DELEGOWANIE ZADAŃ I
ODPOWIEDZIALNOŚCI
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/02/12/17287/303253

Cena netto

4 000,00 zł

Cena brutto

4 000,00 zł

Cena netto za godzinę

250,00 zł

Cena brutto za
godzinę

250,00

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

16

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-04-18

Termin zakończenia
usługi

2019-04-19

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-02-12

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-04-11

Maksymalna liczba uczestników

6

Kategoria główna KU

Zarządzanie i organizacja

Kategorie dodatkowe KU

Zarządzanie i organizacja

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS
SUS 2.0

Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

SZALLA - Doradztwo, Usługi
Rozwojowe Magdalena Szalla

Osoba do kontaktu

Magdalena Szalla

E-mail

magdalena@szalla.com.pl

Telefon

+48 605 22 24 22

Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy, umiejętności oraz narzędzi delegowania
zadań, a wraz z nimi odpowiedzialności za powierzany pracownikowi obszar. Szkolenie wskaże w jaki
sposób wykorzystać delegowanie do rozwijania pracowników. Celem szkolenia jest również nabycie
kompetencji społecznych w zakresie komunikacji.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Delegowanie zadań i odpowiedzialności.
Podział zadań managerskich.
Twarde i miękkie zasady delegowania.
Rozmowy delegujące odpowiedzialność.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Uczestnicy poznają techniki i zasady delegowania zadań oraz działania jakie należy podjąć aby mówić o
skutecznym delegowaniu nie tylko zadań, ale i odpowiedzialności. Menadżerowie stosując zasady
delegowania odpowiedzialności nauczą się jak rozdzielając zadania przekazać pracownikom
odpowiedzialność za ich realizację.

Grupa docelowa
Menadżerowie i kierownicy projektów. Kierownicy zarządzający zespołami.
Karda zarządzająca wyższego i niższego szczebla.

Materiały dydaktyczne
Każdy uczestnik otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych

Harmonogram
Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

Delegowanie zadań i
odpowiedzialności.Podział zadań
managerskich.

2019-0418

09:00

17:00

8:00

2

Twarde i miękkie zasady delegowania.
Rozmowy delegujące
odpowiedzialność.

2019-0419

09:00

17:00

8:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Katarzyna Latek - Olaszek

Obszar specjalizacji

Zarządzanie zmianą na poziomie
jednostki/organizacji/ procesów. Procesy
doradcze/ warsztatowe w zakresie: zarządzanie,
współprzywództwo, kariera menedżera.
Coaching metodą tradycyjną, holistyczną,
Ecoaching.

Doświadczenie zawodowe

Od 24 lat w obszarze rozwoju i doradztwa dla
ludzi/ firm na różnym etapie. Kadra zarządzająca,
właściciele firm, pracownicy na specjalistycznych
stanowiskach.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Jako konsultant prowadziła kilkadziesiąt
projektów rozwojowych (wprowadzanie nowych
usług na rynek, zwiększenie kompetencji
menedżerskich, zarządzanie zmianą w
Organizacji, zmiana roli w organizacji, rozwój
kompetencji menedżerskich po awansie),
procesy doradcze z częścią diagnostyczną i
analityczną, procesy ocenne DC, procesy
coachingowe.

Wykształcenie

Wyższe, doktorantka Akademii Leona
Koźmińskiego, coach ICC, ICF, certyfikowany
Trener Uczenia się i rozwoju BTEC Professional
Certificate Training, Learning and Development,
absolwentka International Education Society
London- Improving Management Skills.

Lokalizacja usługi
Adres:
Śląska 35
80-379 Gdańsk, woj. pomorskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:
Wi-fi

