod względem kulturowym 
i organizacyjnym spółek grupy w Polsce sta-
nęło przed wyzwaniem opracowania spójnego 
systemu zarządzania i komunikacji w ramach 
nowej wizji i strategii grupy. Podczas sesji 
szkoleniowo-warsztatowych z obszarów: 
strategii, przywództwa, marketingu, finansów, 
zarządzania zespołami, projektami i proce-
sami omówili i przygotowali nowe rozwią-
zania, które pomogą w realizacji ambitnych 
planów i założonych celów biznesowych.

32 menedżerów firmy Samsung, 
mierzących się z wyzwaniami zwiększenia 
innowacyjności i efektywności osobistej, 
uczestniczyła w programie Management™ 

szczególny nacisk został położony na sesje 
na temat finansów, przywództwa, strategii 
i zarządzania projektami.

Lubelski W*giel0„Bogdanka” S.A. – lider 
producentów węgla kamiennego w Polsce, 
zdecydował się na program rozwojowy 
wspierający zarządzanie strategiczne i zarzą-
dzanie zmianą dla kluczowej kadry Top 30. 
Równolegle menedżerowie i kierownicy 

e-learningowych Harvard ManageMentor.

Liczba potencjalnych uczestników programu przekracza 
25 osób? Zapraszamy do rozwa+enia uczestnictwa 
w programie w wersji in-company – dostosowanej 
do konkretnych potrzeb przedsi*biorstwa. 

Programy zamkni*te ICAN Institute to gwarancja wzrostu 
efektywno)ci zespo(ów i rozwoju firmy!

Kompleksowa analiza potrzeb przedsi*biorstwa 
przeprowadzona przez konsultantów ICAN Institute 
umo+liwi dostrze+enie luk kompetencyjnych, które 
zaburzaj' efektywno)/ pracowników. Adekwatnie skrojony 
program pozwoli szybko wype(ni/ braki i skupi/ si* 
na tym, co najwa+niejsze: podejmowaniu nowych wyzwa. 
i wychodzeniu z nich zwyci*sko.

Szkolenia szyte 
na miar$ :

szkoleniowych sk(adaj'cych si* 
z elementów ró+nych programów 
ICAN Institute

-
nych za zb*dne poprzez indywidual-
nego klienta

-
gowych, umo+liwiaj'cych szkolenie 
mened+erów na terenie ca(ego 
kraju

zarówno pod wzgl*dem harmono-
gramu, jak i lokalizacji 
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Korzy!ci:

Cena netto VAT Cena brutto

     Koszt szkolenia  
Management 2014™ ze zniżką 30%

179887,07 zł zw. 179887,07 zł

    Licencja Harvard Business Publishing 39990 zł 917,70 zł 49907,70 zł

Kolekcja książek HBR ON 570 zł 29 zł 599 zł

Prenumerata Premium Harvard Business Review Polska 19519,05 zł 79,95 zł 19599 zł

Koszt ca$kowity na osob# '*?@;;,)' z$ 24 992,77 zł

Powyższe kwoty obowiązują przy płatności w dwóch ratach.
Możliwość opłacenia szkolenia w 12 ratach: dodatkowe 5% 
kosztu szkolenia.

Koszt i wa!to$%
Celem programu Management )*+,™ jest umo!liwienie polskim mened!erom 
pozyskania najnowszej wiedzy z zarz$dzania w atrakcyjnej cenie. 

Cena netto VAT Cena brutto

Standardowy koszt szkolenia Management 2014™ 259552,95 zł zw. 259552,95 zł

Licencja Harvard Business Publishing 59700 zł  1 311 zł 79011 zł

Kolekcja książek HBR ON 570 zł 29 zł 599 zł

Prenumerata Premium Harvard Business Review Polska 19519,05 zł 79,95 zł 19599 zł

Koszt ca$kowity na osob# ** *8' z$ 34 761,95 zł

Koszt ca(kowity na osob*

1. Relatywnie 
niski koszt  
w porównaniu z 
korzy)ciami  
i najwy+sz' 
)wiatow' 
jako)ci'

Relatywnie niski 
koszt w porównaniu 
z korzy)ciami 
i najwy+sz' )wiatow' 
jako)ci'

1

2

3
Forma nauczania 
zorientowana  
na praktyk* 4

Polski kontekst

Wygodny format
5

Kompleksowe 
wsparcie  
i konsultacje

6

Najnowsza wiedza  ze sprawdzonych 9róde(

UWAGA: po zni+kach udzia( w Management™, wraz ze wszystkimi materia(ami i licencjami 
Harvard Business Publishing, to jedynie --. z) netto za jeden dzie. szkoleniowy.

*(A zni"ki 

dla firm:

Klientów  

ICAN Institute oraz

Prenumeratorów 

Harvard Business 

Review Polska 



Czas t&ania
Zajęcia rozpoczynają się na jesieni 2013 r. Jednak już teraz 
prosimy o rezerwacj* miejsc – jest ich tylko !"# w bie+'cej edycji. 

Zajęcia organizowane są w 12 dwudniowych sesjach,  
odbywających się raz w miesiącu, w cyklach:  
poniedziałek-wtorek, środa-czwartek, piątek-sobota. 

Wsparcie w postaci narzędzi Harvard Business Publishing, 
materiałów dodatkowych Harvard Business Review Polska 
i konsultacji trwa 12 miesięcy.

Miejsce
Wszystkie sesje będą prowadzone w salach dydaktycznych 
ICAN Institute w Warszawie. 

Informacje organizacyjne

Program Management™ opiera si" na wypróbowanym wzorze edukacji 
dla do!wiadczonych mened#erów, stosowanym przez !wiatowych liderów 
edukacji. W przeciwie%stwie do wi"kszo!ci programów edukacyjnych 
oferowanych w Polsce dajemy Pa%stwu nast"puj$ce gwarancje:

Gwa!ancja jako$ci:  
pewno$% ko!zy$ci + zero !'zyka

1. Gwarancja jako%ci
Zaj*cia prowadzone s' wy('cznie przez do)wiadczonych konsultantów 
w oparciu o oryginalne, praktyczne materia(y i opracowania ICAN Institute 
oraz materia(y i narz*dzia Harvard Business Publishing.

2. Gwarancja korzy%ci
Wiedza i umiej*tno)ci b*d' prowadzi/ do konkretnych korzy)ci 
w firmach uczestników.

Gwarancje te poparte s" deklaracj":
Je)li po dwóch sesjach uczestnicy uznaj', +e program Management™ 
nie zaspokaja ich potrzeb, oferujemy ca(kowity zwrot kosztów uczestnictwa. 
Je)li w trakcie trwania programu nast'pi' zmiany personalne w Pa.stwa 
firmie, istnieje mo+liwo)/ zast'pienia wcze)niej wys(anego na szkolenie 
uczestnika inn' osob' z firmy. Z uczestnictwem w programie Management™ 
nie wi'+e si* +adne ryzyko, a tylko mo+liwo)/ osi'gni*cia wymiernych korzy)ci 
w postaci praktycznych umiej*tno)ci oraz nowych rozwi'za. w firmie.

Pierwsze  
grupy rozpoczynaj%  

zaj#cia na  JESIENI '()*TYLKO  "#$ MIEJSC
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Sprawd!, który program jest dla Ciebie!  
www.dniotwarte.ican.pl

Nasze prog!amy rozwojowe

First-Time Manager™
Specjalny program dla menedżerów 
o krótkim stażu i osób przygotowy-
wanych do objęcia roli menedżerskiej. 

▶  intensywne, dwumiesięczne wprowa-
dzenie do zarządzania,

▶  dostęp do kluczowych narzędzi 
menedżerskich,

▶  instrumenty diagnostyczne, które 
pozwalają optymalnie wykorzystać 
wiedzę zdobytą w czasie szkolenia,

▶  roczne wsparcie po zakończeniu 
programu,

▶  dostęp do specjalnego portalu wiedzy 
i narzędzi zarządzania.

Management™ 
Kompleksowy, praktyczny program 
budujący kompetencje zarządza-
nia z punktu widzenia całości firmy.  
Szczególnie skorzystają na nim:
▶  zarządzający firmami, którzy poszu-

kują formalnego wykształcenia mene-
dżerskiego (bez względu na wiek),

▶  właściciele firm, którzy chcą je rozwi-
jać przy użyciu bardziej zaawansowa-
nych metod zarządzania,

▶  menedżerowie, którzy awansowali 
do zarządu lub stoją przed taką 
perspektywą,

▶  najbardziej obiecujący młodzi mene-
dżerowie, przygotowywani do awansu.

Akademia Strategicznego 
Przywództwa™ 
Zaawansowany program dla osób 
o wieloletnim stażu menedżerskim:  
▶  najwyższy światowy poziom, w wygod-

nym formacie, po polsku, z uwzględnie-
niem kontekstu działania polskich firm,

▶  trenerami są wybitni światowi i polscy 
eksperci, praktycy biznesu,

▶  atrakcyjny koszt programu przy jedno-
czesnym zagwarantowaniu najwyższej 
światowej jakości,

▶  uczestnicy otrzymują dodatkowe 
korzyści w postaci konsultacji oraz 
dostępu do nowoczesnych narzę-
dzi zarządzania i bibliotek wiedzy.

Advanced Project 
Management Academy –
APMA™
Zaawansowany program rozwojowy 
zarządzania projektami oraz portfelami 
projektów:
▶  unikalna synergia i wartość: połącze-

nie wiedzy ICAN Institute z ekspertyzą 
firmy TenStep Polska,

▶  praktyczne zastosowanie: narzędzia 
do natychmiastowego wykorzystania,

▶  najwyższej klasy narzędzia wsparcia 
z Harvard Business Publishing oraz 
biblioteki TenStep,

▶  studia przypadku i narzędzia online.

I&CAN INNOVATE!™ 
Kompleksowy program zwiększania 
zdolności organizacji do innowacji 
w zakresie produktu, procesów i modeli 
biznesowych: 
▶  5 dwudniowych sesji szkoleniowo-kon-

sultingowych, opartych na harwardz-
kiej metodzie studiów przypadku,

▶  wykłady online międzynarodowych 
ekspertów,

▶  diagnostyka barier i głównych wyzwań 
w zakresie innowacji,

▶  dostęp do portalu narzędzi i wiedzy 
Innovation Centre Harvard Business 
Publishing.

I&CAN SELL!™ 
Akademia Sprzedaży w dwóch 
wersjach – dla menedżerów sprzedaży 
i dla handlowców:  
▶  sprawdzone praktyki światowych 

liderów sprzedaży dostosowane 
do realiów firm działających w Polsce, 

▶  nowoczesne metody dydaktyczne – 
gry, symulacje, role playing,

▶  orientacja na konkretne wyniki sprze-
dażowe wśród firm uczestników,

▶  dostęp do portalu narzędzi i wiedzy 
Harvard 

Business Review Polska.



WYPOWIEDZI UCZESTNIKÓW

Sta= si# liderem, który poci%gnie za sob% pracowników!

Kierowanie przedsi"biorstwem 
to ogromne wyzwanie. Dzi! nie 
wystarczy by' dobrym mened#erem. 
Menedżer musi spełniać funkcję lidera – lidera, 
który pociągnie za sobą pracowników, będzie dla nich 
wzorem, skutecznie ich zmotywuje i wskaże im drogę 
do celu. Lider stawia na sukces zespołu. Sukces 
zespołu zaś doprowadzi do sukcesu przedsiębiorstwa.

 Takich liderów kszta(ci Management™, który motywuje  
 do pracy nad w(asn' osobowo)ci'.  Nie jest to zwykła 
nauka umiejętności i cech prawdziwego przywódcy, 
ale praca nad własnym charakterem.

Filip Rybacki 

Nieoceniony czas na refleksj#

Piotr Potowski

Zarządzamy przedsiębiorstwami w czasach, w których 
decydującą rolę odgrywa szybkość i sprawność działania. 

Aby je osiągnąć, czytamy fachową literaturę, korzystamy 
z nieograniczonych zasobów wiedzy, wymieniamy się opiniami, 
nie bacząc na granice państw czy różnice językowe.

 Czy w takiej sytuacji potrzebujemy jeszcze zorganizowanych  
 programów szkoleniowych? W mojej opinii - absolutnie tak! 

Dla mnie udział w programie Management™ ICAN Institute 
to czas na kontrolowane i celowe oderwanie się od codzienności 
oraz refleksję na temat bieżącej działalności zarządczej.

Każde spotkanie to lista odnotowanych na marginesie 
pomysłów rozwojowych, pytań, jakie należy zadać, czy wizji 
nowych możliwości biznesowych – a przecież tego właśnie 
potrzebuje moje przedsiębiorstwo.

zainteresować w szczególności osoby, którym wydaje się, 
że nie mają na tego typu zajęcia czasu…



Zg)oszenie udzia)u w prog!amie  
Management 2014™

Prosimy o odes$anie formularza faksem: ''?'88?B'?C* lub na adres e-mail: management@ican.pl

W obu przypadkach istnieje możliwość op$acenia szkolenia w )' ratach (wówczas koszt szkolenia wzrasta o 5%).
Koszt nie uwzględnia zakwaterowania i dojazdów uczestników.

Koszt szkolenia na osob# bez zni"ek Cena ne:o VAT Cena bru8o

Koszt szkolenia Management 1D0E™ 259552,95 zł zw. 259552,95 zł

Licencja Harvard Business Publishing 59700 zł 19311 zł 79011 zł

Kolekcja książek HBR ON 570 zł 29 zł 599 zł

Prenumerata Premium Harvard Business Review Polska 19519,05 zł 79,95 zł 19599 zł

Koszt ca$kowity na osob# bez zni"ek 22?2E1 z$ 34 761,95 zł

Koszt szkolenia na osob# ze zni"k% 2DA* Cena ne:o VAT Cena bru8o

Koszt szkolenia Management 1D0E™ 179887,07 zł zw. 179887,07 zł

Licencja Harvard Business Publishing 39990 zł 917,70 zł 49907,70 zł

Kolekcja książek HBR ON 570 zł 29 zł 599 zł

Prenumerata Premium Harvard Business Review Polska 19519,05 zł 79,95 zł 19599 zł

Koszt ca$kowity na osob# ze zni"k% 2DA 12?744,01 z$ 24 992,77 zł

ZG;ASZAMY DO UDZIA;U W CYKLU SZKOLE< MANAGEMENT™ NAST=PUJ1CYCH PRACOWNIKÓW:

Prosz# wype%ni( poni!sz$ kart# zamówienia, by wzi$( udzia% 
w programie rozwoju ICAN Institute i skorzysta( z wiedzy 
Harvard Business Review Polska oraz narz#dzi Harvard Business 
Publishing. W edycji rozpoczynaj$cej si# na jesieni 2013 r. 
przewidujemy zaledwie +-. miejsc, dlatego prosz# nie zwleka(!

UWAGA: po zni+kach udzia( w Management™, wraz z wszystkimi materia(ami i licencjami 
Harvard Business Publishing, to jedynie --. z) netto za jeden dzie. szkoleniowy.

Gwarancja  
korzy%ci:
Je)li po 2 sesjach uznaj' Pa.stwo, 
+e program nie zaspokaja Pa.stwa 
potrzeb, oferujemy ca(kowity zwrot 
kosztów uczestnictwa. 

Je)li w trakcie trwania programu 
nast'pi' zmiany personalne, 
istnieje mo+liwo)/ oddelegowania 
innej osoby z firmy. 
Wi*cej informacji: str. 24

W IMIENIU FIRMY:

NAZWA:

 ulica kod miasto

NIP:

IMIĘ: NAZWISKO:

sesja poniedziałek/wtorek sesja środa/czwartek sesja piątek/sobota
!.

IMIĘ: NAZWISKO:

sesja poniedziałek/wtorek sesja środa/czwartek sesja piątek/sobota
$.

IMIĘ: NAZWISKO:

sesja poniedziałek/wtorek sesja środa/czwartek sesja piątek/sobota
&.

Imię, nazwisko, tytuł i podpis osoby podejmującej decyzję w imieniu firmy

Je!li firma zg$osi wi#cej ni" trzy osoby, przy kolejnych zg$oszeniach otrzyma zni"k# w wysoko!ci )(%.
Przesłanie formularza zgłoszenia zapewnia rezerwację miejsca. Warunkiem ostatecznym przyjęcia zgłoszenia  
jest złożenie zlecenia przez klienta i jego przyjęcie przez ICAN, zgodnie z regulaminem.

* 2DA ZNI.KI  

DLA FIRM: 

Klientów  

ICAN Institute  

oraz 

Prenumeratorów 

Harvard Business 

Review Polska



ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
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Liwia Kwiecie.
dyrektor zarządzający ds. zasobów 

Leasingowy SA

WYPOWIEDZI UCZESTNIKÓW

Inspiracja i praktyczne rozwi%zania. 
Dzi#ki nim zwi#kszysz efektywno!&.

Na programy rozwojowe ICAN Institute, 
wydawcy Harvard Business Review 
Polska, regularnie kieruj" najlepszych 
mened#erów. 
Są to osoby, których umiejętności w zakresie 
zarządzania szczególnie chcę rozwijać, 
a   skuteczne podnoszenie ich kompetencji  
 gwarantuje wysoka jako)/ wiedzy przekazywanej  
 przez wyk(adowców ICAN Institute. 

Zakres merytoryczny szkoleń, ich niebanalna 
formuła i nastawienie na poszukiwanie praktycznych 
rozwiązań to moim zdaniem największe zalety 
programów. Dzięki nim uczestnicy są bardziej 
zmotywowani i otwarci na nowe inspiracje 
oraz zwiększają efektywność swojej pracy.


