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KONTEKST
15 lat przeprowadzonych szkoleń 
w ponad 25 krajach
ponad 600 certyfikowanych facylitatorów

teraz Online
Z MAKSYMALNĄ ELASTYCZNOŚCIĄ I SWOBODĄ

Wybierz wariant:
    > Pełne szkolenie 
    > Pakiet 5 modułów
    > Tylko 1 moduł

Każdy moduł to:
    > Konkretna tematyka
    > Proces szkoleniowy

120 godzin szkolenia

10 głównych modułów

2 dni trwa każdy moduł

1 moduł miesięcznie

Niezapomniane 
przezycia



Strategia 

Budowanie zespołu

Inwestycje

Struktura organizacyjna

Przygotowanie negocjacji

Fuzja i przejęcie

Wprowadzanie marek i produktów

Zarządzanie projektami

Startupy

Firmy rodzinne

Testowanie projektów

Diagnoza biznesowa 

Zarządzanie konfliktem

Podejmowanie decyzji 

Testowanie zmian i alternatyw 

Nadzór

Rekrutacja

PRAKTYCZNE 
UŻYCIE



Rozwijaj kompetencje 
w zakresie przywództwa 

Poszerzaj świadomość
i wrażliwość systemową 
w organizacjach 

Zdobądź kompetencje w
zakresie zarządzania i doradztwa

Dowiedz się, jak uzyskać dostęp do 
informacji, które już znamy, ale nie 
wiemy, że je znamy

Rozwijaj umiejętności i talenty, 
których prawie nie znamy

Wypracuj szersze podejście do 
doradztwa systemowego

Pogłębiaj postrzeganie
paradygmatu systemowego

Opracuj gotowe do zastosowania 
systemowe procesy coachingowe

Naucz się pracować z małą
ilością informacji lub bez nich

Rozwiń szerszy fenomenologiczny 
pogląd systemowy

Rozwijaj własną samoocenę

Zakończ szkolenie z konkretnym 
pomysłem na wykorzystanie pracy 
systemowej w życiu zawodowym 
i osobistym

CELE 
SZKOLENIA



METODOLOGIA
Seminaria będą funkcjonować
na różne sposoby: m.in. otwarta 
dyskusja, prezentacja, wykład, case 
study, wymiana doświadczeń w 
podążaniu za dynamiką grupy.

Każdy moduł zawiera główny
wątek tematyczny, na podstawie
którego wypracowanych zostanie 
wiele procesów szkoleniowych.

Cele i cechy uczestników będą
siłą napędową procesu uczenia
się, jak zintegrować wszystkie
aspekty intelektualne, poznawcze i
emocjonalne.

Struktura całego szkolenia powstała
na bazie międzynarodowego

doświadczenia trenera w taki
sposób, aby możliwe było uzyskanie
wysokiego poziomu jakości i
kompetencji w celu przygotowania
profesjonalnych facylitatorów do 
stosowania tej metodologii.

Skupiając się głównie na praktyce,
ćwiczeniach, refleksji i integracji,
szkolenie to zapewni unikalną
wiedzę, która pozwoli na głębsze 
zrozumienie zasad metodologii                              
i bogatego podejścia systemowego. 

indywidualny
projekt

dynamika 
grupowa

ZOOM PLATFORM

praktyka i 
cwiczenia

na zywo



PROGRAM

Jak działają ustawienia 
systemowe?

Myślenie
systemowe

Coaching
systemowy

Integracja
systemowa

Diagnostyka i 
percepcja systemowa

Aplikacje
systemowe

Postawa 
facylitatora/
konsultanta

Wprowadzenie 
do konstelacji 

systemowych i 
etap rozpoczynania

Dynamika firm 
rodzinnych

Dynamika systemowa 
w organizacjach

UMIEJĘTNOŚCI 
NEGOCJACYJNE 

INTUICJA I 
PODEJMOWANIE DECYZJI 

SYSTEMOWE 
PRZYWÓDZTWO

ZARZĄDZANIE
FINANSAMI

REKRUTACJA
I SUKCES 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
I STARTUPY 

MARKA
OSOBISTA 

INNOWACJA I 
KREATYWNOŚĆ

FIRMY
RODZINNE 

DZIEDZICTWO
& SUKCESJA 

Temat modułu

Proces szkolenia

* Program może być 
modyfikowany w celu 
dostosowania treści 
programu do grupy 
uczestników i ewentualnych 
nieprzewidzianych 
okoliczności.



CERTYFIKACJA
Aby uzyskać certyfikację, wymagana
jest obecność na poziomie 90% 
i przedstawienie ostatecznego 
projektu.

Po uzyskaniu certyfikatu uczestnicy
otrzymają spersonalizowany znak
jakości z indywidualnym numerem
poświadczający udział w szkoleniu
prowadzonym przez Cecilio
Fernández Regojo.

Ponadto uczestnik zostanie również 
umieszczony na stronie internetowej 
Talent Manager / Systemic 
Management / Cecilio Fernández 
Regojo wraz z danymi kontaktowymi, 
jako potwierdzenie udziału w 
wyjątkowym szkoleniu i posiadaniem 
międzynarodowego certyfikatu.

To szkolenie jest certyfikowane przez 
INFOSYON. 

Aby uzyskać certyfikat Profesjonalisty
w tym międzynarodowym
stowarzyszeniu,
wszystkie szczegóły na:
www.infosyon.com
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GŁÓWNY TRENER

Konsultant systemowy i biznesowy
- odniesienie do rynku międzynarodo-
wego. Wykładowca i prelegent na kilku 
kongresach międzynarodowych.

Ekspert i międzynarodowy trener w 
zakresie zarządzania systemowego i 
konstelacji organizacyjnych na całym 
świecie. 

Doradca najważniejszych CEO.

Jego prace i szkolenia mogą być 
prowadzone w 4 językach (hiszpański, 
portugalski, angielski i francuski)

Inżynier mechanik w Instituto Superior 
Técnico. Ukończył studia podyplomowe 
w Business Administration IST i UC.

Master Trener certyfikowany przez 
INFOSYON. Założyciel i Prezes Talent 
Manager i Systemic Management Inc.

Inwestor, przedsiębiorca i menedżer 
w firmach z wielu branż. Najlepsze 
doświadczenie biznesowe w kontekście 
międzynarodowym zdobyte w ciągu 
prawie 50 lat. 

Dyrektor naukowy ds. Certyfikacji na 
uniwersytetach w Europie i Ameryce 
Łacińskiej.

Ulatwianie zmian
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CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

STYCZEŃ

LUTY

16:00 - 22:00 (Warszawa)

26 + 27

23 + 24

14 + 15

11 + 12

15 + 16

6 + 7 

3 + 4

1 + 2

19 +20

9 + 10



Aby zapewnić maksymalną swobodę
i elastyczność, uczestnicy mają 
różne opcje zapisów:
     + Pełne szkolenie 
     + Pakiet 5 modułów
     + Tylko 1 moduł

Trening można rozpocząć i skończyć 
w dowolnym momencie.

* wieloosobowe zapisy: warunki    
   specjalne

PEŁNE SZKOLENIE (10 MODUŁÓW)

PAKIET 5 MODUŁÓW

1 MODUŁ

8500 zł 

5000 zł 

1200 zł

Zainwestuj w swoja przyszlosc
INWESTYCJA



KWALIFIKACJE

Projektujemy programy dla
ciebie i twojej firmy

 PONAD

15 
LAT 

DOŚWIADCZENIA

+ 200 FIRM W KONSULTACJE

+ 30 DORADCA CEO 

+ 40 DORADZTWA W STARTUPACH

25 KRAJÓW / 60 MIAST

40 CERTYFIKATÓW

42 INTENSYWNE SZKOLENIA

+ 600 CERTYFIKOWANYCH FACYLITATORÓW

+ 15 000 UCZESTNIKÓW 



KONTAKT
+34 610 137 005

training@talentmanager.pt

www.talentmanager.pt

+48 535 936 888

szkolenia@grupaprofesja.com

www.systemowaszkola.com

mailto:training%40talentmanager.pt?subject=Online%20Certification
https://www.talentmanager.pt/
https://www.talentmanager.pt/

