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Katergoria kursu: Kuchnia
Szkolenie gastronomiczne cz. 1
Szkolenie gastronomiczne cz. 2
Szkolenie gastronomiczne cz. 3
Kurs wiedzy o winie
Szkolenie kulinarne – profesjonalne warsztaty kuchni wegańskiej
Szkolenie – warsztaty serowarskie i zielarskie
Szkolenie cukiernicze – profesjonalne szkolenie w zakresie przetwarzania czekolady
Kurs kuchnia skandynawska
Kurs przygotowywania sushi
Kurs barmański I stopnia
Kategoria kursu: Obsługa Klienta
Sztuka sprzedaży i obsługi Gościa hotelowego na recepcji
Kształtowanie wizerunku
Tworzenie wartości dla gościa hotelowego
Jak skutecznie się komunikować bez przemocy słownej?
Szkolenie z zakresu RODO dla personelu gr. 2
Szkolenie personelu Służby Pięter
Profesjonalna obsługa i sprzedaż produktów kosmetycznych
Efektywny Cross-Selling
Szkolenie z zakresu obsługi klienta
Warsztaty Customer Experience
Szkolenie dla personelu działów Fizjoterapii i SPA
Szkolenie dla personelu Gastronomii
Szkolenie dla personelu recepcji
Szkolenie housekeeping
Szkolenie z zakresu sprzedaży w recepcji.
Kurs sprzedaży w gabinetach SPA
Pierwsza pomoc - udzielanie pierwszej pomocy
Szkolenie z zakresu obsługi gości VIP, gości trudnych oraz rozwiązywania problemów
Szkolenie z zakresu sprzedaży w gastronomii.
Szkolenie z kształtowania wizerunku w pracy.
Aktywna sprzedaż recepcjonistów i kelnerów w hotelu
Podnoszenie kwalifikacji na sali restauracyjnej i w kuchni przy jednoczesnym budowaniu relacji wewnątrz zespołu
Efektywna recepcja
Skuteczna sprzedaż w branży restauracyjnej
Kategoria kursu: SPA
Masaż w relaksacji
Masaż w fizjoterapii. Masaż klasyczny i masaż poprzeczny.
Masaż w fizjoterapii. Masaż tkanek głębokich, terapia punktów spustowych, różne rodzaju masażu narzędziowego
Masaż w fizjoterapii. Masaż funkcyjny i masaż lodem.
Kurs ajurwedyjskiego masażu stóp i dłoni - Padabhyanga i Hastabhyanga
Szkolenie z zakresu masaży orientalnych - kurs ajurwedyjskiego masażu głowy, karku i twarzy.
Kurs zaawansowanych technik masaży i zabiegów Ayurvedyjskich
Kurs masażu tkanek głębokich
Kurs masażu tajskiego stemplami ziołowymi
Kurs masażu Lomi Lomi Nui -zaawansowany
Kurs masażu Kobido
Kurs japońskiego masażu twarzy
Kurs Masażu Balijskiego
Kurs Tajskiego Masażu Stóp
Kurs masażu ayurwedyjskiego -abhyanga, shirodhara, udvarthana.
Szkolenie Specjalista Anti-Aging
Kurs masażu tajskiego.
Kurs masażu świecą.
Kurs masażu Lomi-Lomi Nui.
Kurs masażu kobiet w ciąży.
Specjalistyczny indywidualny kurs makijażu permanentnego
AUDITOR SYSTEMU HACCP
Szkolenie ze standardów wykonywania rytuałów na ciało – podejście holistyczne
Bezpieczne prowadzenie hotelowego basenu - doradztwo
Kategoria kursu: Zarządzanie
Budowanie relacji z pracownikiem - doradztwo dla kierowników
Motywacja i tworzenie systemu motywacyjnego
Mapowanie procesów
Szkolenie z zakresu RODO dla kadry zarządzającej
Feedback – Informacja Zwrotna
Warsztaty Growth Mindset
EQ – Inteligencja Emocjonalna
Asertywna komunikacja
Motywacja 3.0
Komunikacja w stresie
Delegowanie
Szkolenie – Coaching przywódczy
Zarządzanie pracą personelu Służby Pięter
Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
Zarządzanie personelem – szkolenie dla kadry kierowniczej
Szkolenie ze sprzedaży i marketingu
Zarządzanie finansami – szkolenie dla kadry kierowniczej
Zarządzanie organizacją – szkolenie dla kadry kierowniczej
Zarządzanie grupą pracowników oraz zarządzanie sobą i personelem w czasie
Motywowanie pracowników
Szkolenie z zakresu organizacji pracy w zespole.
Szkolenie z zakresu organizacji pracy w SPA
Excel dla zaawansowanych
Wykorzystanie tabel analitycznych
Kursy językowe (język/poziom)
Efektywny Lider
Zarządzanie wynikiem hotelu - USALI I BUDŻETOWANIE
Budowania polityki antymobbingowej
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Kategoria kursu: Promocja
Szkolenie z wykorzystania Internetu w promocji i sprzedaży
Warsztat fotograficzny
Szkolenie z zakresu marketingu on-line – I część
Szkolenie z zakresu marketingu on-line – II część
Strategia marketingowa w Social Media
Szkolenie z zakresu pozycjonowania i tagowania
Szkolenie z zakresu Google Analytics/GoogleAds
Szkolenie: Copywriting i Webwriting
Szkolenie: Facebook i kampanie e-marketingowe
Nowoczesny i skuteczny marketing restauracji
Kategoria kursu: Finanse, księgowość
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Kasjer walutowy
Kurs księgowości dla fundacji i stowarzyszeń
Zmiany w funkcjonowaniu organów podatkowych (KAS) oraz nowelizacja Ordynacji podatkowej
Problemy podatkowe VAT, CIT, PIT w 2017/2018 w firmach branży hotelarskiej i turystycznej
Zasady rozliczeń z pracownikami z tytułu podróży służbowej oraz samochód w firmie – aspekty prawne i podatkowe
Kategoria: Konsulting
Konsultacja projektu i opracowanie koncepcji SPA
Przygotowanie kompleksowej, integralnej koncepcji całego obiektu. Określenie funkcji hotelu oraz grupy docelowej
odbiorców.
Konsultacja projektu pod kątem:
a) maksymalizacji przychodów,
b) użyteczności i ergonomii pracy,
c) wymogów sanitarno - epidemiologicznych (na podstawie przesłanych, projektów, konsultacji z biurem projektów
oraz wizji lokalnej).
Przygotowanie profilu Spa:
a) Opracowanie unikalnej koncepcji Spa, spójnej z koncepcją całego obiektu,
b) Konsultacja charakteru wizualnego Spa,
c) Rozpisanie misji i wizji Spa.
Przygotowanie budżetu obiektu w skład którego wchodzi :
a. Analiza i kalkulacja przychodów, która jest podstawą do dalszych założeń księgowych obiektu.
b. Ustalenie struktury kosztów w tym analiza zatrudnienia i struktura wynagrodzeń.
Przygotowanie założeń merytorycznych do oferty Spa. Ustalenie polityki cenowej pod kątem rentowności usług
uwzględniając ceny konkurencyjnych obiektów oraz sporządzenie oferty sprzedażowej:
a. Spa menu - dla gościa indywidualnego,
b. Pakiety hotelowe,
c. Propozycje dla grup - gości korporacyjnych.
Spa menu Engineering
a. przygotowanie tabeli rentowności zabiegów,
b. komunikacja wizualna sposobem na podniesienie sprzedaży oferty Spa.
Przygotowanie dokumentacji proceduralnej zgodnej z wymogami mając na uwadze najwyższą jakość świadczenia usług
Spa:
a. Księgi Procedur obsługi Gościa Spa - opracowanie etykiety Spa,
b. Księgi procedur wewnętrznych organizacji pracy Spa,
c. Procedury HACCP Spa,
d. Zakresu obowiązków pracowników Spa. Szkolenie wdrażające wszystkie powyższe procedury.
Zaplanowanie struktury zatrudnienia oraz struktury wynagrodzeń. Przygotowanie formularzy pytań dla poszczególnych
stanowisk
Konsulting - Monitoring działalności Spa, przez 6 miesięcy po otwarciu obiektu. Nadzór i weryfikacja pracy managerea
Spa, pozostanie w stałej gotowości oraz komunikacji z Zarządem obiektu. Przeprowadzenie audytów po 3 oraz po 6
miesiącach działalności zakończonych Certyfikacją obiektu dla Standardów Spa Professionals:
a. audyt telefoniczny,
b. audyt mailowy,
c. wizyta tajemniczego klienta,
d. audyt jawny,
e. końcowy raport z zaleceniami do wdrożenia przekazany kierownikowi Spa,
f. przekazanie informacji o pozytywnych zachowaniach oraz błędach poszczególnym pracownikom w indywidualnych
konsultacjach,
g. szkolenie korygujące po audycie dla grupy pracowników ( trwające około 3 dni),
h. spotkanie z Zarządem hotelu i przedstawienie raportu z audytów, ocena poszczególnych pracowników po
przeprowadzonych konsultacjach indywidualnych oraz po szkoleniu, przekazanie zaleceń do wdrożenia.
Certyfikat rekomendowanego obiektu przez Spa Professionals ważny jest przez 1 rok.
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1.1. Szkolenie gastronomiczne cz. 1.
Cel edukacyjny:
Poznanie zasad organizacji bankietów, zjazdów i innych uroczystości pod kątem efektywnej ich obsługi
i estetyki przygotowywanych potraw.
Ramowy program szkolenia:
1. Organizacja bankietów, zjazdów i konferencji, komunii, wesel, wigilii itp.
2. Estetyka i ułożenie potraw, przy organizacji bankietów i imprez okolicznościowych (dekorowanie
potraw warzywami, owocami i innymi elementami).
Efekty udziału w szkoleniu:
W zakresie wiedzy:
Wie, jak skomponować menu, posiada wiedzę z zakresu organizacji bankietów, zjazdów, konferencji i
innych wydarzeń pod kątem gastronomii.
W zakresie umiejętności:
Dobiera produkty wg. pory roku (sezonowość), organizuje pracę na stanowisku, przygotowuje potrawy
zgodnie ze sztuką kulinarną, umiejętnie gospodaruje produktami w kuchni, sporządza wstępną
kalkulację danej usługi.
W zakresie kompetencji społecznych:
Efektywnie pracuje w zespole, przekazuje wiedzę innym pracownikom, przedstawia propozycję menu
w zależności od potrzeb i sugestii Klienta.
1.2. Szkolenie gastronomiczne cz. 2.
Cel edukacyjny:
Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie komponowania dań zgodnie z tradycyjną sztuką kulinarną
oraz prezentowania dań na talerzu.
Ramowy program szkolenia:
1.
•
•
2.

Odtworzenie tradycyjnych dań polskich:
smak,
atrakcyjny sposób podania z wykorzystaniem prostych produktów.
Przybliżenie nowoczesnej idei komponowania dań.

Efekty udziału w szkoleniu:
W zakresie wiedzy:
Posiada wiedzę na temat produktów lokalnych oraz zna ich historię. Zna teorię nowoczesnej idei
komponowania dań.
W zakresie umiejętności:
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Stosuje produkty lokalne w karcie menu. Komponuje dania tradycyjne w sposób nowoczesny.
W zakresie kompetencji społecznych:
Przekazuje i szerzy wiedzę kulinarną i informacje o produktach regionalnych.

1.3. Szkolenie gastronomiczne cz. 3.
Cel edukacyjny:
Nabycie przez uczestników wiedzy oraz umiejętności w zakresie doboru odpowiedniej temperatury do
obróbki cieplnej potraw oraz ciekawego prezentowania dań za pomocą kształtów, kolorów, przestrzeni
i dodatków.
Ramowy program szkolenia:
1. Przedstawienie zasad oraz trików, dzięki którym nawet najzwyklejsze danie stanie się dziełem sztuki
(kolor, kształt, przestrzeń, dodatki).
- KOLORY - Przedstawienie istoty koloru w potrawie, idącej w parze z jej smakiem oraz nauka doboru
odpowiedniego talerza i dodatków,
KSZTAŁTY
geometria
na
talerzu czyli rozplanowanie potrawy pod
względem
ułożenia. Wyeliminowanie podstawowych błędów z tym związanych podczas
wydawania dań w restauracjach,
- PRZESTRZEŃ – odpowiednie ukształtowanie potrawy w celu estetycznej prezentacji dania i wizualnej
poprawy jej walorów,
- DODATKI - sposoby garnirowania, które nadadzą estetyki, wyraﬁnowania, i ogólnego pozytywnego
wrażenia daniu, z wykorzystaniem kwiatów jadalnych, kremów, gęstych sosów, orzechów, kiełków, żeli
etc.
2. Odpowiednia temperatura w obróbce cieplnej mięsa i ryb.
Efekty udziału w szkoleniu:
W zakresie wiedzy:
Posiada wiedzę w zakresie stopni wysmażenia mięsa i ryb. Wie, jak nadać odpowiedni kształt potrawie.
W zakresie umiejętności:
Przyrządza mięsa i ryby zgodnie z pożądanym stopniem wysmażenia. Umiejętnie stosuje temperatury
w obróbce cieplnej.
Kreatywnie i świadomie dobiera produkty do dania w celu uzyskania odpowiedniego smaku i wyglądu.
W zakresie kompetencji społecznych:
Przekazuje wiedzę innym pracownikom.
Szanuje produkty wykorzystywane w kuchni (nie marnuje ich).
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1.4. Kurs wiedzy o winie.
Cel edukacyjny:
Celem kursu jest przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu sommeliera poprzez
poszerzenie ich wiedzy o winie, jego powstawaniu, degustacji, łączeniu z potrawami i serwisie.
Ramowy program szkolenia:
1. Zasady degustacji.
2. Budowa wina.
3. Typy i styl win, klasyfikacja win, odmiany winorośli: sauvignon blanc, riesling, chardonnay,
pinot noir, cabernet sauvignon, merlot, tempranillo, rodzaje win musujących, słodkich,
wzmacnianych.
4. Od czego zależy jakość, styl i cena win.
5. Etykiety win.
6. Kraje winiarskie: Hiszpania, Francja, Włochy.
7. Dojrzewanie wina w dębowych beczkach.
8. Wady wina.
9. Mieszanie win, wpływ na jakość.
10. Produkcja win spokojnych i musujących.
11. Sommelier: zadania i cele.
12. Serwis wina w restauracji: przechowywanie, temperatura serwisu wina, szkło w
restauracji, jak łączyć wino i jedzenie, tworzenie karty win, jak zarabiać na winie w
restauracji.
Efekty udziału w szkoleniu:
W zakresie wiedzy:
- zna podstawowe szczepy winogron,
- umie przypisać najważniejsze szczepy winogron używanych do produkcji wina do klasycznych
regionów produkujących wina.
W zakresie umiejętności:
- umie samodzielnie odróżnić podczas degustacji najważniejsze style wina,
- zna podstawowe zasady łączenia wina z jedzeniem.
W zakresie kompetencji społecznych:
- ma umiejętność samokształcenia się, oraz potraﬁ prawidłowo identyﬁkować i rozstrzygać
dylematy związane z wykonywaniem zawodu sommeliera.
1.5. Szkolenie kulinarne – profesjonalne warsztaty kuchni wegańskiej.
Cel edukacyjny:
Celem szkolenia jest nabycie przez Uczestników wiedzy na temat komponowania i
przygotowywania dań kuchni wegańskiej, poznania specyficznych produktów, zamienników
produktów pochodzenia zwierzęcego w taki sposób, aby potrawy były odpowiednio zbilansowane
i pełnowartościowe.
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Ramowy program szkolenia:
1. Przygotowanie od podstaw 12 potraw (w tym 3-4 deserów) – po sześć potraw na każdy
dzień.
2. Zwrócenie uwagi na podział sekcji w kuchni, każda sekcja przygotowuje inny element dania,
jak i każdy kucharz potrafi przygotować danie od początku do końca.
3. Analiza składników i produktów poszczególnych dań.
4. Omówienie zastępowania poszczególnych składników innymi, ekonomia w kuchni.
5. Omówienie idei lokalności oraz sezonowości produktów spożywczych.
6. Omówienie dostępnych źródeł produktów z onaczeniem “bio” i “eko”.
7. Analiza równowagi dań wegetariańskich oraz wegańskich – jak w sposób ekonomiczny
zastąpić produkty pochodzenia zwierzęcego.
8. Zwrócenie uwagi na ideę niemarnowania żywności, czyli jak wykorzystać resztki, ekonomia
w kuchni.
Efekty udziału w szkoleniu:
W zakresie wiedzy: ma nabytą i uporządkowaną wiedzę na temat produktów i składników
wegańskich, ich wykorzystania kulinarnego oraz znaczenia. Uczestnik wie jak zastępować produkty
pochodzenia zwierzęcego, wie gdzie znajdować zamienniki i na co zwracać uwagę przy ich wyborze.
Zna charakterystyczne produkty wegańskie i wie jak je wykorzystać.
W zakresie umiejętności: ma umiejętność przygotowania dwunastu potraw zaprezentowanych i
przygotowanych podczas szkolenia. Ponadto na podstawie zdobytej wiedzy potraﬁ sam
skomponować danie wegańskie oraz ustalić zamienniki do dania z użyciem produktów pochodzenia
zwierzęcego. Wie jak obchodzić się z mniej typowymi produktami kuchni wegańskiej i wie jak je
wykorzystać.
W zakresie kompetencji społecznych: rozumie znaczenie komunikacji z zespole z zachowaniem
etycznego
kodeksu
własnego
postępowanie, ma umiejętność samokształcenia
oraz potraﬁ identyfikować problemu związane z wykonywaniem zawodu.
1.6. Szkolenie – warsztaty serowarskie i zielarskie.
Cel edukacyjny:
Celem warsztatów jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności niezbędnych do
samodzielnego wyrobu serów podpuszczkowych z rozróżnieniem poszczególnych, właściwych dla
rodzaju sera procesów technologicznych oraz nabycie wiedzy w zakresie rozpoznawania dziko
rosnących roślin jadalnych, sposobów ich wykorzystania w gastronomii, a także tradycji kuchni
polskiej w tym zakresie.
Ramowy program szkolenia:
1. Historia serowarstwa, charakterystyka serów, które uczestnicy poznają podczas
warsztatów.
2. Wspólne wykonanie sera typu korycińskiego – poznanie poszczególnych etapów produkcji
sera podpuszczkowego.
3. Wykonanie na dwuosobowych stanowiskach pracy sera dojrzewającego typu gouda oraz
poznanie warunków dojrzewania sera.
4. Wykonanie na dwuosobowych stanowiskach sera typu camembert oraz poznanie
warunków dojrzewania.
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5. Wspólne wykonanie sera parzonego typu oscypek.
6. Wyjście w teren celem nauki rozpoznawania jadalnych roślin dziko rosnących, w trakcie
wykład na temat historii wykorzystywania dziko rosnących roślin w gastronomii.
7. Omówienie przepisów kulinarnych z wykorzystaniem zebranych jadalnych roślin.
Efekty udziału w szkoleniu:
W zakresie wiedzy:
Ma wiedzę w zakresie technologii serowarstwa, składu mleka wykorzystywanego do serów, różnic
pomiędzy poszczególnymi rodzajami mleka (krowie, kozie, owcze) i dostosowania poszczególnych
procesów technologicznych do mleka, posiada wiedzę w zakresie niezbędnych sprzętów do wyrobu
serów podpuszczkowych, jak również stosowanych w serowarstwie kulturach bakteryjnych, zna
zasady zachowania higieny podczas produkcji. W zakresie wiedzy zielarskiej – ma wiedzę na temat
rozpoznania poszczególnych gatunków dziko rosnących roślin jadalnych, jak również na temat
tradycji wykorzystywania dzikich roślin w kulinariach, zna przepisy kulinarne z użyciem dzikich roślin
jadalnych.
W zakresie umiejętności:
Ma umiejętność samodzielnego wykonania serów podpuszczkowych, serów typu korycińskiego,
gouda, oscypek, camembert. Dodatkowo ma umiejętność rozpoznawania naturalnych stanowisk
jadalnych roślin dziko rosnących i umiejętność wykorzystania ich podczas przygotowywania i
serwowania potraw.
W

zakresie

kompetencji

społecznych:

Ma umiejętność samokształcenia, pracy zespołowej, rozumie znaczenie komunikacji w zespole i
odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym, z uwzględnieniem etycznego
postępowania.
1.7. Szkolenie cukiernicze – profesjonalne szkolenie w zakresie przetwarzania czekolady.
Cel edukacyjny:
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do profesjonalnego przetwarzania czekolady na
desery oraz uzupełnienia wiedzy z zakresu cukiernictwa i możliwości wykorzystania produktów.
Ramowy program szkolenia:
Dzień 1
Podstawowe zasady pracy z czekoladą:
- kuwertura - rodzaje, właściwości technologiczne, kuwertury obecne na polskim rynku,
charakterystyka i ceny,
- podstawowe narzędzia i sprzęt do pracy z czekoladą oraz ich dostępność,
- warunki środowiska konieczne do pracy z czekoladą oraz do jej przechowywania oraz jakie cechy
i umiejętności powinien rozwinąć mistrz czekolady,
- temperowanie czekolady w teorii i praktyce,
- barwienie czekolady; wyroby gotowe (tabliczki, odlewy).
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Część praktyczna – nauka temperowania czekolady trzema sposobami, wylewanie tabliczki
czekolady, odlewy płaskie i przestrzenne z form silikonowych, poliestrowych i w ramkach. Ozdoby
z czekolady, posługiwanie się transferem (foliami z nadrukiem), wykonywanie napisów i rysunków
czekoladą.
Dzień 2
Zapoznanie się z technologią i produkcją musów czekoladowych, kremów i polew.
Przygotowanie biszkoptu czekoladowego bez dodatku mąki.
Wykonanie własnych ozdób z czekolady do udekorowanie deserów.
Na tych warsztatach uczestnicy dowiedzą się:
1.
2.
3.
4.

Czym różni się mus czekoladowy od kremu czekoladowego?
Jak zrobić dobrą polewę czekoladową?
Jak wykorzystać własną kreatywność do produkcji ozdób z czekolady?
Jak zrobić kokardki z czekolady, ażurowe rurki, zakręcane trójkąty z czekolady?

Dzień 3
Zapoznanie się z technologią produkcji trufli, pralin krojonych i czekoladek ręcznie formowanych.
Przyjrzenie się pomysłom na zdobienie i omówienie ciekawych kompozycji smakowych.
Główne trendy przykładowych czekoladek.
Informacje o nadzieniach do produkcji czekoladek ręcznie formowanych: Ganaszu, Gianduji,
Nugacie i Marcepanie.
Specyficzne narzędzia i sprzęt do produkcji trufli i pralin krojonych.
Cechy technologiczne kuwertury do produkcji pralin.
Technologia produkcji trufli z gotowych korpusów.
Informacje w jaki sposób odbywa się toczenie, oblewanie, obtaczanie i krojenie, aby produkt
końcowy wyglądał profesjonalnie.
Techniki zdobienia i zasady pracy z transferem.
Temperowania czekolady w teorii i praktyce.
Część praktyczna - wykonanie truﬂi i pralin krojonych na bazie ganaszu, gianduji, marcepana i nugatu
według przykładowych receptur. Gotowe praliny zostaną ozdobione przy wykorzystaniu
poznanych technik.

Dzień 4
Czekoladki wytwarzane przy pomocy form. Uczestnicy przejdą przez cały proces produkcji tego
typu czekoladek.
Przyjrzenie się różnym podejściom do tematu przetwarzania czekolady, Mistrzom i ich dziełom,
będą degustować czekoladki i omawiać ich charakterystyczne cechy.
Uzyskanie wiedzy na temat:
- jakimi cechami technologicznymi powinna charakteryzować się kuwertura do produkcji tego typu
czekoladek,
- jakie są specyﬁczne narzędzia i sprzęt do produkcji czekoladek z form,
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- Omówię formy silikonowe, poliestrowe twarde i miękkie, metalowe oraz magnetyczne, ich zalety
i wady oraz możliwości tworzenia własnych form,
- co to jest ganasz lekki. Jak tworzyć niebanalne, intrygujące smaki,
- jak pracować z transferem , czyli co można odbić na czekoladce i jak to technicznie zrobić,
- jak zrobić z czekoladki dzieło sztuki czyli o technikach zdobienia.
Część praktyczna - uczestnicy przejdą przez wszystkie etapy produkcji czekoladek z form: malowanie
formy, temperowanie czekolady i wylewanie formy, komponowanie nadzień, nakładanie i
zamykanie formy oraz zdobienie końcowe. Każdy z uczestników zrobi swoje autorskie czekoladki
pod okiem Trenerki.
Dzień 5
Praktykowanie zdobytych umiejętności i wiedzy. Uczestnicy będą mogli zrealizować własne
pomysły lub przećwiczyć samodzielnie receptury przerabiane na kursie. Wyciąganie wniosków z
przeprowadzonego kursu, pytania i odpowiedzi. Na bieżąco komentowane będą zaistniałe
problemy technologiczne. Możliwość przećwiczenia jeszcze raz technik i technologii pokazywanych
na kursie w zależności od indywidualnych potrzeb uczestników.
Efekty udziału w szkoleniu:
W zakresie wiedzy: ma nabytą i uporządkowaną wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną z
zakresu cukierniczego wykorzystania czekolady. Wie jakie są rodzaje czekolady, jak prawidłowo
ocenić jej jakość, w jaki sposób dokonywać zakupu produktu. Zna rodzaje czekoladowych deserów,
różnice pomiędzy nimi, warunki przechowywania. Ma zarówno teoretyczną jak i praktyczną wiedzę
w zakresie produkcji czekoladek, pralin i truﬂi. Zna rodzaje nadzień, polew, ganaszu. Potraﬁ je
rozróżnić, nazwać ocenić. Zna niezbędne sprzęty oraz technologię niezbędną do przygotowywania
deserów z czekolady oraz przetwarzania jej.
W zakresie umiejętności: ma umiejętność szeroko rozumianego przetwórstwa czekolady w desery
zarówno indywidualne, jak i ciasta oraz czekoladki i praliny. Potraﬁ poprawnie wykonać
temperowanie czekolady, przygotować różne rodzaje czekolady pod produkcję deseru. Ma
umiejętność przygotowania czekoladek z formy, odlewów przestrzennych, pralin, truﬂi zarówno z
nadzieniem jak i bez. Potraﬁ samodzielnie przyrządzić polewę, ganasz, nadzienie, krem, a także
ozdoby z czekolady wieńczące deser.
W zakresie kompetencji społecznych: rozumie znaczenie komunikacji z zespole z zachowaniem
etycznego
kodeksu
własnego
postępowanie, ma umiejętność samokształcenia
oraz potraﬁ identyfikować problemu związane z wykonywaniem zawodu.
1.8. Kurs kuchnia skandynawska.
Cel edukacyjny:
Praktyczna nauka kuchni skandynawskiej.
Ramowy program szkolenia:
Dzien 1
1. Ogólny zarys kuchni NowoNordyckiej, geneza powstania, zarys Manifestu szefów kuchni.
2. Pochodzenie i gromadzenie produktów, regionalizacja, techniki przyrzadzania.
3. Sposoby przechowywania, techniki przechowywania.
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4. Menu na warsztaty, opis, budowa, sposób i cel dobierania dań.
5. Drobiazgowe rozpisanie Mise en place, teoretyczne omówienie poszczeglnóych składników
Mice en place, podstawy, obróbka surowców, przygotowanie do serwisu.
Dzien 2
1.
2.
3.
4.
5.

Przygotowanie elementow do serwisu.
Rozpis wydania dań.
Przyrzadzanie dań w serwisie.
Degustacja dań.
Uwagi i refleksje uczestników, pytania końcowe

Efekty udziału w szkoleniu:
Praktyczna nauka kuchni skandynawskiej.
1.9. Kurs przygotowywania sushi.
Cel edukacyjny:
Praktyczna nauka zasada przygotowanie Sushi.
Ramowy program szkolenia:
1. Historia Sushi oraz nowe jego oblicze.
2. Narzędzie pracy w kuchni japońskiej - opis i charakterystyka.
3. Produkty potrzebne do produkcji Sushi oraz różnice pomiędzy nimi.
4. Rodzaje Sushi oraz podział potraw na grupy w sytlu japońskim.
5. Organizacja miejsca pracy: przygotowanie półproduktów, oprawa ryb i owoców morza,
ostrzeżnie noży, gotowanie ryżu, przygotowywanie sosów teriyaki, kabayaki oraz zalew do ryżu.
6. Nauka przygotowania sushi: Nigiri, Futomaki, Hosomaki, Uramaki, Temaki, Gunkan, Sashimi.
7. Komponowanie zestawów Sushi.
8. Maniery przy stole według zasad panujących w kraju kwitnącej wiśni.
Efekty udziału w szkoleniu - zna historię sushi, potraﬁ wykonać 5 najbardziej popularnych rodzajów
sushi, umie przygotować wszystkie półprodukty od podstaw, zna zasady zachowania przy stole wg
tradycji japońskiej.
1.10. Kurs barmański I stopnia.
Cel edukacyjny:
Praktyczna nauka kursu barmańskiego I stopnia. Uczestnik po zakończeniu udziału w szkoleniu
będzie posiadał następujące umiejętności:
- zapoznanie ze specyfiką pracy barmana;
- zdobycie wiadomości z zakresu towaroznawstwa zdobycie wiadomości z zakresu podstaw
miksologii;
- rozwijanie umiejętności sprawnego posługiwania się sprzętem barmańskim oraz recepturami
miksologicznymi przy wykonywaniu poszczególnych zadań.
Ramowy program szkolenia:
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I dzień:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wprowadzenie do kursu,
Definicja bar, barman i cocktaile,
Dekalog bartendera,
Predyspozycje i przeciwwskazania do pracy za barem,
IBA i SPB,
Rodzaje i przeznaczenie kieliszków w barze,
Rodzaje napojów mieszanych,
Miary barowe,
Kolejność wykonywania drinka,
Kolejność nalewania składników,
Zapis formuł miksologicznych
Obliczanie mocy napojów mieszanych,
Zajęcia praktyczne – short drinki.

II dzień
Podstawowe definicje
Piwo i klasyfikacja
Definicja i podział win
Destylaty winne
Definicja i podział rumu
Definicja i podział ginu
Zajęcia praktyczne – long drinki
III dzień:
Definicja i klasyfikacja whisky
Definicja i podział tequili
Klasyfikacja likierów
Wyposażenie baru – podręczny sprzęt
Wyposażenie baru- urządzenia
Zajęcia praktyczne - cobblery
Przygotowanie do zaliczenia
Egzamin teoretyczny
Egzamin praktyczny
Efekty udziału w szkoleniu:
1. posiada niezbędną wiedzę nt. sylwetki barmana, charakterystyki pracy barmana,
2. zna charakterystykę nt. sprzętu barmańskiego i typów szkła barowego, miary barowe,
3. posiada podstawową wiedzę nt. napojów alkoholowych, towaroznawstwa alkoholowego,
historii, charakterystyki, klasyfikacji i znanych marek poszczególnych rodzajów alkoholi,
4. zna zasady przyrządzania i serwowania napojów mieszanych,
5. posiada podstawową wiedzę na temat etyki pracy w barze,
6. Posiada umiejętność przyrządzania i serwowania mieszanych napojów alkoholowych.
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2.1. Sztuka sprzedaży i obsługi Gościa hotelowego i recepcji.
Cel edukacyjny:
Nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie podniesienia skuteczności sprzedaży i
budowania dobrych relacji z Gościem hotelowym uwzględniając jego potrzeby, typ zachowaniowy i typ
percepcyjny.
Ramowy program szkolenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Czym się różni sensoryk, osoba emocjonalna i behawiorysta i jak z nimi rozmawiać?
Gdzie tkwi istota sprzedaży usług hotelowych?
Jak Goście rozumieją swoje korzyści i jak im je pokazać?
Typy Gościa w usługach hotelowych.
Jak rozpoznać potrzeby Gości?
Język komunikacji dla różnych typów Gości.
Jak mówić bez przemocy słownej?
Zasady budowania trwałych relacji z Gościem.
Sposoby na zadowolonego Gościa.
Praktyczne zwroty ułatwiające komunikację z Gościem.
Nawyki decydujące o efektywnej sprzedaży usług hotelowych.
Zasady efektywnego kontaktu telefonicznego.

Efekty udziału w szkoleniu:
W zakresie wiedzy:
Wie, jak rozróżnić typy Gościa pod względem sposobu percepcji i zachowań podczas obsługi.
W zakresie umiejętności:
- rozróżnia i systematyzuje potrzeby Gościa,
- prowadzi sprzedaż, uwzględniając rozpoznane potrzeby Gościa.
W zakresie kompetencji społecznych:
Dostosowuje sposób obsługi do typu Gościa pod względem sposobu percepcji i zachowań.
2.2. Kształtowanie wizerunku.
Cel edukacyjny:
Nabycie umiejętności kształtowania wizerunku w pracy w relacjach wewnętrznych oraz z klientem w
zakresie wizerunku zewnętrznego oraz kompetencji komunikacyjnych.
Ramowy program szkolenia:
Określenie silnego „dlaczego” w celu lepszego określenia wizerunku, jaki chcę kształtować (dlaczego
pracuję w tym miejscu, jak się z tym czuję, jaki mam plan rozwoju na tym stanowisku). Inspiracja i
wartości prestiżu: relacje i wzajemne szanowanie się niezależnie od zajmowanego stanowiska.
Budowanie świadomości wizerunku w pracy: nauka doboru garderoby, dbanie o siebie, sztuka
makijażu biznesowego dostosowana adekwatnie do zajmowanego stanowiska.
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Praca z klientem: rozpoznawanie potrzeb klienta, odpowiednia komunikacja budująca konkretny
wizerunek.
Efekty udziału w szkoleniu:
W zakresie wiedzy:
Posiada wiedzę z zakresu kształtowania wizerunku zewnętrznego w pracy (ubiór, prezentacja,
postawa).
W zakresie umiejętności:
Skutecznie komunikuje się z klientem (również trudnym), w tym odpowiednio zadaje pytania dotyczące
jego potrzeb. Radzi sobie z emocjami w sytuacjach kryzysowych.
W zakresie kompetencji społecznych:
Potrafi przyjmować adekwatną postawę społeczną w relacji pracownik a miejsce pracy (zaangażowanie
w miejsce pracy – wartości, lojalność), pracownik a klient (szanowanie klienta bez względu na jego
postawę).
2.3. Tworzenie wartości dla gościa hotelowego.
Cel edukacyjny:
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i nabycie praktycznych umiejętności w kreowaniu produktów i
usług stanowiących rzeczywistą wartość dla gościa hotelowego.
Ramowy program szkolenia:
1. Pojęcie satysfakcji i zadowolenia gościa.
2. Oczekiwania gościa wobec obiektu hotelarskiego.
3. Zachowania nabywcze w gospodarce doświadczeń.
4. Tworzenie łańcuchów wartości w usługach hotelarskich, gastronomicznych i odnowy biologicznej
(SPA & Wellness).
5. Reklamacja jako wartość dodana.
Efekty udziału w szkoleniu:
W zakresie wiedzy:
Zna współczesne mechanizmy towarzyszące procesowi nabycia usług. Potrafi rozpoznawać
oczekiwania gości hotelowych we współczesnej gospodarce doświadczeń.
W zakresie kompetencji:
Tworzy łańcuch wartości w kreowaniu produktu hotelowego, gastronomicznego i usług odnowy
biologicznej
W zakresie kompetencji społecznych:
Realizuje procesy usługowe zwiększające zadowolenie i satysfakcję gościa.
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2.4. Jak skutecznie się komunikować bez przemocy słownej?
Cel edukacyjny:
Poznanie zasad lepszej i skuteczniejszej komunikacji pomiędzy osobami w organizacji i Gośćmi hotelu.
Ramowy program szkolenia:
1. Skuteczna komunikacja – najważniejsze wątki teoretyczne.
2. Bariery komunikacyjne.
3. Czym jest hejt i czego dotyczy?
4. Dlaczego ludzie są niemili?
5. Jak sobie radzić z nieprzychylnymi opiniami w świecie realnym i wirtualnym?
6. Jak do siebie mówić, żeby być zrozumiałym?
7. Na czym polega przemoc językowa, a na czym łagodność komunikacyjna?
8. Sprawdzone sposoby na proszenie, przepraszanie i okazywanie szacunku i wdzięczności
9. Komunikacja intrapersonalna I interpersonalna.
10. Czym są emocje I znaczenie emocji w komunikacji.
11. Czym jest stres I jaki ma wpływ na komunikację?
12. Jak skutecznie radzić sobie ze stresem?
13. Zarządzanie emocjami.
14. Techniki relaksacyjne w miejscu pracy.
15. Jak zyskać uwagę naszego słuchacza?
16. Werbalne i niewerbalne komunikaty i ich znaczenie.
17. Doskonalenie komunikacyjnego warsztatu osobistego w relacjach z drugą osobą. 18. Czym jest
poczucie własnej wartości i jaki ma wpływ na relacje z innymi osobami? 19. Jak rozwijać zaufanie w
organizacji i jaki mamy na to wpływ?
20. Jak przekonania wpływają na naszą komunikację i jak je zmieniać, żeby lepiej budować relacje z
innymi osobami?
Efekty udziału w szkoleniu:
W zakresie wiedzy:
Zna zasady skutecznej komunikacji. Wie, czym jest poczucie własnej wartości. Zna metody radzenia
sobie z nieprzychylnymi informacjami.
W zakresie umiejętności:
Potrafi radzić sobie z sytuacjami stresowymi w komunikacji. Panuje nad własnymi emocjami.
W zakresie kompetencji społecznych:
Czuje się odpowiedzialny za język, którym się posługuje i za nawiązywanie relacje z drugim
człowiekiem. Dba o kulturę komunikacyjną w hotelu. Ćwiczy umiejętności interpersonalne.
2.5. Szkolenie z zakresu RODO dla personelu.
Cel edukacyjny:
Zapoznanie pracowników front office (recepcja hotelu oraz recepcja SPA) z zasadami ochrony
danych osobowych w hotelu.
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Ramowy program szkolenia:
1.
2.
3.
4.
5.

Podstawowe informacje o danych przetwarzanych w hotelu.
Obowiązki w zakresie przetwarzania danych osobowych.
Regulamin korzystania z komputera i stanowiska pracy.
Instrukcja alarmowa.
Omówienie przykładowych sytuacji i przypadków (case study).

Efekty udziału w szkoleniu:
W zakresie wiedzy:
Zna przepisy o ochronie danych osobowych
W zakresie umiejętności:
Potrafi obsłużyć klientów/gości hotelowych zgodnie z wymogami RODO oraz standardami hotelu.
W zakresie kompetencji społecznych:
Przewiduje skutki swoich działań, ma świadomość odpowiedzialności, jaka spoczywa na hotelu w
przypadku ujawnienia informacji o gościach hotelowych osobom trzecim, a także konsekwencji,
jakie mogą z tego faktu wyniknąć potrafi budować relację z klientem opartą na szacunku do jego
prywatności, co wpływa na poczucie bezpieczeństwa gościa podczas jego pobytu w hotelu.
2.6. Szkolenie personelu Służby Pięter.
Cel edukacyjny:
Celem szkolenia jest podniesienie poziomu jakości usług w obszarze utrzymania czystości w
pokojach hotelowych i częściach wspólnych poprzez wzrost umiejętności zawodowych
pracowników personelu sprzątającego.
Ramowy program szkolenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Oczekiwania współczesnego klienta w gospodarce doświadczeń.
Specyfika usług w branży hotelarskiej.
Znaczenie poszczególnych elementów procesu usługowego.
Znaczenie standardów serwisowych.
Kultura obsługi oraz wygląd i higiena personelu.
Umiejętności komunikacji z gościem.
Zasady zachowań pokojowych w czasie sprzątania pokoi.
Zasady postępowania z problemowymi gośćmi.
Współpraca z innymi działami hotelu.
Zasady i wymogi dotyczące utrzymania czystości w jednostkach mieszkalnych, ciągach
komunikacyjnych i pomieszczeniach ogólnodostępnych oraz punktach sanitarnych.
Bezpieczeństwo pracy służby pięter.
Techniki pracy przy sprzątaniu pokoi i części wspólnych.
Wykorzystanie w pracy służby pięter zasady 5S.
Zasady sprzątania pokoi „przy gościu” i „na czysto”.
Procedury pracy i organizacji pracy służb sprzątających.
Planowanie prac krótko i długookresowych w hotelu.
Sytuacje nietypowe w codziennej pracy.
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18. Listy kontrolne, arkusze pracy i arkusze planowania.
Efekty udziału w szkoleniu:
W zakresie wiedzy:
Ma uporządkowaną praktyczną wiedzę z zakresu utrzymania czystości w pokojach i częściach
wspólnych.
W zakresie kompetencji:
Ma umiejętność w sposób profesjonalny dbać o czystość i estetykę w obiekcie hotelowym,
efektywnie planować i realizować prace porządkowe.
W zakresie kompetencji społecznych:
Rozumie znaczenie komunikacji z gościem i pracownikami obiektu hotelowego.
2.7. Profesjonalna obsługa i sprzedaż produktów kosmetycznych.
Cel edukacyjny:
Przygotowanie uczestników do profesjonalnej obsługi klienta i sprzedaży produktów
kosmetycznych poprzez przekazanie niezbędnych informacji w zakresie technik sprzedaży i
komunikacji.
Ramowy program szkolenia:
1. Sprzedażowa komunikacja z klientem salonu beauty i spa:
•
•
•

sprzedaż poprzez doradzanie rozwiązań,
aktywne słuchanie, czyli identyfikacja potrzeb klienta,
aktywne proponowanie kolejnych zabiegów i kosmetyków do pielęgnacji domowej.

2. Techniki sprzedaży:
•
•
•
•
•
•

skuteczne proponowanie kolejnych zabiegów i kosmetyków do pielęgnacji domowej,
pytania ułatwiające proponowanie kolejnych zabiegów i produktów,
sprzedaż poprzez trafne argumenty do zakupu,
sprzedaż poprzez budowanie autorytetu w oczach klienta Zwroty i słowa,
kluczowe w kontakcie z klientem,
budowanie współpracy sprzedażowej kosmetologa z recepcją.

3.
•
•
•

Techniki radzenia sobie z obiekcjami i wymówkami klientów:
jak poznać rzeczywiste i pozorne obiekcje klienta,
techniki radzenia sobie z obiekcjami klientów,
metody na przeciwdziałanie wystąpienia obiekcjom.

Efekty udziału w szkoleniu:
W zakresie wiedzy:
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- ma uporządkowana wiedzę w zakresie zasad profesjonalnej rozmowy z klientem/gościem
hotelowym,
- ma wiedzę w zakresie formułowania zakazanych i pożądanych zwrotów w rozmowie na żywo i
podczas rozmowy telefonicznej,
- ma uporządkowaną wiedzę w zakresie procedury obsługi klienta od rozmowy wstępnej, poprzez
przeprowadzenie zabiegu do pożegnania.
W zakresie umiejętności:
- ma umiejętność przeprowadzenia prawidłowej konsultacji przed zabiegiem, nastawionej
na rozpoznanie potrzeb klienta/gościa hotelowego,
- ma umiejętność zadawania właściwych pytań, które pomogą później w prezentowaniu korzyści
dodatkowych zabiegów i kosmetyków,
- ma umiejętność dopasowania korzyści oferty do konkretnego klienta/gościa hotelowego.
W zakresie kompetencji społecznych:
- rozumie znaczenie udzielania kompetentnej informacji o wskazanych zabiegach i kosmetykach dla
każdego klienta/gościa hotelowego,
- rozumie, jak podejmowanie własnej inicjatywy wpływa na postrzeganie ośrodka i specjalisty
przez klienta,
- rozumie prawo do odmowy klienta i ważność skupienia się na potrzebach klienta co jest jedyną
drogą do realizacji założeń sprzedażowych.
2.8. Efektywny Cross-Selling.
Cel edukacyjny:
Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji uczestników poprzez zwiększenie efektywności i
zorientowanie na sprzedaż krzyżową oraz obsługę klienta.
Ramowy program szkolenia:
Dzień 1
1. Mentalność klientów, którzy nastawiają się na korzystanie z posiadanych produktów lub
składanie reklamacji.
2. Proces sprzedaży krzyżowej.
3. Koncepcja wstępnych pytań i wstępnej oferty – kluczowych atrybutów zdolności i
zainteresowania klienta.
4. Omówienie – metoda komunikacji zapewniająca wzbudzenie motywacji klienta do
zaangażowania się i uczestniczenia w procesie sprzedaży.
Dzień 2
1. Pytania badające potrzeby w sytuacji transakcyjnej.
2. Metody zdobywania zaangażowania.
3. Przedstawianie zindywidualizowanych korzyści zapewnianych przez produkty oferowane
klientowi.
4. Pokonywanie barier sprzedażowych – radzenie sobie z zastrzeżeniami i obawami.
Efekty udziału w szkoleniu:
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W zakresie wiedzy: ma uporządkowaną wiedzę związaną z przekształceniem sytuacji związanych z
obsługą klienta w szanse sprzedażowe, wie jak podejmować takie szanse i dokonywać sprzedaży
krzyżowej.
W zakresie umiejętności: ma umiejętność rozmawiania z klientem tak, aby w efekcie końcowym
doszło do zawarcia transakcji sprzedaży krzyżowej. Umie prowadzić rozmowy z odbiorcami w
kierunku pozwalającym zwiększać obroty oraz zadowolenie samego odbiorcy.
W zakresie
kompetencji społecznych: ma umiejętność samokształcenia, rozumie znaczenie
komunikacji w relacji z drugą stroną z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego
postępowania oraz potrafi prawidłowo identyfikować problemy w życiu zawodowym jak i
społecznym.
2.9. Szkolenie z zakresu obsługi klienta.
Cel edukacyjny:
Celem szkoleń jest podniesienie poziomu jakości obsługi gości oraz jakości usług świadczonych w
obiekcie hotelarskim poprzez wzrost umiejętności zawodowych pracowników.
Ramowy program szkolenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Oczekiwania współczesnego klienta w gospodarce doświadczeń.
Specyfika usług w branży hotelarskiej.
Znaczenie poszczególnych elementów procesu usługowego.
Znaczenie standardów serwisowych.
Jak radzić sobie z różnymi typami klientów.
Czy klient na pewno zawsze ma rację.
Obsługa klienta w poszczególnych obszarach usługowych
Zarządzanie satysfakcją klienta.
Budowanie trwałych relacji i lojalności klientów –czynniki satysfakcji.
Metody wywierania pozytywnego wpływu na ludzi.
Zasady właściwej komunikacji z innymi.
Zrozumienie potrzeb i zachowań .
Zasady obsługi gości VIP.
Radzenie sobie z reklamacjami i trudnymi sytuacjami.
Poprawianie własnej organizacji pracy.

Efekty udziału w szkoleniu:
W zakresie wiedzy: ma wiedzę z zakresu oczekiwań współczesnego klienta i specyﬁki branży usług
gościnnych i zachodzących w niej procesów usługowych.
W zakresie kompetencji: ma umiejętność radzenia sobie
z różnymi typami klientów oraz
umiejętności z zakresu komunikacji i radzenia sobie z reklamacjami i sposobami efektywnej obsługi
gości.
W zakresie kompetencji społecznych: ma umiejętność samokształcenia, budowania trwałych relacji
i wywierania pozytywnego oddziaływania na innych.
2.10. Warsztaty Customer Experience.
Cel edukacyjny:
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Podniesienie kompetencji pracowników w obszarze obsługi klienta poprzez poznanie zasad,
zachowań i etykiety zwiększających jakość obsługi i budowania dobrych relacji z klientami.
Ramowy program szkolenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Wprowadzenie do CX, co to jest? Prezentacja z badań.
Jaka jest różnica pomiędzy CX i Customer Satisfaction.
Dyskusja w podgrupach nad wnioskami z badań Develor International.
Mapa empatii klienta.
Momenty prawdy – teoria. Praca w podgrupach – pomysły na momenty prawdy.
Momenty prawdy - Nagranie wideoklipów ilustrujących najlepsze pomysły grupy.
Zaangażowanie pracowników a CX - Story telling – historia dozorcy w NASA.
Zaangażowanie a CX dyskusja.
Definicja zaangażowania – wg Gallupa – pracownik zaangażowany, niezaangażowany i
aktywnie niezaangażowany.
Wyniki badania zaangażowania – wnioski.
Case study angażowania pracowników.
Filozofia FISH! – inspiracja i zasady budowania środowiska sprzyjającego CX i
Zaangażowaniu.
Podsumowanie warsztatów - Action plan grupowy i indywidualne.

Efekty udziału w szkoleniu:
W zakresie wiedzy: ma uporządkowaną wiedzę w jaki sposób należy rozmawiać z klientem – na co
zwrócić uwagę, jakich zachowań unikać. Wie jak ważne jest zaangażowanie pracowników a także
zrozumienie potrzeb klienta. Zna współczesne trendy w obszarze decyzji zakupowych, motywacji i
oczekiwania klientów.
W zakresie umiejętności: ma umiejętność
zbudowania dobrych relacji z klientami i używania
odpowiedniej etykiety. Potraﬁ zbudować dobre relacje z klientami, używać odpowiedniej etykiety,
przekraczać oczekiwania klientów ora umie zastosować poznane zachowania zwiększające jakość
obsługi klienta.
W zakresie kompetencji społecznych: ma umiejętność samokształcenia, rozumie znaczenie
komunikacji w relacji z klientami oraz potraﬁ prawidłowo identyﬁkować problemy w życiu
zawodowym społecznym, uwzględniając etykę w swoich zachowaniach.
2.11. Szkolenie dla personelu działów Fizjoterapii i SPA.
Cel edukacyjny:
Celem szkoleń jest podniesienie poziomu jakości usług w obszarze świadczenia zabiegów
fizjoterapeutycznych i pielęgnacyjnych poprzez wzrost umiejętności zawodowych pracowników
personelu zabiegowego. W zakresie wiedzy: nabycie praktycznej wiedzy z zakresu personalizacji
planów terapeutycznych W zakresie kompetencji: po szkoleniu uczestnicy będą potrafili w sposób
profesjonalny wykorzystywać możliwości łączenia zabiegów z zakresu fizjoterapii i pielęgnacji w
celu uzyskania synergii korzyści przy pracy z pacjentem W zakresie kompetencji społecznych: nabędą
umiejętności w zakresie tworzenia satysfakcji pacjenta, rozpoznawania i radzenia sobie z
wypaleniem zawodowym u pacjenta.
Ramowy program szkolenia:
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1. Aktywna rekomendacja i sprzedaż zabiegów mające na celu uzupełnienie strategii
terapeutycznej
2. Poprawa bezpieczeństwa gościa, wiedza na temat wskazań i przeciwwskazań do
wykonywania poszczególnych zabiegów oraz wykluczeń np.: balneologicznych.
3. Wiedza na temat schorzeń układu ruchu i ich następstw.
4. Poprawa zadowolenia gościa poprzez ujednolicenie i spersonalizowanie planu
terapeutycznego.
5. Profilaktyka prozdrowotna.
6. Syndrom BurnOut - jak rozpoznać, reagować i zapobiegać wypaleniu zawodowemu.
7. Możliwości synergii działów hotelowych zmierzającą do optymalizacji pracy z pacjentem
8. Tworzenie wspólnych ofert stanowiących wymierną korzyść dla pacjenta.
Efekty udziału w szkoleniu:
W zakresie wiedzy - nabycie praktycznej wiedzy z zakresu personalizacji planów terapeutycznych.
W zakresie kompetencji - po szkoleniu uczestnicy będą potraﬁli w sposób profesjonalny
wykorzystywać możliwości łączenia zabiegów z zakresu fizjoterapii i pielęgnacji w celu uzyskania
synergii korzyści przy pracy z pacjentem.
W zakresie kompetencji społecznych - nabędą umiejętności w zakresie tworzenia satysfakcji
pacjenta, rozpoznawania i radzenia sobie z wypaleniem zawodowym u pacjenta.
2.12. Szkolenie dla personelu Gastronomii.
Cel edukacyjny:
Celem szkoleń jest podniesienie poziomu obsługi gości oraz maksymalizacja przychodów ze
sprzedaży produktów i usług gastrohotelowych poprzez wzrost umiejętności zawodowych
pracowników gastronomii. W zakresie wiedzy: nabycie praktycznej wiedzy z zakresu obsługi gości
w restauracji i barze oraz wzrost umiejętności sprzedażowych pracowników W zakresie
kompetencji: po szkoleniu uczestnicy będą umieli rozpoznawać typy i oczekiwania różnych typów
klientów, będą potrafili stosować techniki poprawnego serwisu gastronomicznego W zakresie
kompetencji społecznych: nabędą umiejętności w zakresie komunikacji z klientem gastronomicznym
i innymi działami obiektu hotelowego.
Ramowy program szkolenia:
1. Charakterystyka zakładu gastronomicznego w obiekcie hotelowym – organizacja i
specyfika.
2. Śniadania hotelowe i ich rodzaje
3. Przygotowanie sali na śniadania.
4. Menu bufetowe.
5. Zasady nakrywania bufetu śniadaniowego.
6. Zasady pracy kelnerskiej przy obsłudze bufetów.
7. Zasady pracy na sali konsumenckiej i w barze.
8. Projektowanie i układanie bufetów.
9. Serwowanie śniadań, rozliczanie śniadań hotelowych.
10. Podawania śniadań do pokoi.
11. Przygotowanie sali konsumpcyjnej.
12. Rodzaje i zasady serwisu kelnerskiego
13. Standardy wysoko jakościowej obsługi.
14. Bielizna i zastawa stołowa
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Podstawowy serwis dań i napojów.
Room service.
Obsługa gościa indywidualnego
Obsługa grup zorganizowanych.
Zasady sugestywnej sprzedaży.
Techniki skutecznej sprzedaży.
Podstawowe zasady komunikacji.
Typologia konsumentów
Współpraca z innymi działami hotelu
Procedury pracy w restauracji i barze.
Podstawowa wiedza o gatunkach alkoholi i zasadach ich serwowania
Zarys technologii i towaroznawstwa napojów alkoholowych
Wyposażenie i organizacja profesjonalnego baru
Zasady serwowani alkoholi – klientowi indywidualnemu oraz na przyjęciach, imprezach
okolicznościowych i eventach.
29. Zasady serwowania wina.
Efekty udziału w szkoleniu:
W zakresie wiedzy - nabycie praktycznej wiedzy z zakresu obsługi gości w restauracji i barze oraz
wzrost umiejętności sprzedażowych pracowników.
W zakresie kompetencji - po szkoleniu uczestnicy będą umieli rozpoznawać typy i oczekiwania
różnych typów klientów, będą potrafili stosować techniki poprawnego serwisu
gastronomicznego.
W zakresie kompetencji społecznych - nabędą umiejętności w zakresie komunikacji z klientem
gastronomicznym i innymi działami obiektu hotelowego.
2.13. Szkolenie dla personelu recepcji.
Cel edukacyjny:
Celem szkoleń jest podniesienie poziomu obsługi gości oraz maksymalizacja przychodów ze
sprzedaży produktów i usług hotelowych poprzez wzrost umiejętności zawodowych
pracowników recepcji. W zakresie wiedzy: Podniesienie poziomu obsługi gości hotelowych oraz
wzrost umiejętności sprzedażowych pracowników W zakresie kompetencji: po odbyciu szkolenia
uczestnik nabędzie umiejętności z zakresu profesjonalnej obsługi gości, skutecznej sprzedaży usług
hotelowych, współpracy z innymi działami hotelu W zakresie kompetencji społecznych: po
zakończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił budować poprawne relacje, nabędzie umiejętności
komunikacji interpersonalnej, będzie umiał tworzyć satysfakcję gości
Ramowy program szkolenia:
1. Specyfika sług hotelarskich i gościnność usługowa.
2. Obsługa gościa hotelowego – standardy i procedury – gość indywidualny I grupowy (w tym
„trudny”).
3. Typologia klientów.
4. Segmentacji klientów i tworzenie ofert.
5. Kreowanie produktu hotelowego w „gospodarce doświadczeń”.
6. Prowadzenie prezentacji produktu w oparciu o model C-Z-K (Cecha –Zaleta - Korzyść).
7. Metody wywierania pozytywnego wpływu na ludzi
8. Oczekiwania gościa w biznesie turystycznym.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Budowanie własnego poczucia wartości.
Jak zachęcić klienta do powrotu – rola pracowników w tym procesie.
Prowadzenie efektywnych rozmów telefonicznych.
Skuteczna sprzedaż usług hotelowych – przyjmowanie rezerwacji
Sprzedaż sugestywna.
Tworzenie satysfakcji klienta i budowania trwałych relacji.
8 kroków do satysfakcji klienta
Przyjmowanie rezerwacji i obsługa posprzedażowa.
Radzenie sobie z reklamacjami - (zrozumienie potrzeb, identyfikacja postaw).
Obsługa klienta wewnętrznego
Rola, znaczenie i wpływ Recepcji na wizerunek hotelu.
Zasady poprawnej komunikacji z klientem zewnętrznym i wewnętrznym.
Współpraca z innymi działami hotelu.
Procedury pracy Recepcji.

Efekty udziału w szkoleniu:
W zakresie wiedzy - podniesienie poziomu obsługi gości hotelowych oraz wzrost umiejętności
sprzedażowych pracowników.
W zakresie kompetencji - po odbyciu szkolenia uczestnik nabędzie umiejętności z zakresu
profesjonalnej obsługi gości, skutecznej sprzedaży usług hotelowych, współpracy z innymi działami
hotelu.
W zakresie kompetencji społecznych - po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie potraﬁł budować
poprawne relacje, nabędzie umiejętności komunikacji interpersonalnej, będzie umiał tworzyć
satysfakcję gości.
2.14. Szkolenie housekeeping.
Cel edukacyjny:
Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania prac porządkowych w
obiektach hotelarskich.
Ramowy program szkolenia:
1. Wstęp. Istota pracy w hotelarstwie. Hotel i jego funkcja, Gościnność, Gość hotelowy.
2. Organizacja pracy w dziale Służby Pięter. Podstawowe zadania, Struktura organizacyjna,
Zakresy obowiązków pracowników Pokojowej. Sylwetka Pokojowej. Cechy ﬁzyczne i
psychiczne hotelarza.
3. Procedury: sprzątania pokoju pobytowego i wyjazdowego, sprzątania węzła higienicznosanitarnego, pukanie do drzwi, procedura L&F.
4. Sprzęt i środki służące do utrzymania czystości w hotelu.
5. Wyposażenie Pani Pokojowej.
6. Rodzaje sprzątania w hotelu.
7. Magazyn rzeczy znalezionych ( L&F ).
8. Współpraca działu Służby Pięter z innymi komórkami w hotelu.
9. Etyka i kultura w obsłudze Gości przez dział Służby Pięter. Odpowiedzialność etycznomoralna. Tajemnica służbowa. Savoir-vivre w hotelarstwie Wizerunek hotelarza. Zasady
zachowań Pań Pokojowych:
• na korytarzach hotelowych i w czasie poruszania się po hotelu,
• w czasie sprzątania pokoi,
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• w kontaktach z gośćmi hotelowymi,
• dyskrecja personelu sprzątającego.
10. Obsługa Gościa hotelowego przez dział Służby Pięter. Bardzo Ważny Gość – VIP, Obsługa
Gościa z
niepełnosprawnością, Badanie potrzeb Gościa – specjalne życzenia Gości,
Nawiązywanie i podtrzymywanie pozytywnych relacji (Komunikacja z Gościem– oznaczenia
informacyjne i pukanie do drzwi). Zawieszki hotelowe- klamkowe – zasady postępowania
DND – Do Not Disturb, Make Up. Sytuacje trudne i radzenie sobie z nimi pośpiech i
niecierpliwość, obiekcje i zastrzeżenia, dwuznaczne propozycje, popełnienia błędu,
fałszywych oskarżeń, złego traktowania przez gościa, inny personel.
11. Zajęcia praktyczne. Ćwiczenia indywidualne z pracownikami działu Służby Pięter, podczas
wykonywania codziennych obowiązków.
Efekty udziału w szkoleniu:
Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania prac porządkowych w
obiektach hotelarskich.
2.15. Szkolenie z zakresu sprzedaży w recepcji.
Cel edukacyjny:
Wzrost wiedzy na temat sprzedaży
Ramowy program szkolenia:
1. Wprowadzenie do procesu sprzedaży:
•
•
•
•
•

poznaj etapy procesu sprzedaży,
motywy kupna,
z jakich powodów ludzie kupują?
psychologiczne bariery,
jakie mają obawy klienci na poszczególnych etapach rozmowy handlowej?

2. Autoprezentacja w procesie sprzedaży:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

jak zbudować zaufanie?
jaki ogromne znaczenie ma zaufanie w sprzedaży?
co wpływa na zaufanie?
mowa ciała też sprzedaje,
jakich zwrotów unikać w rozmowach z klientem?
small talking
poznaj siebie – poznaj innych
jak obsługiwać różne typy osobowości?
jak być lepiej zapamiętanym?
cechy idealnego sprzedawcy.

3. Sprzedaż produktu/usługi:
•
•
•
•

jak prezentować produkt językiem korzyści?
dopasuj swoją prezentację do odkrytych potrzeb,
wiara we własny product,
propozycja wartości – PPW.
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4. Sprzedawca w procesie:
•
•
•
•
•
•

jak zadawać pytania?
pytania otwarte i zamknięte,
jak zadawać efektywne pytania na początku rozmowy?
jak aktywnie słuchać?
jak odpowiadać na zastrzeżenia?
zamknięcie sprzedaży.

Efekty udziału w szkoleniu:
Potrafi określić kluczowe zachowania i umiejętności stosowane przez najbardziej efektywnych
sprzedawców, potrafi prowadzić rozmowę w odpowiedniej kolejności wg. etapów procesu
sprzedaży, zna mocne i słabe strony swojego obecnego stylu sprzedaży, potrafi analizować i
wpływać na potrzeby klienta, potrafi zadawać efektywne pytania, stosuje w praktyce umiejętności
rozwijające potrzeby klienta i wykorzystuje je do budowania zainteresowania produktem, wie
jakie znaczenie ma język korzyści i jak wykorzystać tę wiedzę w pracy, potrafi wzbudzać
zainteresowanie prezentowaną usługą, zna metody analizy oferty własnej w porównaniu z ofertą
konkurencji, potrafi zastosować technikę redukowania potencjalnych zastrzeżeń klienta.
2.16. Kurs sprzedaży w gabinetach SPA.
Cel edukacyjny:
Zwiększenie sprzedaży usług i produktów spa przez zapoznanie się i praktyczne ćwiczenia technik
sprzedaży.
Ramowy program szkolenia:
Dzień I
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Co wpływa na sprzedaż w salonie kosmetycznym i spa?
Kto jest twoim klientem i czego od Ciebie oczekuje?
Co sprzedajesz?
Określenie produktów i cech oraz ich wymiaru emocjonalnego dla twojego klienta.
Cechy dobrego sprzedawcy.
Techniki zwiększające sprzedaż usług i produktów w salonie.

Dzień II
1.
2.
3.
4.

Techniki zwiększające sprzedaż usług i produktów w salonie.
Reguły rządzące sprzedażą i ich zastosowanie w branży kosmetycznej.
Przydatne argumenty sprzedażowe, odpowiedzi na najczęstsze odmowy klienta.
Przeprowadzenie inscenizacji i ćwiczeń praktycznych do zagadnień prezentowanych
podczas szkolenia.

Efekty udziału w szkoleniu:
W zakresie wiedzy:
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Uczestnicy szkolenia poznają techniki podnoszące sprzedaż, schematy rozmów z klientami, które są
pomocne w dotarciu do klientów o różnych osobowościach. Poznają również schematy zachowań
jakie warto zastosować w przypadku odmowy klienta.
W zakresie umiejętności:
Uczestnicy szkolenia naucza się określać i charakteryzować produkty i usługi zgodnie z ich
emocjonalnym wymiarem dla klienta. Uczestnicy szkolenia nabiorą umiejętności dobrania
odpowiednich technik sprzedaży do charakteru klienta oraz skutecznego ich zastosowania.
W zakresie kompetencji społecznych:
Uczestnicy poprawią jakość komunikacji z klientem jak i wewnątrz zespołu. Nauczą się trafnie
diagnozować potrzeby klienta i na nie odpowiadać co w konsekwencji doprowadzi do poprawy
relacji miedzy pracownikami oraz klientami hotelu.
2.17. Pierwsza pomoc - udzielanie pierwszej pomocy.
Cel edukacyjny:
Cel szkolenia to uzyskanie podstawowych wiadomości i umiejętności praktycznych z zakresu
pierwszej pomocy medycznej.
Ramowy program szkolenia:
1) Podstawowe zasady w działaniach ratowniczych i motywacja do udzielania pierwszej pomocy:
- ocena zaistniałej sytuacji ratowniczej i prognoza jej rozwoju,
- ocena aktualnego zagrożenia poszkodowanych w miejscu zdarzenia i ryzyka ratowniczego.
2) Łańcuch ratunkowy:
- zabezpieczenie miejsca zdarzenia,
- ewakuacja z zagrożonego miejsca - wezwanie pomocy.
3) Kontrola podstawowych czynności życiowych wg ERC:
- rozpoznawanie stanu utraty przytomności,
– elementy oceny świadomości,
- rozpoznawanie bezdechu,
- drożność dróg oddechowych,
- rozpoznawanie zatrzymania krążenia – objawy.
4) Utrata przytomności, omdlenia:
- pozycja 4 kończynowa,
- pozycja boczna ustalona (bezpieczna),
- pozycja przeciwwstrząsowa.
5) Inne stany nagłe (drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, zatrucia, duszności, zadławienia,
zakrztuszenia).
6) Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych.
7) Pierwsza pomoc w obrażeniach ciała:
- urazy mechaniczne i obrażenia (złamania, zwichnięcia, skręcenia, obrażenia klatki piersiowej) brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn,
- krwawienia i krwotoki,
- oparzenia, porażenia prądem, odmrożenia,
- ciała obce (w ranie, oku, uchu, nosie, tchawicy),
- ukąszenia, użądlenia, pogryzienia,
- zasady opatrywania ran.
8) Podstawy resuscytacji krążeniowe:
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– oddechowej,
- ocena czynności życiowych,
- resuscytacja krążeniowo – oddechowa u osób dorosłych i dzieci.
9) Wstrząs.
10) AED – automatyczny defibrylator.
Efekty udziału w szkoleniu:
Po ukończeniu szkolenia uczestnik:
- umie ocenić sytuację i zagrożenie na miejscu zdarzenia,
- zna cel i elementy łańcucha ratunkowego,
- umie skontrolować podstawowe czynności życiowe wg ERC,
- zna zasady działania w przypadku utraty przytomności, obrażeń ciała, wstrząsu i stanów nagłych,
- zna psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych,
- umie udzielić pierwszej pomocy w obrażeniach ciała,
- zna podstawy resuscytacji krążeniowo-oddechowej u osób dorosłych i dzieci,
- umie obsłużyc AED.
2.18. Szkolenie z zakresu obsługi gości VIP, gości trudnych oraz rozwiązywania problemów.
Cel edukacyjny:
Nauka efektywnej komunikacji, asertywności, zarządzania emocjami, radzenia sobie z trudnymi
sytuacjami.
Ramowy program szkolenia:
1. Elementy sukcesu w obsłudze klienta hotelowego:
•
•
•
•

Cechy i umiejętności dobrego pracownika obsługi hotelowej,
Zadania i obowiązki pracownika: recepcji, concierge, rezerwacji, służb pięter, kierownika
Sali, portiera, bagażowego, parkingowego,
Standardy świadczenia usług związanych z pobytem gości hotelowych,
Potrzeby i oczekiwania gości w czasie pobytu w hotelu w tym klientów typu VIP.

2. Model zachowań klientów:
•
•

typologia klientów (warsztat psychologiczny)
sposoby postępowania w zależności od typu charakteru.

3. Komunikacja w procesie obsługi klienta:
•
•
•
•
•
•
•

Bariery w komunikacji
Tworzenie klimatu rozmowy
Komunikacja niewerbalna
Aktywne słuchanie - parafraza
Umiejętność stawiania pytań
Rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb
Zasady prowadzenia rozmów telefonicznych

4. Trudne sytuacje w obsłudze gości hotelowych:
•

Podstawowe źródła konfliktu
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•
•
•
•

Standardy i struktura rozmowy w przypadku składania skargi przez gościa
umiejętność pozyskiwania merytorycznych informacji – wygaszenie emocji
techniki łagodzenia zastrzeżeń klienta i hamowanie agresji Klienta
zachowania asertywne w relacjach z innymi ludźmi.

Efekty udziału w szkoleniu:
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą wiedzieli jak:
Posługiwać się technikami efektywnej komunikacji w rozmowach ze współpracownikami w
komunikacji wewnętrznej oraz klientami.
Właściwie stosować zachowania asertywne w relacjach z innymi ludźmi.
Radzić sobie z trudnymi sytuacjami w miejscu pracy.
Zarządzać emocjami w kontaktach wewnętrznych i budować poczucia własnej wartości
Profesjonalnie prowadzić rozmowy przez telefon.
Budować profesjonalny wizerunek wśród klientów i współpracowników.
2.19. Szkolenie z zakresu sprzedaży w gastronomii.
Cel edukacyjny:
Celem szkolenia jest podniesienie poziomu obsługi gości hotelowych oraz wzrost umiejętności
sprzedażowych pracowników gastronomii (kelnerów).
Ramowy program szkolenia:
1. Marketing wewnętrzny.
2. Typy klientów w gastronomii.
3. Metody wywierania pozytywnego wpływu na ludzi.
4. Umiejętne przyjmowanie zamówienia.
5. Rola pracowników w procesie sprzedaży.
6. Znajomość karty i oferty gastronomicznej.
7. Prowadzenie rozmów sprzedażowych.
8. Sprzedaż sugestywna, obsługa pro-sprzedażowa.
9. Tworzenie satysfakcji klienta i budowanie trwałych relacji.
10. Cross-selling - koncepcja sprzedaży krzyżowej komplementarnej (uzupełniającej).
11. Up-selling - koncepcja sprzedaży dodatkowej - poprzez podnoszenie wartości
i funkcjonalności zakupów.
12. Maksymalizacja zysków z jednej transakcji.
Efekty udziału w szkoleniu:
Celem szkolenia jest podniesienie poziomu obsługi gości hotelowych oraz wzrost umiejętności
sprzedażowych pracowników gastronomii (kelnerów).
2.20. Szkolenie z kształtowania wizerunku w pracy.
Cel edukacyjny:
Celem warsztatów jest nauka profesjonalnego reprezentowania hotelu, w tym doboru
odpowiedniego makijażu i ubioru.
Ramowy program szkolenia:
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•
•
•
•
•
•

omówienie podstawowych zasad autoprezentacji w biznesie,
wygląd, ubiór, postawa reprezetowanie własnej marki,
opracowanie karty potrzeb skóry - kazda uczestniczka, dopasowanie pielęgnacji do potrzeb
-pielęgnacja,
profesjonalny dobór podkładu - ćwiczenia (każda uczestniczka pozna metodę doboru
podkładu odpowiedniego do swojej skóry),
nauka makijażu biznesowego do pracy - konturowanie twarzy - nauka połączona z
ćwiczeniami, dobór makijażu biznesowego kolorystyka,
techniki makijażu klasyczny codzienny – ćwiczenia, dobór pomadki - usta biznesowe, makijaż
codzienny.

Efekty udziału w szkoleniu:
Efektem warsztatów będzie profesjonalna prezentacja personelu Hotelu oraz reprezentacja
wysokiej marki Hotelu.
2.21. Szkolenie z kształtowania wizerunku w pracy.
Cel edukacyjny:
Dzięki szkoleniu i zdobyciu wiedzy i umiejętności uczestnicy rozwiną swoje kompetencje społeczne w
obszarach budowy i utrzymania relacji z klientem, rozpoznania potrzeb, empatii oraz poprawy relacji
ze współpracownikami. Poprawie ulegnie skuteczność sprzedaży.
Ramowy program szkolenia:
1. Rola recepcji i restauracji w Hotelu - wprowadzenie.
2. Zasady souvir – vivre i sztuka zachowania się wobec gości – formuły zwroty.
3. Rozmowa z trudnym gościem – scenki rodzajowe - warsztaty.
4. Aktywne polecanie usług w recepcji i restauracji zachęcanie gościa do skorzystania dodatkowych
usług - warsztaty .
5. Rozwiązywanie skarg gości - znajdowanie “złotego środka”.
6. Skupienie się na wysokiej jakości obsługi – przykłady i warsztaty.
Program drugiego dnia szkoleniowego:
1. Budowanie grupy sprzedażowej i kontakt telefoniczny oraz osobisty.
2. Sztuka sprzedawania dodatkowych przez up-selling – wzory zachowań gości- warsztaty.
3. Zamykanie sprzedaży i weryfikacja aktywnej sprzedaży.
4. Jak weryfikować potencjalnych gości hotelowych, którzy nie są zainteresowani ofertą.
Efekty udziału w szkoleniu:
- Poznanie zasad wywierania wpływu na decyzje klienta, - Nauczenie się wprowadzania klientów w
oczekiwane przez nich stany emocjonalne, które wpływają bezpośrednio na skuteczność transakcji, Poznanie sposobów efektywnego oddziaływania na kształtowanie lojalności klientów
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2.22. Podnoszenie kwalifikacji na sali restauracyjnej i w kuchni przy jednoczesnym budowaniu relacji
wewnątrz zespołu.
Cel edukacyjny:
Celem edukacyjnym szkolenia jest przygotowanie uczestników do pracy na sali oraz w kuchni w
obiektach gastronomicznych lub uzupełnienie wiedzy i umiejętności osób, które w gastronomii już
pracują, poprzez: przekazanie informacji dotyczących uzyskania oszczędności w wykresie kołowym,
wypełnienia jasno zdeklarowanych obowiązków, skutecznej komunikacji ze współpracownikami,
reagowania w sytuacjach kryzysowych przy jednoczesnym opanowaniu emocji, rozwiązywania
problemów, stosowania zasady Pareto, tworzenia karty technicznej wraz z opisem wyjątkowości dań,
uzyskania rzetelnej opinii i zadawania poprawnych pytań oraz wzbudzenia zachwytu gości dzięki
stosowaniu efektu „WOW”.
Ramowy program szkolenia:
1. Poznaj wykres kołowy restauracji. Jak uzyskać tam oszczędności i jak je wprowadzić na salę i
kuchnię przy współpracy między stanowiskowej. Dlaczego to jest dla mnie ważne?
2. Stworzenie planu działania stanowiskowego w celu zrozumienia i prawidłowego wykonywania
zleconych zadań.
3. Stworzenie wykresu Ganta, jako uzupełnienie planu działania stanowiskowego.
4. Efektywna komunikacja jako cel nadrzędny w budowaniu zespołu, czyli jak poprawić
komunikację wewnątrz zespołu i pomiędzy stanowiskami.
5. Sytuacje kryzysowe – jak negatywną sytuację przekuć w sukces z nauką opanowania emocji.
Przykłady i ćwiczenia.
6. Zasada Pareto w recepturze i w sprzedaży celem zrozumienia powtarzalności wykonywania
receptur na barze i w kuchni oraz potrzeby polecania pozycji z menu znajdujących się w top
sprzedaży . Osoby z sali muszą wiedzieć dlaczego należy proponować określone pozycje z
menu, a osoby z kuchni, dlaczego muszą pracować bezbłędnie na topie sprzedaży, dzięki czemu
w restauracji będą mniejsze koszty.
7. Nauka tworzenia kart technicznych wraz z opisem wyjątkowości nowych pozycji w menu,
dzięki współpracy pomiędzy kuchnią, barem i salą. Ćwiczenia z tworzenia karty technicznej
pozycji w menu.
8. Jak przy współpracy, bądź działaniom indywidualnym kuchni, baru i/lub sali uzyskać rzetelną
opinię od gości w celu poprawy jakości.
9. Efekt „WOW”, czyli jak zachwycić gości poprzez wykonanie oraz odpowiednią sprzedaż pozycji
z karty menu.
Efekty udziału w szkoleniu:
W zakresie wiedzy:
Wie, jak szukać oszczędności, umiejętnie się komunikować, radzić sobie z sytuacjami kryzysowymi,
tworzyć opisy dań z opisem wyjątkowości produktów, stosować zasadę Pareto oraz efekt „WOW”.
W zakresie umiejętności:
Potrafi szukać oszczędności, skupić się na najważniejszych rzeczach, reagować w trudnych sytuacjach,
rozwiązywać bieżące problemy, bierze czynny udział w sporządzaniu kart opisu produktów i dań.
W zakresie kompetencji społecznych:
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Posiada umiejętności samorozwoju, rozwiązywania problemów, komunikacji oraz budowania relacji w
zespole.
2.23. Efektywna recepcja.
Cel edukacyjny:
Podniesienie efektywności pracy recepcji hotelu i poprawa standardów obsługi gości hotelowych.
Ramowy program szkolenia:
Dzień 1
•
•
•
•

Wprowadzenie, panel: Skąd się biorą Goście w Waszym hotelu,
Panel: Dlaczego goście wybierają Wasz hotel - wstęp do prezentacji oferty,
Panel: Etapy rozmowy telefonicznej: przywitanie, analiza potrzeb, prezentacja oferty,
odpowiadanie na obiekcje, negocjowanie, domykanie rezerwacji,
Panel: Idealna rozmowa telefoniczna – ćwiczenia.

Dzień 2
•
•
•
•

Powtórzenie oraz idealna rozmowa telefoniczna – ćwiczenia
Panel: Dlaczego warto proponować Gościom więcej: upselle/ usługi dodatkowe/ pakiety,
Panel: Trudny klient, trudne sytuacje w hotelu,
Podsumowanie.

Efekty udziału w szkoleniu:
W zakresie wiedzy: wie, jak prowadzić rozmowę telefoniczną z Gościem, która w efekcie kończy się
rezerwacją. Wie jak skutecznie proponować dodatkowe usługi, np. Spa, restaurację, dzięki czemu
zwiększa „wartość Gościa w hotelu”. Wie jak prowadzić rozmowę z trudnym klientem, która kończy się
lojalnością Gościa,
W zakresie umiejętności: potrafi zachęcić Gościa do skorzystaniaz oferty hotelu, odpowiadać na
obiekcje, domykać rezerwacje,
W zakresie kompetencji społecznych: potrafi stosować skuteczne techniki efektywnego
komunikowania się i negocjacji, umie rozwiązywać problemy i odpowiadać na potrzeby Gościa, umie
przekazywać komunikaty w sposób zrozumiały, potrafi podejmować samodzielne profesjonalne
działania obsługi gościa hotelowego.
2.24. Skuteczna sprzedaż w branży restauracyjnej.
Cel edukacyjny:
Podniesienie kompetencji sprzedażowych i negocjacyjnych pracowników restauracji.
Ramowy program szkolenia:
Psychologiczne aspekty obsługi klienta w branży restauracyjnej.
• Podstawy komunikacji proklienckiej (komunikacja werbalna i niewerbalna) oraz typy klientów
i strategie ich obsługi.
• Jak prowadzić efektywne rozmowy z poszczególnymi typami gości oraz skutecznie zaspokajać
ich potrzeby?
Sugestywna sprzedaż w restauracji, czyli jak zwiększyć każdy rachunek i zadowolenie klienta.
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•

Sposoby obrazowego opisywania pozycji z karty - obsługa gości z wykorzystaniem
odpowiedniego słownictwa.
• Komunikacja przy stoliku w niekomfortowych sytuacjach.
• Prowadzenie rozmów mających na celu zwiększenie rachunku z wykorzystaniem wiedzy o
kliencie (techniki zadawania pytań).
Sprzedaż imprez okolicznościowych i firmowych.
• Kształtowanie oferty sprzedażowej, która sprzedaje.
• Revenue management - psychologia cen.
• Techniki sprzedaży i metody dotarcia do klienta weselnego i organizatora imprez firmowych.
Metody skutecznego prowadzenia rozmów handlowych i zwiększania rachunku klienta.
• Proces budowania person sprzedażowych i umiejętność analizy potrzeb klienta.
• Podstawowe etapy prowadzenia procesu sprzedażowego z klientem (w tym techniki
zamykania sprzedaży).
• Strategia sprzedaży telefonicznej.
• Prowadzenie komunikacji e-mailowej.
• Podstawowe techniki negocjacyjne (techniki stosowane na początku negocjacji oraz podczas
procesu negocjacyjnego, czyli o przepuszczaniu martwych krów, skubaniu, szokowaniu ofertą).
Efekty udziału w szkoleniu:
w zakresie wiedzy: wie, jak opracowywać prosprzedażowe menu, przygotowywać oferty organizacji
przyjęć okolicznościowych i firmowych, jak również prowadzić proces sprzedażowy w restauracji,
docierać do nowych klientów oraz negocjować warunki,
w zakresie umiejętności: potrafi opracowywać prosprzedażowe menu, przygotowywać oferty
organizacji przyjęć okolicznościowych i firmowych, jak również prowadzić proces sprzedażowy w
restauracji, docierać do nowych klientów oraz negocjować warunki,
w zakresie kompetencji społecznych: jest samodzielny, posiada umiejętność stosowania technik
efektywnego komunikowania się i negocjacji.

3.1. Masaż w relaksacji.
Cel edukacyjny:
Nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych z zakresu wykonywania różnych form
masażu relaksacyjnego.
Ramowy program szkolenia:
Masaż miodem – teoria i praktyka.
Masaż czekoladą – teoria i praktyka.
Masaż stóp – anatomia i biomechanika. Elementy terapii stopy.
Masaż kamieniami – autorskie podejście do masażu i rytuału.
Masaż gorącymi olejami – opis i zastosowanie technik.
Inne formy masażu relaksacyjnego.
Efekty udziału w szkoleniu:
W zakresie wiedzy:
Posiada i poszerza wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu wykonywania różnych form masażu
relaksacyjnego, takich jak: masaż miodem, masaż czekoladą, masaż stóp, masaż kamieniami, masaż
gorącymi olejami.
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W zakresie umiejętności:
Po szkoleniu uczestnicy będą potraﬁli w sposób profesjonalny wykonywać różne formy masażu
relaksacyjnego, takie jak: masaż miodem, masaż czekoladą, masaż stóp, masaż kamieniami, masaż
gorącymi olejami.
W zakresie kompetencji społecznych:
Potraﬁ dobrać odpowiedni rodzaj zabiegu dostosowany do potrzeb i oczekiwań klienta co wpłynie na
większą efektywność pracy i zadowolenie klientów.

3.2. Masaż w fizjoterapii. Masaż klasyczny i masaż poprzeczny.
Cel edukacyjny:
Celem szkolenie jest wzbogacenie umiejętności wykonywania masażu klasycznego oraz nabycie wiedzy
i umiejętności z zakresu wykonywania masażu poprzecznego.
Ramowy program szkolenia:
MASAŻ KLASYCZNY – MARGHERITA MASAŻU
Część teoretyczna:
• Historia masażu klasycznego,
• Anatomia i fizjologia człowieka,
• Wskazania i przeciwwskazania do masażu,
• Techniki masażu klasycznego,
• Zastosowanie masażu w medycynie.
Część praktyczna:
• Metodyka masażu klasycznego,
• Przygotowanie produktów potrzebnych do zabiegu,
• Pozycje ułożeniowe,
• Masaż pleców,
• Masaż kończyn,
• Masaż całościowy.
MASAŻ POPRZECZNY – TERAPIA PRZYCZEPÓW, WIĘZADEŁ I ŚCIĘGIEN:
Część teoretyczna:
• Zastosowanie w medycynie,
• Wskazania i przeciwwskazania,
• Wpływ na organizm,
• Częstotliwość wykonywania.
Część praktyczna:
• Metodyka masażu poprzecznego,
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• Pozycje ułożeniowe,
• Szybkość wykonania i intensywność.
Efekty udziału w szkoleniu:
W zakresie wiedzy:
Posiada szerszą wiedzę o masażu klasycznym oraz nabywa wiedzę o masażu poprzecznym, dzięki
czemu będzie w stanie łatwiej dobierać odpowiednie procedury do potrzeb pacjentów.
W zakresie umiejętności:
Udoskonali umiejętności wykonywania masażu klasycznego oraz nabywa umiejętność wykonywania
masażu poprzecznego co pozwoli mu na efektywniejszą pomoc pacjentom z problemami układu
mięśniowego i więzadłowo-torebkowego.
3.3. Masaż w fizjoterapii. Masaż tkanek głębokich, terapia punktów spustowych, różne rodzaju
masażu narzędziowego.
Cel edukacyjny:
Celem szkolenia jest nabycie wiedzy teoretycznej i umiejętności wykonywania masażu tkanek
głębokich oraz terapii punktów spustowych, a także zdobycie wiedzy o różnych formach masażu
narzędziowego i aparatach masujących.
Ramowy program szkolenia:
MASAŻ TKANEK GŁĘBOKICH I PUNKTY SPUSTOWE
Część teoretyczna:
• Anatomia struktur głębokich,
• Zastosowanie w medycynie,
• Wskazania i przeciwwskazania,
• Wpływ na organizm,
• Częstotliwość wykonywania.
• teoria powstawania punktów spustowych
Część praktyczna:
• Metodyka masażu tkanek głębokich,
• Pozycje ułożeniowe,
• Szybkość wykonania i intensywność.
Omówienie i demonstracja innych rodzajów masażu w fizjoterapii.
Omówienie i demonstracja narzędzi wykorzystywanych w masażu i aparatach masujących.
Efekty udziału w szkoleniu:
W zakresie wiedzy:
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Zna metodykę wykonywania i zastosowania masażu tkanek głębokich i terapii punktów spustowych.
Poszerza wiedzę na temat narzędzi stosowanych w masażu oraz różnego rodzaju aparatach
masujących. Posiada zarys informacji na temat innych rodzajów masażu stosowane w fizjoterapii.
W zakresie umiejętności:
Potrafi wykonać masaż tkanek głębokich, oraz wykrywać i rozpoznawać punkty spustowe.
3.4. Masaż w fizjoterapii. Masaż funkcyjny i masaż lodem.
Cel edukacyjny:
Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu wykonywania masażu funkcyjnego oraz
masażu lodem.
Ramowy program szkolenia:
MASAŻ FUNKCYJNY – ULGA DLA MIĘŚNI
Część teoretyczna:
• Zastosowanie w medycynie,
• Wskazania i przeciwwskazania,
• Wpływ na organizm,
• Częstotliwość wykonywania.
Część praktyczna:
• Metodyka masażu funkcyjnego,
• Pozycje ułożeniowe,
• Szybkość wykonania i intensywność.
MASAŻ LODEM
Część teoretyczna:
• Wpływ zimna na organizm,
• Zastosowanie w medycynie,
• Wskazania i przeciwwskazania.
Część praktyczna:
• Metodyka masażu lodem,
• przygotowanie stanowiska pracy,
• Dobór czasu terapii.
Efekty udziału w szkoleniu:
W zakresie wiedzy:
Posiada wiedzę na temat ﬁzjologii mięśni, ich metabolizmu i biomechaniki, wiedzę teoretyczną na
temat masażu funkcyjnego i
jego wpływu na tkankę mięśniową, wiedzę z zakresu zimnolecznictwa,
jego zastosowaniu w odnowie biologicznej oraz teorii wykonywania masażu lodem.
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W zakresie umiejętności:
Potraﬁ wykonać masa funkcyjny oraz masaż lodem z zastosowaniem aplikatorów lub bez.
3.5. Kurs ajurwedyjskiego masażu stóp i dłoni - Padabhyanga i Hastabhyanga.
Cel edukacyjny:
Celem szkolenia jest nabycie wiedzy, kompetencji i praktycznych umiejętności w zakresie
ajurwedyjskiego rozpoznawania indywidualnych potrzeb klienta zgodnie z konstytucją psychofizyczną;
olejowego masażu stóp i dłoni z towarzyszącymi punktami akupresurycznymi marma oraz
nagrzewaniem sweda.
Ramowy program szkolenia:
Dzień I
- Teoria ajurwedy - podstawowa wiedza o 5 elementach i ich przejawieniach w ciele i psychice,
- Praktyka masażu stóp – padabhyanga – w dwóch pozycjach leżących,
- Techniki masażu olejowego, mobilizacje, akupresura, nagrzewanie.
Dzień II
- Teoria ajurwedy - rozpoznawanie indywidualnej konstytucji psycho-ﬁzycznej i odpowiednie użycie
technik do jej zrównoważenia,
- Praktyka masażu dłoni – hastabhyanga – techniki olejowe, akupresura, mobilizacje, nagrzewanie.
Dzień III
- Praktyka masażu stóp i dłoni,
- Sprawdzenie przyswojonej wiedzy, praktycznych umiejętności - test.
Efekty udziału w szkoleniu:
W zakresie wiedzy:
Posiada ajurwedyjską wiedzę dostosowania technik masażu i rozpoznania indywidualnej konstytucji
psycho - fizycznej klienta.
W zakresie umiejętności:
Potrafi samodzielnie wykonać masaż stóp i dłoni.
W zakresie kompetencji społecznych:
Nabywa kompetencje społeczne związane z umiejętnościami pracy w zespole oraz w pracy z klientem
w oparciu o teorię ajurwedy.
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3.6. Szkolenie z zakresu masaży orientalnych - kurs ajurwedyjskiego masażu głowy, karku i
twarzy.
Cel edukacyjny:
Nabycie umiejętności teoretycznych i praktycznych w zakresie technik przeprowadzania masaży
orientalnych.
Ramowy program szkolenia:
•
•
•

teoria podstaw ajurwedy, niezbędnych do ajurwedyjskiej pracy z ciałem – teoria 5
żywiołów, typy psychoﬁzyczne, unikalna konstytucja prakriti i vikriti. Praktyka sekwencji
masażu w pozycji siedzącej – masaż głowy, ramion, pleców,
teoria ajurwedyjskiej pracy z ciałem – umiejętność doboru odpowiednich olei, proszków
ziołowych, tempa i siły nacisku indywidualnie dostosowanej do pracy z klientem,
zastosowanie i lokalizacja punktów akupresurycznych marma, wskazania i
przeciwwskazania do masażu. Praktyka sekwencji masażu w pozycji leżącej na plecach –
masaż ramion, dekoltu, karku, szyi i twarzy.

Efekty udziału w szkoleniu:
W zakresie wiedzy: ma wiedzę w zakresie teorii medycyny ajurwedyjskiej oraz zna wskazania
przeciwskazania do pracy z klientem. Zna techniki mobilizacyjne i punkty marma w pozycji leżącej i
siedzącej.
W zakresie umiejętności: ma umiejętność przeprowadzenia masażu – shiroabhyanga - głowy, karku,
ramion, pleców i mukhabhyanga – twarzy. Potraﬁ rozpoznać i dostosować rodzaje olei, proszków
ziołowych, tempo i siłę nacisku indywidualnie dostosowanych do potrzeb klienta.
W zakresie
kompetencji społecznych: ma umiejętność samokształcenia, rozumie znaczenie
komunikacji w relacji z drugą stroną z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego
postępowania oraz potrafi prawidłowo identyfikować problemy.
3.7. Kurs zaawansowanych technik masaży i zabiegów Ayurvedyjskich.
Cel edukacyjny:
Nabycie wiedzy, kwalifikacji i umiejętności praktycznych w zakresie technik przeprowadzenia
zawansowanych masaży i zabiegów Ayurvedyjskich.
Ramowy program szkolenia:
I dzień
Zagadnienia Teoretyczne:
Zdrowe życie według Ayurvedy. Charakterystyka zaawansowanych technik terapii Ayurvedyjskich.
Ayurveda- masaż a 5 podstawowych elementów energii.
Cześć praktyczna:
Zaawansowane techniki Abhyanga rozszerzone o masaż Stóp i twarzy - namaszczanie ciała olejem –
techniki normujące energię.
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II dzień
Praktyka: Utrwalanie materiału z I dnia kursu.
Terapie odmładzające i lecznicze.
Nauka zabiegów Kativasti i Netradhara.
Efekty udziału w szkoleniu:
Zna metodykę wykonywania pełnego schematu ruchów masażu zaawansowanych technik masażu
Abhyanga.
Posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu rodzaju i terapii Ayurvedyjskich.
Zna lokalizację i znaczenie linii nadis.
Potrafi indywidualnie dobrać technikę masażu od rodzaju zaburzeń energetycznych.
Potrafi samodzielnie wykonać zabiegi odmładzające kativasti i netradhara.
Posiada kompetencje społeczne związanych z umiejętnościami pracy w zespole oraz w pracy z
klientem
3.8. Kurs masażu tkanek głębokich.
Cel edukacyjny:
Poznanie w teoretyczny i praktyczny sposób zasad oraz technik stosowanych w metodzie masażu
tkanek głębokich.
Ramowy program szkolenia:
1. Definicja i istota masażu tkanek głębokich. Podstawowe zasady wykonywania masażu.
2. Ergonomia pracy terapeuty.
3. Diagnostyka i anatomia palpacyjna.
4. Zastosowanie technik terapeutycznych w wybranych dolegliwościach bólowych. 5. Czytanie ciała i
zasady strukturalnej pracy z ciałem.
6. Planowanie strategii pracy.
7. Praca w wielu terapeutycznych pozycjach ułożeniowych na poniżej mięśniach: prostowniku grzbietu,
czworobocznym lędźwi, gruszkowatym, przeponie oddechowej, biodrowym, lędźwiowym,
pośladkowym wielkim, średnim, tkanki w obszarze kości krzyżowej i ogonowej, czworobocznym
grzbietu, dźwigaczu łopatki, prostownikach głowy i szyi, pochyłych, mostkowo-obojczykowosutkowym, żwacz, skroniowy, czołowy, czepiec ścięgnisty, podpotyliczne.
8. Testy funkcjonalne odcinka szyjnego kręgosłupa.
9. Ocena wizualna i funkcjonalna klatki piersiowej.
10. Mobilizacja mostka.
11. Mobilizacje żeber.
12. Testy funkcjonalne i praca terapeutyczna mięśni: piersiowy większy, piersiowy mniejszy,
podobojczykowy, prosty brzucha, skośne brzucha, mięśnie międzyżebrowe.
13. Zastosowanie technik terapeutycznych w zespołach bólowych w obrębie kończyny dolnej, stawu
kolanowego, biodrowego, skokowego oraz stopy.
14. Praca terapeutyczna w wielu pozycjach ułożeniowych z zastosowaniem pracy masażu głębokiego,
technik powięziowych, aktywnego rozluźniania obejmując: m. kulszowo-goleniowe (dwugłowy,
półścięgnisty, półbłoniasty), m. naprężacz powięzi szerokiej i pasmo biodrowo-piszczelowe, m.
czworogłowy uda, m. przywodziciele uda.
15. System powięziowy stawu kolanowego.
16. Techniki mobilizacji stawu biodrowego.
17. Techniki mobilizacyjne rzepki.
18. Ocena wizualna i funkcjonalna łopatki.
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Efekty udziału w szkoleniu:
W zakresie wiedzy:
poznaje specyﬁczne algorytmy postępowania przy pomocy metody masażu tkanek głębokich w
najczęściej występujących jednostkach chorobowych.
W zakresie umiejętności:
Potraﬁ samodzielnie zaplanować oraz zrealizować zabieg Masażu Tkanek Głębokich, nabywa
praktyczne umiejętności wykorzystania anatomii palpacyjnej oceny wizualnej (bodyreading) oraz
testów funkcjonalnych do oceny stanu zdrowia pacjenta.
W zakresie kompetencji społecznych:
Rozumie znaczenie komunikacji na linii terapeuta-pacjent, nabywa kompetencje społeczne
związane z umiejętnościami pracy w zespole oraz w pracy z klientem.

3.9. Kurs masażu tajskiego stemplami ziołowymi.
Cel edukacyjny:
Pogłębienie praktyki masażu tajskiego oraz wykorzystanie tajskich stempli do wykonania masażu.
Ramowy program szkolenia:
Część teoretyczna:
1. Rys historyczny masażu tajskiego.
2. Przybliżenie sylwetki twórcy masaży tajskiego.
3. Opis i nazewnictwo poszczególnych kanałów energetycznych.
4. Budowa stempla do masażu , omówienie składu stempli – zioła i ich wpływ na organizm ludzki.
5. Wpływ ciepła na poszczególne tkanki człowieka.
6. Wpływ poszczególnych technik masażu tajskiego na organizm człowieka.
7. Opis używanych maści, kremów w terapii masażem tajskim
Część praktyczna :
1. Pogłębienie praktyki masażu tajskiego oraz nauka nowych technik tj. trakcje, mobilizacje i
manipulacje w pozycji leżenia na plecach i bokach.
2. Pozycje nr 3 na brzuchu i nr 4 siadzie z wykorzystaniem zaawansowanych technik masażu tajskiego.
3. Nauka wykorzystania tajskich stempli ziołowych w masażu tajskim.
Efekty udziału w szkoleniu:
W zakresie wiedzy:
•
•
•
•

posiada wiedzę odnośnie historii masażu tajskiego,
zna wskazania i przeciwwskazania do masażu,
zna cechy i techniki masażu
zna obowiązki masażysty oraz środki ostrożności.

www.kompass-consulting.pl

W zakresie umiejętności:
Potrafi samodzielnie wykonać seans masażu (1,5 - 2 h).
Potrafi wykorzystać tajskie stemple do masażu.
W zakresie kompetencji społecznych:
Rozumie znaczenie komunikacji interpersonalnej.
Nabywa kompetencje społeczne związane z umiejętnościami pracy w zespole oraz w pracy z
klientem.
3.10. Kurs masażu Lomi Lomi Nui -zaawansowany.
Cel edukacyjny:
Praktyczna nauka masażu Lomi Lomi Nui z zastosowaniem zaawansowanych technik. Poszerzenie
wiedzy dotyczącej hawajskiej filozofii w praktyce.
Ramowy program szkolenia:
Część teoretyczna:
•

poszerzone informacje dotyczące filozofii hawajskiej huny w odniesieniu do masażu Lomi
Lomi Nui, jako techniki pracy z ciałem,
• historia masażu,
• wskazania i przeciwwskazania do masażu,
• działanie terapeutyczne.
Co wyróżnia ten masaż spośród innych typów masaży.
Poszerzone informacje dotyczące filozofii hawajskiej huny w odniesieniu do masażu Lomi Lomi Nui,
jako techniki pracy z ciałem.
Jak zastosować omówione zasady w pracy z klientem.

2. Część praktyczna.
Praktyka tańca, który jest podstawą dla ruchu masażysty przy stole
Pokaz masażu Lomi Lomi Nui z zastosowaniem zaawansowanych technik – tylna część ciała Pokaz
masażu Lomi Lomi Nui z zastosowaniem zaawansowanych technik – przednia część ciała
Omówienie, w jakich przypadkach stosować zaawansowane techniki
Praca na stawach. Ćwiczenia w parach bez użycia oleju.
Omówienie, w jakich przypadkach stosować zaawansowane techniki Wykonanie całej sesji masażu
w formie wymiany pomiędzy uczestnikami.
Efekty udziału w szkoleniu:
W zakresie wiedzy:
zna zasady hawajskiej filozofii odniesieniu do masażu Lomi Lomi Nui zna historię masażu
wie, jakie są wskazania i przeciwwskazania do masażu zna działanie terapeutyczne
W zakresie umiejętności:

www.kompass-consulting.pl

potrafi samodzielnie wykonać pełną sesję masażu Lomi Lomi Nui i zdecydować jakie zaawansowane
elementy zastosować w poszczególnych przypadkach.
potrafi zastosować zasady hawajskiej filozofii w pracy z klientem.
W zakresie kompetencji społecznych:
Potrafi budować relację z klientem opartą na szacunku i akceptacji, co wpływa na poczucie
bezpieczeństwa klienta.
3.11. Kurs masażu Kobido.
Cel edukacyjny:
Nabycie wiedzy, kwalifikacji i umiejętności praktycznych w zakresie technik przeprowadzenia
masażu Kobido.
Ramowy program szkolenia:
Zagadnienia teoretyczne:
•
•
•

historia i filozofia masażu Kobido,
wskazania i przeciwwskazania,
etapy masażu Kobido.

Praktyka:
•
•
•
•
•

nauka masażu „na sucho” niwelująca napięcia mięśniowe,
nauka części relaksującej,
nauka nowych etapów masażu części drenującej, liftingującej,
utrwalenie materiału oraz nauka etapu akupresuryraktyczne,
wykonywanie pełnej sesji masażu Kobido.

Efekty udziału w szkoleniu:
- zna metodykę wykonywania pełnego schematu ruchów masażu Kobido,
- posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu wskazań i przeciwwskazań do masażu,
- zna lokalizację, znaczenie i działanie punktów akupunkturowych na twarzy,
- potrafi indywidualnie dobrać technikę masażu od rodzaju biomechaniki starzenia się naszej
twarzy,
- nabędzie kompetencje społeczne związane z umiejętnościami pracy w zespole oraz w pracy z
klientem.
3.12. Kurs japońskiego masażu twarzy.
Cel edukacyjny:
Nabycie wiedzy, kwalifikacji i umiejętności praktycznych w zakresie technik przeprowadzenia
japońskiego masażu twarzy.
Ramowy program szkolenia:
Część teoretyczna:
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•
•
•
•

historia i filozofia japońskiego masażu twarzy,
zagadnienia związane z masażem relaksacyjnym, drenażem limfatycznym,
lifting i akupresura twarzy,
wskazania i przeciwwskazania do masażu.

Część praktyczna:
•
•
•
•
•

nauka technik masażu - ruchów wykonywanych w japońskim masażu twarzy,
utrwalanie schematu ruchów,
praktyczna nauka oczyszczania twarzy metodą japońską,
nauka masażu okolicy oczy metodą japońską,
doskonalenie poznanych technik masażu.

Efekty udziału w szkoleniu:
W zakresie wiedzy:
- zna metodykę wykonywania zabiegu kosmetycznego metodą japońską oraz metodę oczyszczania
twarzy,
- posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu wskazań i przeciwwskazań do masażu,
- zna lokalizację punktów akupunkturowych na twarzy,
- potrafi samodzielnie wykonać całą procedurę japońskiego masażu japońskiego, składającą się z
części relaksującej, drenującej, liftingującej i akupresury,
- potrafi samodzielnie wykonać procedurę masażu okolicy oczu,
- nabędzie kompetencje społeczne związane z umiejętnościami pracy w zespole oraz w pracy z
klientem.
3.13. Kurs Masażu Balijskiego.
Cel edukacyjny:
Nabycie wiedzy, kompetencji i umiejętności praktycznych z zakresu technik wykonywania Masażu
Balijskiego.
Ramowy program szkolenia:
Dzień I
Cześć teoretyczna:
1. Historia i filozofia Masażu Balijskiego.
2. Wskazania i przeciwwskazania do Masażu Balijskiego.
Cześć praktyczna:
Nauka technik manualnych Masażu Balijskiego tylnej części ciała.
Dzień II
Cześć praktyczna:
1. Utrwalenie materiału z pierwszego dnia kursu.
2. Nauka Masażu Balijskiego przedniej części ciała.
3. Wykonywanie pełnej sesji masażu Balijskiego.
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Efekty udziału w szkoleniu:
•
•
•
•
•
•

posiada teoretyczną wiedzęz zakresu technik przeprowadzania masażu Balijskiego,
zna listę wskazań i przeciwwskazań do wykonywania masażu Balijskiego,
potrafi samodzielnie wykonać pełną sesję Masażu Balijskiego,
zna lokalizację przebiegu linii energetycznych,
rozumie
znaczenie
komunikacji interpersonalnej,
nabywa kompetencje społeczne
związane z umiejętnościami pracy w zespole oraz w
pracy z klientem.

3.14. Kurs Tajskiego Masażu Stóp.
Cel edukacyjny:
Nabycie wiedzy, kompetencji i umiejętności praktycznych z zakresu technik przeprowadzania
Tajskiego Masażu Stóp.
Ramowy program szkolenia:
Dzień I
Zagadnienia teoretyczne:
•
•
•

historia i filozofia masażu Tajskiego,
wskazania i przeciwwskazania do masażu,
zagadnienia obszaru punktów energetycznych oraz linii SEN według filozofii Tajów.

Zagadnienia praktyczne:
•
•

masaż stóp na sucho,
część relaksacyjna plus praca pałeczką na punktach refleksologicznych.

Dzień II
Cześć praktyczna - utrwalanie informacji z I dnia kursu + streching stóp wykonywanie pełnej sesji
masażu.
Efekty udziału w szkoleniu:
Po ukończeniu szkolenia uczestnik:
• zna listę wskazań i przeciwwskazań do masażu Tajskiego Stóp,
• posiada wiedzę o lokalizacji punktów akupresurowych i rozmieszczeniu linii SEN,
• potraﬁ samodzielnie wykonać pełną procedurę masażu stóp z wykorzystaniem pałeczki do
punktów refleksologicznych, masażu na sucho oraz strechingu,
• rozumie znaczenie komunikacji interpersonalnej, nabywa kompetencje społeczne związane
z umiejętnościami pracy w zespole oraz w pracy z klientem.
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3.15. Kurs masażu ayurwedyjskiego -abhyanga, shirodhara, udvarthana.
Cel edukacyjny:
Poznanie ayurwedyjskich technik masażu - abhyanga, shirodhara, udvarthana. Po zakończeniu kursu
uczestnik będzie: - znał podstawy historii i filozofii medycyny Ayurwedyjskiej - potrafił
zdiagnozować typy energetyczne - znał przeciwwskazania i wskazania do masażu określonego
rodzaju - potrafił dobrać odpowiedni olej do masażu - znał chwyty w masażu ayurwedyjskim - znał
praktyczny sposób wykonania zabiegów abhyanga, shirodhara i udvartana.
Ramowy program szkolenia:
I dzień
część teoretyczna - historia i filozofia medycyny Ayurvedyjskiej, diagnoza typów energetycznych,
rodzaje olejów do masażu, wskazania i przeciwskazania,
cześć praktyczna - nauka chwytów w masazu Ayurvedyjskim, praktyczne wykonywanie masazu tylna
i boczna część ciała.
II dzień
cześć praktyczna - nauka technik wykonywanych na przedniej części ciała, wykonywanie pełnego
masażu Ayurvedyjskiego Abhyanga.
III dzień - zabieg Shirodhara i Udvartana
cześć teoretyczna - historia i filozofia zabiegu Shirodhra,
cześć praktyczna - praktyczne wykonywanie zabiegu Shirodhara, energetyczny zabieg na okolice
głowy, udvartana - ziołowy masaż - peeling całego ciała.
Efekty udziału w szkoleniu:
Poznanie ayurwedyjskich technik masażu - abhyanga, shirodhara, udvarthana.
Po zakończeniu kursu uczestnik będzie:
- znał podstawy historii i filozofii medycyny Ayurwedyjskiej,
- potrafił zdiagnozować typy energetyczne,
- znał przeciwwskazania i wskazania do masażu określonego rodzaju,
- potrafił dobrać odpowiedni olej do masażu,
- znał chwyty w masażu ayurwedyjskim,
- znał praktyczny sposób wykonania zabiegów abhyanga, shirodhara i udvartana.
3.16. Szkolenie Specjalista Anti-Aging.
Cel edukacyjny:
Celem szkolenia jest nabycie wiedzy teoretycznej jak i praktycznej z zakresu usług Anti Aging.
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Ramowy program szkolenia:
I dzień
Mezoterapia:
• Teoria
• Regulacje prawne
• Formularz świadomej zgody
• Wymagania sanitarne dla gabinetów wykonujących zabieg mezoterapii igłowej
• Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu
• Techniki zabiegowe (omówienie iniekcji za pomocą pistoletu oraz igły i strzykawki)
• Pielęgnacja w domu
• Preparaty stosowane w Mezoterapii igłowej
• Omówienie koktajli zabiegowych
Praktyka:
• Ostrzykiwanie za pomocą pistoletu - praktyka na modelkach
• Ostrzykiwanie za pomocą igły i strzykawki metodą napage, liniową oraz mikropęchęrzyków
-praktyka na modelkach
• Miejsca iniekcji - twarz, szyja, dekolt,skóra głowy, uda, brzuch, dłonie.
II dzień
Techniki wypełnień kwasem hialuronowym:
• Podstawy anatomii niezbędne do przeprowadzenia zabiegu z użyciem wypełniaczy
Charakterystyka, rodzaje i działanie kwasu hialuronowego
• Obszary zabiegowe
• Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu
• Typy defektów poddawanych zabiegowi z użyciem wypełniaczy Preparaty i akcesoria
używane w trakcie zabiegu
• Wywiad z klientem - dokumentacja (formularz świadomej zgody)
• Przygotowanie klientki do zabiegu i sposoby znieczulenia
• Techniki iniekcyjne
• Postępowanie w przypadku podania nadmiaru preparatu - zastosowanie hialuronidazy
• Regulacje prawne oraz ubezpieczenie gabinetu
• Odświeżenie wiadomości z części teoretycznej szkolenia Level 1
• Budowa oraz typy ust, różnice w czerwieni wargowej żeńskiej i męskiej
• Zasady proporcji i prawidłowych konturów ust
• Omówienie preparatów do modelowania ust
• Techniki i rodzaje znieczulenia
• Przygotowanie do zabiegu
• Techniki powiększania ust
• Naukę zabiegu wolumetrii
III dzień
Praktyka:
W pierwszej części kursant wykonuje iniekcję przy użyciu kwasu hialuronowego nieusieciowanego
3,5% na każdej z omawianych partii.
W drugiej części kursant wykonuje iniekcję pod okiem specjalisty kwasem hialuronowym
usieciowanym na każdej z omawianych partii:
• Lwia zmarszczka
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• Okolice oczu
• Bruzda nosowo - wargowa
• Zmarszczki marionetki
• Powiększenie ust
• Konturowanie ust
• Modelowanie ust
• Podnoszenie kącików ust
• Modelowanie żuchwy
• Uwydatnienie kości policzkowych
• Modelowanie policzków
• Modelowanie podbródka
• Modelowanie żuchwy
Praca za pomoca igły oraz kaniuli.
Efektem szkolenia jest nabycie wiedzy teoretycznej jak i praktycznej z zakresu usług Anti Aging.
3.17. Kurs masażu tajskiego.
Cel edukacyjny:
Nabycie umiejętności masażu tajskiego.
Ramowy program szkolenia:
Dzień I
Część teoretyczna:
•
•
•
•
•
•
•

teoria definicja,
główne szkoły masażu, historia masażu tajskiego,
zasady wykonania oraz podstawowe pojęcia - kciukowanie, dłoniowanie,
kanały energetyczne,
działanie i efekty - korzyści dla masowanego oraz masażysta,
opis technik wskazania,
pomieszczenie, strój, wywiad, tempo kierunki masażu ułożenia ciała.

Część praktyczna - szczegółowy opis masażu w 4 pozycjach: pozycja nr 1 na plecach i nr 2 na bokach.
Dzień II
Część praktyczna - pozycje nr 3 na brzuchu i nr 4 siadzie.
Dzień III
Część praktyczna: praktyczne wykonywanie całego masażu + wskazania do masażu.
Efekty udziału w szkoleniu:
Nabycie umiejętności masażu tajskiego.
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3.18. Kurs masażu świecą.
Cel edukacyjny:
Zdobycie umiejętności wykonywania masażu świecą.
Ramowy program szkolenia:
I dzień
Część teoretyczna
Rodzaje świec do masażu.
Działanie terapeutyczne i pielęgnacyjne świec.
Cześć praktyczna
Praktyczne przygotowanie świecy do masażu.
Wybrane techniki masażu świecą.
Praktyczna nauka masażu tylnej części ciała.
II dzień
Część praktyczna
Nauka masażu przedniej części ciała.
Praktyczne wykonywanie masażu całego ciała świecą.
Efekty udziału w szkoleniu:
Po ukończeniu szkolenia uczestnik:
- posiada wiedzę z zakresu wskazań i przeciwwskazań do wykonywaniu masażu świecą;
- zna rodzaje świec wykorzystywanych w masażu świecą i wskazań zapachowych;
- potrafi samodzielnie dobrać rodzaj zapachu świecy dla potrzeb i wskazań masażu;
- wykonuje samodzielnie całą sekwencję ruchów 60 min masażu świecą.
3.19. Kurs masażu Lomi-Lomi Nui.
Cel edukacyjny:
Praktyczna nauka masażu Lomi Lomi Nui.
Ramowy program szkolenia:
I dzień:
Część teoretyczna: Historia i ﬁlozoﬁa masażu Lomi Lomi NUI. Wskazania i przeciwwskazania do
masażu. Działanie terapeutyczne.
Część praktyczna: Nauka podstawowych technik manualnych charakterystycznych dla masażu Lomi
Lomi Nui. Tylna część ciała : plecy, ramiona kończyny dolne.
II dzień:
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Część praktyczna:
Utrwalenie wiadomości z I dnia kursu.
Nauka masażu przedniej części ciała: klatka piersiowa, brzuch kończyny dolne i górne. Wykonywanie
pełnej sesji masażu Lomi Lomi Nui.
Efekty udziału w szkoleniu:
W zakresie wiedzy: Uczestnik zna filozofię i praktyczne działanie masażu Lomi Lomi Nui.
W zakresie umiejętności: Potraﬁ wykonać samodzielnie pełną sesję masażu LOMI LOMI Nui.
Potraﬁ samodzielnie dobrać technikę i ocenić potrzebę klienta w doborze poszczególnych technik
manualnych.
3.20. Kurs masażu kobiet w ciąży.
Cel edukacyjny:
Praktyczna nauka sztuki masażu kobiet ciężarnych.
Ramowy program szkolenia:
Część teoretyczna:
•
•
•

Zasady i metodyka masażu kobiet w ciąży.
Wskazania i przeciwskazania do masażu.
Korzyści terapii.

Część praktyczna:
Praktyczna nauka masażu kobiety ciężarnej.
Efekty udziału w szkoleniu:
Po ukończeniu szkolenia uczestnik:
•
•
•
•

posiada wiedzę z zakresu wskazań i przeciwwskazań do masażu kobiet w ciąży,
zna pozycje ułożeniowe u kobiet w ciąży w jakich można wykonać masaż,
potrafi dobrać technikę masażu w zależności od wskazań,
posługuje się technikami masażu relaksującego, leczniczego, pielęgnacyjnego.

3.21. Specjalistyczny indywidualny kurs makijażu permanentnego.
Cel edukacyjny:
Nabycie przez uczestnika wiedzy i umiejętności potrzebnych do samodzielnego wykonywania
makijażu permanentnego.
Ramowy program szkolenia:
Część teoretyczna:
- historia makijażu permanentnego,
- budowa skóry,
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- higiena pracy i przepisy BHP,
- wskazania do zabiegu,
- przeciwwskazania do zabiegu,
- etapy zabiegu,
- znieczulenia przed i w trakcie zabiegu,
- kolorometria,
- barwniki i pigmenty,
- technika pigmentacji kreski na powiecie,
- technika pigmentacji brwi metodą cienia,
- technika pigmentacji ust kontur z lekkim cieniowaniem,
- promocja usług,
- formularz świadomej zgody,
- urządzenia i kartridże,
- techniki rysunku i projektowanie wstępne kresek, brwi i ust,
- praca na lateksie.
Część praktyczna:
- wykonanie pigmentacji kreski na powiece na 3 modelkach (we własnym zakresie),
- wykonanie pigmentacji brwi na 3 modelkach wykonanie pigmentacji ust na 3 modelkach,
- korekta makijaży permanentnych wykonanych w powyższej części praktycznej po 4 tygodniach cover up.
Efekty udziału w szkoleniu:
W zakresie wiedzy:
- zna zasady przestrzeganie zasad BHP w gabinecie kosmetycznym,
- zna budowę brwi (włosa),
- zna wskazania i przeciwwskazania do wykonania zabiegu.
W zakresie umiejętności:
- potrafi samodzielnie wykonać makijaż permanentny.
W zakresie kompetencji społecznych:
.
- posiada umiejętność efektywnej pracy z klientem.
3.22. AUDITOR SYSTEMU HACCP.
Cel edukacyjny:
Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z zasadami tworzenia, funkcjonowania, doskonalenia i
weryfikacji systemu bezpieczeństwa żywności HACCP Uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności w
zakresie zasad tworzenia, utrzymania i doskonalenia systemu HACCP. Będą znali zasady weryfikacji
systemu HACCP oraz potrafili sporządzić dokumentację z wykonanego audytu funkcjonowania systemy
HACCP.
Ramowy program szkolenia:
•
•

Podstawowe założenia systemu HACCP
Najważniejsze przepisy "Prawa żywnościowego"
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kary za nieprawidłowości w obrocie żywnością
Konsekwencje zatrucia pokarmowego
Dobra Praktyka Higieniczna oraz Dobra Praktyka Produkcyjna jako system warunkujący
wdrożenie skutecznego systemu HACCP
GHP/GMP - formułowanie zasad
Pytania dotyczące HACCP
Nieprawidłowości najczęściej identyfikowane w zakładach gastronomicznych
Układ funkcjonalny obiektów gastronomicznych a bezpieczeństwo żywności
Dokumentacja i dokumentowanie systemu HACCP
Tworzenie dokumentów systemowych
Rola szkoleń w systemie HACCP
Rola Kadry Kierowniczej w utrzymaniu systemu HACCP
Obowiązki i uprawnienia w systemie HACCP
Komunikacja w systemie HACCP
Informacja w systemie HACCP
Powołanie i praca zespołu ds. HACCP
Weryfikacja i doskonalenie systemu HACCP
Bieżąca weryfikacja systemu HACCP przez personel kierowniczy
Zasady audytowania w oparciu o normę PN-EN ISO 19011:2003
Praktyczne aspekty prowadzenie auditu
Formułowanie niezgodności
Przygotowanie dokumentacji z auditu

Efekty udziału w szkoleniu:
•
•
•
•
•
•
•
•

zna zasady tworzenia, utrzymania i doskonalenia struktury systemu HACCP/ISO 22000
zna zasady weryfikacji systemu HACCP prowadzone w trakcie audytu wewnętrznego i
zewnętrznego
wie jak zaplanować i przygotować się do audytu oraz potrafi udokentować proces audytu.
potrafi przeprowadzić audit wewnętrzny i raportować jego wyniki.
potrafi organizaować i zarządzać audytem przeprowadzonym przez zespół audytorów
potrafi przygotować zakład do urzędowej kontroli w firmie
potraﬁ doskonalić system w zakładzie i wdrażać dobre praktyki systemowe wspomagające
rozwój ﬁrmy i doskonalenie system
absolwent szkolenia uzyskuje certyﬁkat audytora oraz zaświadczenie ukończenia kursu
zgodnie z załącznikiem nr 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia
2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.poz.1632).

3.23. Szkolenie ze standardów wykonywania rytuałów na ciało – podejście holistyczne.
Cel edukacyjny:
Podniesienie kompetencji w zakresie profesjonalnej obsługi klienta, ustalenie niezbędnych do
poprawnego funkcjonowania obiektu procedur wykonywania zabiegów, poprawa komunikacji z
klientem oraz wewnątrz działu.
Ramowy program szkolenia:
Dzień 1
1. Omówienie rodzajów zabiegów na ciało oraz różnic między nimi.
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2. Omówienie i podział peelingów do ciała i masek.
3. Perfekcyjne przygotowanie gabinetu i materiałów zabiegowych.
4. Perfekcyjne przygotowanie gościa do zabiegu – powitanie i omówienie szczegółów zabiegu.
5. Omówienie pytań uczestników.
Dzień 2
1. Perfekcyjna usługa dla wymagającego klienta.
2. Klient trudny – jak sobie radzić. Informacje o podmiocie świadczącym usługę Cel usługi Szczegółowe
informacje o usłudze
3. Perfekcyjny zabieg – omówienie standardów wykonywania zabiegów na ciało.
4. Jak podnieść standard i jakość obsługi gościa.
5. Zajęcia praktyczne/gabinet masażu – jak wykonać perfekcyjnie peeling i rytuał na ciało.
Efekty udziału w szkoleniu:
W zakresie wiedzy: zna różne formy komunikacji werbalnej i nie werbalnej, które są szczególnie
pomocne w wykonywanym zawodzie, zna różne techniki wykonywania rytuałów SPA i techniki
organizacji pracy własnej oraz salonu, wie jakie procedury ułatwiają proces obsługi klienta.
W zakresie umiejętności: umie posługiwać się mową ciała w celu wzmocnienia swojego komunikatu
werbalnego, potrafi obsługiwać trudnego klienta, umie wykorzystać w praktyce procedury podnoszące
jakość obsługi klienta.
W zakresie kompetencji społecznych: posiada kompetencje z zakresu wysokiej jakości świadczonych
usług i wykonywanych rytuałów na ciało.
3.24. Bezpieczne prowadzenie hotelowego basenu – doradztwo.
Cel edukacyjny:
Podniesienie kompetencji w zakresie bezpiecznego prowadzenia hotelowego basenu.
Ramowy program szkolenia:
Łącznie: 40 h doradztwa (10 h/os.).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zapoznanie z przepisami dot. jakości wody na pływalniach.
Podstawowe wiadomości o mikroorganizmach.
Charakterystyka i mechanizm działania preparatów dezynfekcyjnych.
Zasady bezpiecznego stosowania preparatów dezynfekcyjnych.
Podstawy prawne stosowania preparatów dezynfekcyjnych.
Dezynfekcja wody.
Środki myjące i dezynfekujące.
Technologia uzdatniania wody - praca na SUW (ćwiczenia praktyczne), - analiza i identyfikacja
obszarów wymagających usprawnień.
9. Nowoczesne systemy uzdatniania wody.
10. Podsumowanie oraz rekomendacje dotyczące bezpiecznego prowadzenia basenu.
Efekty udziału w szkoleniu:
•

w zakresie wiedzy: posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu objętego doradztwem, zna
przepisy dot. jakości wody na pływalniach, potrafi bezpiecznie posługiwać się preparatami do
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•
•

dezynfekcji,
w zakresie umiejętności: potrafi w podstawowym zakresie obsługiwać stację uzdatniania wody
basenowej, potrafi prowadzić basen hotelowy w sposób bezpieczny,
w zakresie kompetencji społecznych: posiada umiejętność samokształcenia i zdolność
odpowiedzialnego podejścia do pracy własnej, potrafi świadomie i odpowiedzialnie stosować
zasady bezpiecznego prowadzenia basenu.

4.1. Budowanie relacji z pracownikiem - doradztwo dla kierowników.
Cel edukacyjny:
Nauczenie poprawnego prowadzenia rozmowy rozwijającej i umiejętności motywowania pracownika
do podejmowania działania.
Ramowy program szkolenia:
1. Budowanie relacji w zespole.
2. Prowadzenie rozmów rozwijających z pracownikiem.
3. Mentoring w zakresie świadczenia usług.
4. Konsultacja dotycząca rozwiązań problemów organizacyjnych
5. Motywacja do podejmowania działania.
Efekty udziału w szkoleniu:
W zakresie wiedzy:
Wie, jak człowiek wpływa na drugą osobę poprzez różne zachęty do podejmowania działania. Wie, jak
skutecznie zmieniać nawyki u swoich podwładnych.
W zakresie umiejętności:
Potrafi, gdy to konieczne, modyfikować postawy, zachowania i nawyki u siebie i swoich pracowników.
Prowadzi rozmowy rozwijające z pracownikami.
W zakresie kompetencji społecznych:
Buduje trwałe relacje w zespole.

4.2. Motywacja i tworzenie systemu motywacyjnego.
Cel edukacyjny:
Nabycie lub zwiększenie przez kadrę kierowniczą kompetencji w zakresie motywowania zespołu oraz
budowania systemu motywacyjnego.
Ramowy program szkolenia:
1. Czym jest motywacja?
2. Jakie są potrzeby pracowników w miejscu pracy?
3. Jakie błędy popełniane są podczas relacji z pracownikiem?
4. Co demotywuje do podejmowania działania?
5. Jak mózg i ciało reagują na bodźce dotyczące podejmowania działania?
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6. Czym jest umysł świadomy i podświadomy i jaki ma wpływ na podejmowanie działania?
7. Jak skutecznie motywować pracowników i siebie do podejmowania działania?
8. Sens, autonomia, mistrzostwo w motywacji.
9. Jak wiązać osobiste potrzeby ludzi z osiąganiem celów organizacji?
10. Znaczenie osiągania celu i tworzenie celów dla poszczególnych działów.
11. Skuteczne techniki motywacyjne.
12. Postawa lidera i jej związek z motywacją.
13. Postawy reaktywne i proaktywne.
14. Czym jest nawyk i jak zmieniać nawyki mentalne, emocjonalne i zachowaniowe u pracowników?
15. Czym jest coaching w miejscu pracy i podstawowe techniki coachingowe, które powinien znać
kierownik.
16. Tworzenie indywidualnych modeli motywacyjnych dla każdego pracownika.
17. Jakościowe i ilościowe elementy systemu motywacyjnego.
18. Finansowe i pozafinansowe narzędzia motywacji.
19. Wykorzystanie wyników operacyjnych w tworzeniu systemu motywacyjnego dla pracowników.
Efekty udziału w szkoleniu:
W zakresie wiedzy:
Wie, jak człowiek wpływa na drugą osobę poprzez różne metody zachęty do podejmowania działania,
jak działa umysł świadomy i podświadomy, jak rozpoznać postawy, zachowania i nawyki i zmieniać u
swoich podwładnych
W zakresie umiejętności:
Potraﬁ modyﬁkować postawy, zachowania i nawyki u siebie i swoich pracowników, wykorzystuje umysł
podświadomy do poprawy skuteczności działania, stosuje poznane metody motywacji w praktyce.
W zakresie kompetencji społecznych:
Tworzy bardziej świadome postawy, angażuje inne osoby do działania i bycia liderem.
4.3. Mapowanie procesów.
Cel edukacyjny:
Celem szkolenia jest nabycie umiejętności tworzenia map procesów usługowych, procedur i instrukcji
dotyczących realizowania usług w hotelu.
Ramowy program szkolenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zasady tworzenia i utrzymywania jakości wg Edwarda Deminga.
Odpowiedzialność kadry kierowniczej za utrzymanie jakości.
Kim jest klient wewnętrzny i zewnętrzny?
Tworzenie mapy procesów usługowych.
Tworzenie opisu procesu usługowego.
Ustalenie wskaźników pomiarowych mierzenia efektywności, skuteczności i wydajności
procesu.
Tworzenie procedur.
Tworzenie instrukcji.
Powiązania pomiędzy procesami.
Jak zmieniać procedury i instrukcje?
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11. Jak czytać i wykorzystywać wskaźniki pomiarowe procesów usługowych w codziennej pracy?
12. Jak korzystać z procedur i instrukcji dla poprawy jakości obsługi Gościa hotelowego.
Efekty udziału w szkoleniu:
W zakresie wiedzy:
Wie, jak tworzyć mapy procesów, procedury i instrukcje dotyczących obsługi. Rozumie kim jest klient
wewnętrzny i zewnętrzny.
W zakresie umiejętności:
Wykorzystuje wskaźniki efektywności, skuteczności i wydajności do poprawy jakości obsługi. Dokonuje
zmian w mapie procesów i procesach związanych ze zmianami w organizacji.
W zakresie kompetencji społecznych:
Realizuje procesy usługowe i potrafi je zidentyfikować.
4.4. Szkolenie z zakresu RODO dla kadry zarządzającej.
Cel edukacyjny:
Zapoznanie się kadry zarządzającej w hotelu z zasadami ochrony danych osobowych obowiązującymi
w Polsce oraz Unii Europejskiej w kontekście wejścia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Ramowy program szkolenia:
1. zapoznanie z informacjami dotyczącymi przepisów o ochronie danych osobowych, które zostały
wprowadzone przez Unijne Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), a w szczególności:
- co się zmieni w stosunku do dotychczasowych przepisów o ochronie danych osobowych,
- jakie RODO nakłada obowiązki na hotel,
- jakie zagrożenia dla Hotelu za sobą niesie wejście RODO,
- jak zminimalizować ryzyko roszczeń ze strony gości,
- jak dostosować się do nowych przepisów.
2. warsztaty z zakresu dostosowania istniejącej dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych do
wymogów RODO, a w szczególności:
- rejestru czynności przetwarzania,
- rejestru kategorii przetwarzania,
- klauzul informacyjnych (w karcie gościa, regulaminie hotelu, regulaminie rezerwacji),
- przeprowadzenie analizy przepływu danych osobowych w hotelu, oraz udostępniania danych innym
przedsiębiorstwom;
- przeprowadzenia analizy i oceny ryzyka.
3. przygotowanie do samodzielnego przeprowadzenia szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych
dla nowych pracowników hotelu (recepcja hotelowa oraz SPA).
Efekty udziału w szkoleniu:
W zakresie wiedzy:
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Zna przepisy o ochronie danych osobowych a w szczególności:
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób ﬁzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
- Polską ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018,
- inne przepisy, które mają istotny wpływ na stosowanie RODO.
W zakresie umiejętności:
- potrafi sporządzić dokumentację wymaganą przez RODO,
- dokonuje prawidłowej oceny podstawy prawnej i wyboru przesłanki legalizującej dla
poszczególnych czynności przetwarzania danych osobowych,
- dokonuje analizy i oszacowania ryzyka,
- potrafi przeprowadzić szkolenie dla nowych pracowników recepcji hotelowej oraz SPA.
W zakresie kompetencji społecznych:
Przewiduje skutki swoich działań. Ma świadomość odpowiedzialności, jaka spoczywa na hotelu w
przypadku ujawnienia informacji o gościach hotelowych osobom trzecim, a także konsekwencji,
jakie mogą z tego faktu wyniknąć potrafi budować relacje z pracownikami poszczególnych komórek
organizacyjnych w celu wspólnego opracowania projektu ochrony danych osobowych w hotelu.
4.5. Feedback – Informacja Zwrotna.
Cel edukacyjny:
Podniesienie kompetencji menadżerów w obszarze konstruktywnej krytyki, poprzez zwiększenie
świadomości ważności informacji zwrotnej jako czynnika motywacyjnego.
Ramowy program szkolenia:
1. Korzyści płynące z udzielania bieżącej informacji zwrotnej - czy ważne jest udzielanie
informacji zwrotnej i jak często powinno się to odbywać?
2. Intencja i cel feedbacku – Co chcemy osiągnąć?
3. Zasady dobrego feedbacku – O czym musimy pamiętać?
4. Model SBI – praktyczna teoria.
5. Naturalne reakcje na informację zwrotną – zarządzanie emocjami.
Efekty udziału w szkoleniu:
W zakresie wiedzy: ma uporządkowaną wiedzę w zakresie celu i ważności udzielania informacji
zwrotnej, zna zasady dobrego feedbacku oraz model SBI.
W zakresie umiejętności: ma umiejętność formułowania zarówno pozytywnej jak i rozwojowej
informacji zwrotnej z wykorzystaniem modelu SBI. Potraﬁ świadomie kontrolować sytuację i
radzić sobie z emocjami pracowników w sytuacji feedbacku.
W zakresie
kompetencji społecznych: ma umiejętność samokształcenia, rozumie znaczenie
komunikacji z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania oraz potraﬁ
prawidłowo identyfikować problemy.
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4.6. Warsztaty Growth Mindset.
Cel edukacyjny:
Podniesienie kompetencji uczestników w obszarze rozwiązywania problemów poprzez poznanie
teorii FIXED i GROWTH MINDSET dla zwiększenia możliwości rozwoju inteligencji i osobowości
oraz zdolności mózgu do uczenia się i rozwiązywania problemów.
Ramowy program szkolenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Model roli, motywujące przykłady.
Myślenie Growth vs. Fixed.
Dziedzictwo.
Kluczowe motywatory.
3 typy zadań.
Filozofia Ryby.
Zmiana sposobu myślenia z Fixed na Growth.
Wpływ myślenia Growth na pracę.

Efekty udziału w szkoleniu:
W zakresie wiedzy: ma uporządkowaną więdzę na temat teorii FIXED i GROWTH MINDSET, idei Carol
Dweck mówiacej o możliwości rozwoju inteligencji i osobowości oraz zna wskazówki, w jaki
sposób rozpoznać i przełamać dotychczasowe myślenie oraz wie jak wzmocnić odwagę biznesową
wraz z pozytywnym nastawieniem.
W
zakresie
umiejętności: posiada umiejętność myślenia na poziomie Growth, a także umie
pomagać innym osiągnąć ten poziom; potraﬁ wykorzystać pełny i rosnący potencjał, a także osiągać
wyższe cele. Potraﬁ rozpoznać i przełamać dotychczasowe myślenie oraz wzmocnić odwagę
biznesową.
W zakresie
kompetencji społecznych: ma umiejętność samokształcenia, rozumie znaczenie
komunikacji z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania oraz potraﬁ
prawidłowo identyfikować problemy.
4.7. EQ – Inteligencja Emocjonalna.
Cel edukacyjny:
Podniesienie kompetencji uczestników poprzez przekazanie wiedzy w zakresie inteligencji
emocjonalnej, jej elementów, samoświadomości, przygotowania indywidualnych planów
działania, aby zwiększyć swój wpływ i efektywność komunikacji oraz pielęgnować swoje relacje zarówno osobiste, jak i zawodowe.
Ramowy program szkolenia:
•
•
•
•
•
•
•

Czym jest emocjonalna inteligencja (EQ), a czym nie?
Związek między EQ i IQ.
Elementy inteligencji emocjonalnej.
Związek między podejmowaniem decyzji, wydajnością i emocjami.
Samoświadomość, pewność siebie i motywowanie siebie.
Empatia i aktywne słuchanie.
Wpływanie na innych.
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•
•

Radzenie sobie w sytuacjach wymagających wysokiego poziomu EQ.
Przygotowanie indywidualnych planów działania.

Efekty udziału w szkoleniu:
W zakresie wiedzy: ma wiedzę na temat elementów inteligencji emocjonalnej, empatii, radzenia
sobie w sytuacjach wymagających wysokiego poziomu EQ.
W zakresie umiejętności: potraﬁ rozpoznać i poradzić sobie z emocjami swoimi oraz innych osób,
umie zwiększyć swój wpływ i efektywność komunikacji oraz lepiej pielęgnować swoje relacje zarówno osobiste, jak i zawodowe.
W zakresie
kompetencji społecznych: ma umiejętność samokształcenia, rozumie znaczenie
komunikacji w relacji z drugą stroną z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego
postępowania oraz potrafi prawidłowo identyfikować problemy.
4.8. Asertywna komunikacja.
Cel edukacyjny:
Podniesienie kompetencji i wiedzy związanych z komunikacją, poprzez przekazanie podstawowego
modelu asertywności i reagowania w trudnych sytuacjach.
Ramowy program szkolenia:
1.
2.
3.
4.

Podstawowy model asertywności.
Analiza transakcyjna i sześć stanów ego.
Reagowanie asertywne w trudnych sytuacjach komunikacyjnych.
Praktyka, praktyka.

Efekty udziału w szkoleniu:
W
zakresie
wiedzy: ma wiedzę w zakresie
asertywności, analizy transakcyjnej oraz stanów „ego”.

podstawowego

modelu

W zakresie umiejętności: ma umiejętność asertywnego komunikowania się i radzenia sobie w
sytuacjach trudnych z różnymi typami rozmówców. Potraﬁ w swoich wypowiedziach bronić
interesów w różnych sytuacjach przy zachowaniu dobrych relacji z drugą stroną.
W zakresie
kompetencji społecznych: ma umiejętność samokształcenia, rozumie znaczenie
komunikacji w relacji z drugą stroną z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego
postępowania oraz potrafi prawidłowo identyfikować problemy.
4.9. Motywacja 3.0.
Cel edukacyjny:
Podniesienie kompetencji związanych z motywacją poprzez przekazanie wiedzy w zakresie modelu
motywacji 3.0, funkcji motywacji i czynników motywacyjnych, typów zachowań, systemów
funkcjonowania człowieka, aby tworzyć warunki pracy pozwalające osiągać lepsze rezultaty.
Ramowy program szkolenia:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Funkcja motywacji i charakter czynników motywacyjnych.
Negatywne skutki motywacji zewnętrznej i obciążenie, jakim jest ona dla przełożonych.
Systemy funkcjonowania człowieka (model Motywacja – wersje 1.0, 2.0 i 3.0).
Typy zachowań „X” (motywowane zewnętrznie) oraz „I” (szukające zaangażowania).
Motywacja zewnętrzna i wewnętrzna.
Komponenty motywacji wewnętrznej.
Przepływ i motywacja wewnętrzna w miejscu pracy.
W jakich sytuacjach, zadaniach i grupach docelowych sprawdza się model Motywacja 3.0.
Kreowanie odpowiedniej atmosfery w pracy – jak wspierać doświadczanie przepływu u
naszych pracowników.

Efekty udziału w szkoleniu:
W zakresie wiedzy:
Ma
uporządkowaną
wiedzę na
temat modelumotywacji
3.0,
typów
zachowań,
czynników motywacyjnych, komponentów motywacji wewnętrznej i zewnętrznej.
W zakresie umiejętności:
Ma umiejętność pobudzania własnej motywacji wewnętrznej i tworzenia warunków pracy
pozwalających osiągać lepsze rezultaty i większe sukcesy zarówno w pracy jak i w życiu
zawodowym.
W zakresie kompetencji społecznych:
Ma umiejętność samokształcenia, rozumie znaczenie komunikacji
w relacji z drugą stroną z
uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania oraz potraﬁ prawidłowo
identyﬁkować problemy w życiu zawodowym jak i społecznym.
4.10. Komunikacja w stresie.
Cel edukacyjny:
Podniesienie kompetencji związanych z komunikacją w stresie, poprzez przekazanie wiedzy w
zakresie modelu efektywnej komunikacji w kryzysie, komunikacji w grupie, podejmowania decyzji
oraz wykorzystywania kluczowych informacji.
Ramowy program szkolenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Czym jest komunikacja.
Model efektywnej komunikacji w kryzysie.
Komunikacja w sytuacjach stresowych.
Komunikacja grupowa.
Wykorzystywanie kluczowych informacji.
Podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych

Efekty udziału w szkoleniu:
W zakresie wiedzy: ma uporządkowaną wiedzę na temat modelu efektywnej komunikacji,
sposobów komunikowania się w stresujących sytuacjach zarówno w życiu prywatnym jak i
zawodowym.
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W
zakresie
umiejętności: ma umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych,
potraﬁ współpracować zespołowo i realizować wspólne cele.
W zakresie
kompetencji społecznych: ma umiejętność samokształcenia, rozumie znaczenie
komunikacji w grupie oraz potraﬁ prawidłowo identyﬁkować problemy w życiu zawodowym
jak społecznym.
4.11. Delegowanie.
Cel edukacyjny:
Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji potrzebnych do zarządzania ludźmi poprzez
przekazanie wiedzy w zakresie udzielania informacji zwrotnych oraz delegowania zadań.
Ramowy program szkolenia:
1. Interpretacja roli przełożonego w kontekście różnych aspektów przywództwa.
2. Komponenty wyników organizacji i pojedynczego pracownika oraz wpływ przełożonego
na te element.
3. Omówienie i wymiary modelu przywództwa sytuacyjnego.
4. Funkcjonowanie poszczególnych elementów, przeszkody, które można pokonać oraz
błędy, które można popełnić.
5. Model cyklu życia według Develor – zadania przełożonego w każdym z etapów.
6. Klasyczne i najnowsze metody motywacyjne oraz ich praktyczne zastosowanie
dopasowane do specyfiki organizacji.
7. Udzielanie informacji zwrotnych przez przełożonych: błędy, reguły i process.
Efekty udziału w szkoleniu:
W zakresie wiedzy: ma uporządkowaną wiedzę na temat modelu przywództwa i roli przełożonego
w organizacji oraz wiedzę w zakresie procesu udzielania informacji zwrotnych – regułach i
popełnianych błędach.
W zakresie umiejętności: ma umiejętność delegowania zadań podwładnym oraz motywowania
pracowników.
W zakresie
kompetencji społecznych: ma umiejętność samokształcenia, rozumie znaczenie
komunikacji w relacji z podwładnym oraz potrafi prawidłowo identyfikować problemy
pracownika.
4.12. Szkolenie – Coaching przywódczy.
Cel edukacyjny:
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pełnienia roli coacha poprzez podniesienie
kompetencji managerów w obszarze rozwoju pracowników i tworzenia bardziej efektywnych
zespołów.
Ramowy program szkolenia:
1. Sposób podejścia i różne typy coaching.
2. Komponenty wyników firmy, jednostki i przywódcy.
3. Rola i miejsce coachingu w procesie zarządzania wynikami firmy.
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4. Różnice między skutecznym i nieudanym coachingiem.
5. Uznanie i inne formy informacji zwrotnej ze strony przełożonego, mające na celu rozwój
pracownika.
6. Obserwowanie wyników pracownika.
7. Proces coachingu i jego etapy, przełożony jako coach.
8. Rola zaufania w procesie coachingu, budowanie atmosfery zaufania.
9. Język coachingu.
Efekty udziału w szkoleniu:
W zakresie wiedzy: ma uporządkowaną wiedzę w zakresie metod coachingu przywódczego, dzięki
którym przełożeni potrafią tworzyć rzeczywistą wartość dla siebie i swoich podwładnych.
W zakresie
umiejętności: umie zastosować metody i techniki coachingu posługując się
odpowiednim językiem, zwracając uwagę na szczególne cechy pracownika i tym samym tworzyć
zespół pełen motywacji i zaangażowania.
W zakresie
kompetencji społecznych: ma umiejętność samokształcenia, rozumie znaczenie
komunikacji w relacji z podwładnym oraz potrafi prawidłowo identyfikować problemy
pracownika.
4.13. Zarządzanie pracą personelu Służby Pięter.
Cel edukacyjny:
Celem szkolenia jest wypracowanie skutecznych metod zarządzania pracą personelu w obszarze
utrzymania czystości w pokojach hotelowych i częściach wspólnych służby pięter, wdrażania
pracowników, oraz nabycie umiejętności motywowania pracowników, a w szczególności
przekazanie najlepszych praktyk z zakresu organizacji pracy.
Ramowy program szkolenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Tworzenie zakresów obowiązków i kompetencji.
Tworzenie procedur pracy.
Dobre praktyki współpracy i budowania zespołu.
Poprawna komunikacja wewnętrzna.
Określanie i wytyczanie celów.
Współpraca z innymi działami hotelu.
Tworzenie i wdrażanie efektywnego systemu motywacyjnego.
Organizacja pracy podległego personelu.
Nadzór nad wydajnością pracy.
Procedury pracy i organizacji pracy służb sprzątających
Planowanie prac krótko i długookresowych w hotelu.
Listy kontrolne, arkusze pracy i arkusze planowania.

Efekty udziału w szkoleniu:
W zakresie wiedzy:
Ma praktyczną wiedzę z zakresu zasad utrzymania czystości w pokojach i częściach wspólnych oraz
z zakresu właściwej organizacji i nadzorowania pracy.
W zakresie kompetencji:
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Ma umiejętność w sposób profesjonalny monitorować efekty pracy personelu sprzątającego,
oraz efektywnie planować i organizować prace porządkowe
W zakresie kompetencji społecznych:
Rozumie znaczenie komunikacji i utrzymania relacji z pracownikami w zakresie przekazywania zadań
i wydawania poleceń.
4.14. Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.
Cel edukacyjny:
Uzyskanie kwalifikacji do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej
nauki zawodu
Ramowy program szkolenia:
Elementy psychologii – 15 godzin:
1. Podstawowe pojęcia psychologii: spostrzeganie, odbiór i przetwarzanie informacji, mowa,
myślenie i rozumowanie, uczenie się i pamięć, uwaga, emocje i motywacja w procesach regulacji
zachowania.
2. Poznanie i spostrzeganie społeczne: zachowania społecznei ich uwarunkowania, sytuacja
interpersonalna, empatia, zachowania asertywne, agresywne i uległe, stres i radzenie sobie z nim,
porozumiewanie się ludzi, reguły współdziałania.
3. Kontekst psychologiczny projektowania procesów edukacyjnych.
4. Sylwetka rozwojowa ucznia w okresie adolescencji i wczesnej dorosłości: rozwój procesów
poznawczych, rozwój społeczno-emocjonalny, zmiany fizyczne i psychiczne w okresie dojrzewania;
5. Kontakty społeczne ucznia: grupa rówieśnicza, pozycja społeczna w grupie rówieśniczej,
znaczenie grupy rówieśniczej, konflikty z rówieśnikami i wychowawcami, rola osób znaczących i
autorytetów.
Pedagogika nauczania i wychowania – 15 godzin:
1. Wychowanie a rozwój: funkcje wychowania, wychowanie jako wspomaganie rozwoju, style i
postawy wychowawcze, wychowanie do pracy i przez pracę, kształtowanie pozytywnego stosunku
do pracy, szacunek do pracy i ludzi pracy.
2. Zawód instruktora: role zawodowe instruktora, wzór osobowy, postawa i kunszt nauczycielski,
mistrz i uczeń, autorytet mistrza.
3. Komunikacja i kultura języka: procesy komunikowania się, bariery komunikacji, instruktor w
procesie komunikacji (autoprezentacja, aktywne słuchanie, efektywne nadawanie), style
komunikowania sięuczniów praktykantów/młodocianych i instruktora, porozumiewanie się w
sytuacjach konfliktowych.
4. Pojęcie normy i patologii: zaburzenia rozwojowe, zaburzenia zachowania (w tym zespół
nadpobudliwości psychoruchowej), zaburzenia emocjonalne, agresja i przemoc.
5. Progi edukacyjne: wybory edukacyjne i zawodowe, ambicje i aspiracje, motywacja, rozwijanie
zainteresowań zawodowych, samokształcenie i samodoskonalenie, mistrzostwo w zawodzie,
projektowanie ścieżki rozwoju zawodowego.
6. Bezpieczeństwo ucznia-praktykanta/młodocianego w zakładzie pracy: ochrona zdrowia, dbałość
o bezpieczeństwo własne i innych, dyscyplina pracy, bezpieczeństwo i higiena pracy.
7. Współpraca instruktora z rodzicami i szkołą.
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Metodyka praktycznej nauki zawodu – 40 godzin:
1. Kształcenie w zawodzie: struktura kształcenia zawodowego, kształcenie dualne, nauczanie
jednostkowe, grupowe i zbiorowe, przyuczenie do zawodu, mobilność zawodowa, bezpośrednie
poznawanie rzeczywistości świata pracy, wykonywanie zadań zawodowych w środowisku pracy,
cele kształcenia zawodowego, proces kształcenia zawodowego, rola wiedzy w kształceniu
zawodowym, łączenie teorii z praktyką w kształceniu zawodowym, kształtowanie umiejętności i
nawyków działań zawodowych, rozwijanie zainteresowań zawodowych.
2. Podstawa programowa kształcenia w zawodzie, cele kształcenia w postaci efektów kształcenia i
treści nauczania praktycznej nauki zawodu, program nauczania, projektowanie procesu kształcenia,
planowanie realizacji treści kształcenia (rozkład materiału), stanowisko pracy, czynności
zawodowe, kwalifikacje i kompetencje zawodowe.
3. Rola instruktora: dostosowanie sposobu komunikowania się do poziomu rozwoju
młodocianych, interakcje młodocianego i instruktora w toku zajęć, kierowanie pracą
młodocianych.
4. Struktura jednostki metodycznej, sytuacje wpływające na przebieg zajęć praktycznych, typy i
modele zajęć praktycznych, planowanie, formułowanie celów zajęć i dobór treści nauczania.
5. Metody i zasady nauczania w praktycznejnauce zawodu.Metody aktywizujące, dobór metod
dydaktycznych. Nauczanie problemowew praktycznej nauce zawodu.
6. Formy pracy: organizacja pracy, indywidualizacja nauczania, formy pracy specyficzne dla zajęć
praktycznych.
7. Projektowanie środowiska materialnego zajęć: środki dydaktyczne dobór i wykorzystanie w
praktycznej nauce zawodu. Zastosowanie mediów i technologii informacyjnej.
8. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych w świetle obowiązujących przepisów prawa (formułowanie
wymagań edukacyjnych, ocenianie bieżące, ustalanie śródrocznych i rocznych ocen
klasyfikacyjnych), funkcje oceny, ocenianie wewnętrzne i zewnętrzne, konstruowanie
sprawdzianów, wyniki kształcenia zawodowego. Ocena funkcjonowania w działaniach
zawodowych. ocena wytworów pracy. Ocena przygotowania zawodowego i przydatności
zawodowej - wydajność i jakość pracy, postawa zawodowa, identyfikacja z zawodem.
9. Dostosowywanie działań pedagogicznych do potrzeb i możliwościucznia - praktykanta/
młodocianego, w szczególności do tempa uczenia się praktykanta/młodocianego ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi. Specyficzne trudności w uczeniu się.
10. Sytuacje wychowawcze w tokupraktycznej nauki zawodu: rozwijanie umiejętności osobistych i
społecznych uczniów-praktykantów/młodocianych, Kształtowaniekompetencji komunikacyjnych i
nawyków kulturalnych, kształtowaniepożądanych cech osobowościowych (pracowitość,
rzetelność, dokładność, odpowiedzialność, zaradność).Kształtowanie umiejętności współpracy w
zespole, budowanie systemu wartości i rozwijanie postaw etycznych
11. Opracowanie planu pracy instruktora.
Praktyka metodyczna – 10 godzin:
1. Obserwowanie zajęć praktycznej nauki zawodu prowadzonych przez innych instruktorów lub
nauczycieli praktycznej nauki zawodu i omówienie tych zajęć z prowadzącym praktykę metodyczną.
2. Pełnienie roli instruktora praktycznej nauki zawodu, w tym planowanie zajęć, organizacja i
prowadzenie zajęć w oparciu o samodzielnie opracowane scenariusze, ocenianie osiągnięć
edukacyjnych, podejmowanie działań wychowawczych w toku pracy dydaktycznej.
3. Analiza i ocena własnej pracy i jej efektów oraz pracy uczniów po przeprowadzonych zajęciach
podczas konsultacji z osobą prowadzącą praktykę metodyczną.
4. Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania praktycznej nauki zawodu.
Efekty udziału w szkoleniu:
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W zakresie wiedzy – posiada wiedzę:
Psychologiczną i pedagogiczną pozwalająca na rozumienie procesów wychowania i nauczania –
uczenia się młodocianych pracowników, z zakresu metodyki popartą doświadczeniem w jej
praktycznym wykorzystywaniu, niezbędną do realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych
instruktora praktycznej nauki zawodu.
W zakresie umiejętności - potrafi:
Zastosować przepisy prawa pracy, przepisów bhp i innych aktów prawnych dotyczących nauki
zawodu, a także uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i
kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, analizować dokumenty zawiązane z
kształceniem zawodowym, podstawę programową kształcenia w zawodach, stosować zasady
psychologii i pedagogiki umożliwiające rozumienie procesów wychowania i nauczania - uczenia się
uczniów/młodocianych pracowników,
zastosować
psychologiczno-pedagogiczne
oraz
socjologiczne aspekty pracy zawodowej, zastosować zasady komunikacji interpersonalnej i
kształtować postawy zawodowe, zastosować różne zasady, metody i sposoby prowadzenia zajęć,
zastosować różne metody nauczania i wychowywania w praktycznej nauce zawodu, komunikować
się zarówno z młodocianymi, jego rodzicami, wychowawcąi szkołą, współpracować ze szkołami
zawodowymi, Centrum Kształcenia Praktycznego, Ośrodkami Dokształcenia i Doskonalenia
Zawodowego, cechami oraz rodzicami uczniów, zaplanować pracę dydaktyczno-wychowawczą i
usługową w procesie praktycznej nauki zawodu, przygotować stanowiska pracy (uczniów,
młodocianych), opracować harmonogram zajęć, zastosować różne formy pracy praktykantów,
kształtować i rozwijać umiejętności zawodowe uczniów, sprawności i nawyki, zgodnie zasadami
psychologii pracy, dobrać metody, zasady nauczania i środki dydaktyczne dozaplanowanych celów
kształcenia, przeprowadzić instruktaż wstępny, bieżący i końcowy, sprawdzać i oceniać osiągnięcia
praktykantów/ młodocianych w toku zajęć, wypełniać dokumentację przebiegu zajęć, kształtować
motywację u uczniów orazwłaściwą postawę zawodową, tworzyć odpowiednie warunki do
realizacji praktycznej nauki zawodu zgodnie z aktami prawnymi, (rozporządzeniem MEN w sprawie
praktycznejnauki zawodu), ustalać świadczenia na rzecz pracowników młodocianych, tworzyć
odpowiednie warunki bhp, ekologiczne i ergonomiczne praktycznej nauki zawodu, obserwować
zajęcia w ramach praktyki pedagogicznej oraz wspólnie z opiekunem analizować ich przebieg,
zapobiegać i rozwiązywać problemy wychowawcze realizować zadania dydaktyczne i
wychowawcze instruktora praktycznej nauki zawodu, wzbogacać i unowocześniać warsztat pracy
instruktora praktycznej nauki zawodu poprzez samokształcenie i samodoskonalenie, poszukiwać
informacji dotyczących kształcenia zawodowego, zasad i warunków przeprowadzania egzaminów
potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.
W zakresie kompetencji społecznych:
Rozumie i docenia rolę i znaczenie nauk pedagogicznych w funkcjonowaniu społeczeństwa, jest
gotowy do podejmowania działań pedagogicznych w różnych środowiskach społecznych, rozumie
konieczność stosowania w pracy zawodowej norm prawnych i etycznych, umie pracować w grupie
i nią kierować, potrafi współpracować z innymi instruktorami, pracownikami, rodzicami i
środowiskiem lokalnym.
4.15. Zarządzanie personelem – szkolenie dla kadry kierowniczej.
Cel edukacyjny:
Celem szkolenia jest wypracowanie skutecznych metod wdrażania pracowników, oraz nabycie
umiejętności motywowania pracowników, a w szczególności przekazanie najlepszych praktyk z
zakresu organizacji pracy i szeroko rozumianego zarządzania personelem w podległych
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operacyjnych obszarach działalności. zasady właściwej rekrutacji i selekcji z wykorzystaniem opisu
stanowisk i profilu cech osobowych. W zakresie wiedzy: w ramach szkolenia uczestnicy nabędą
wiedzy z zakresu zasad właściwego procesu rekrutacji, W zakresie kompetencji: uczestnicy będą
potrafili tworzyć efektywne systemy motywacyjne, organizować właściwie prace podległego
personelu W zakresie kompetencji społecznych: po szkoleniu uczestnicy będą umieli tworzyć
efektywne zespoły, stosować zasady skutecznej komunikacji interpersonalnej oraz umiejętnie
motywować podległy personel.
Ramowy program szkolenia:
1. Tworzenie zakresów obowiązków i kompetencji.
2. Tworzenie procedur pracy.
3. Określanie i wytyczanie celów.
4. Zasady współpracy z nowym pokoleniem pracowników – pokoleniem Y.
5. Tworzenie i wdrażanie efektywnego systemu motywacyjnego.
6. Organizacja pracy podległego personelu.
7. Nadzór nad wydajnością pracy.
8. Ewolucyjna teoria przywództwa – zarządzanie pracownikami na różnym poziomie dojrzałości.
9. Poprawnej komunikacja wewnętrzna.
10. Dobre praktyki współpracy i budowania zespołu.
11. Okresowe rozmowy rozwijające.
12. Znaczenie różnic pomiędzy zarządzaniem i przywództwem.
Efekty udziału w szkoleniu:
W zakresie wiedzy - w ramach szkolenia uczestnicy nabędą wiedzy z zakresu zasad właściwego
procesu rekrutacji.
W zakresie kompetencji - uczestnicy będą potraﬁli tworzyć efektywne systemy motywacyjne,
organizować właściwie prace podległego personelu.
W zakresie kompetencji społecznych - po szkoleniu uczestnicy będą umieli tworzyć efektywne
zespoły, stosować zasady skutecznej komunikacji interpersonalnej oraz umiejętnie motywować
podległy personel.
4.16. Zarządzanie personelem – szkolenie dla kadry kierowniczej.
Cel edukacyjny:
Celem szkoleń jest podniesienie poziomu sprzedaży oraz maksymalizacja przychodów ze sprzedaży
produktów i usług hotelowych poprzez wzrost umiejętności sprzedaży i promocji ofert oraz
kreowania produktu w gospodarce doświadczeń. W zakresie wiedzy: Uczestnicy szkolenia nauczą
się jak tworzyć pakiety pobytowe, czym we współczesnej gospodarce doświadczeń kieruje się
nabywca W zakresie kompetencji: po odbyciu szkolenia uczestnik nabędzie umiejętności
wykorzystywania języka korzyści i zasad skutecznej sprzedaży sugestywnej w kreowaniu produktu
hotelowego W zakresie kompetencji społecznych: po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie
potrafił tworzyć ofertę sprzedaży w oparciu o zespołową współpracę dla uzyskania zadowolenia i
satysfakcji klienta i budowania lojalności.
Ramowy program szkolenia:
1. Kanały dystrybucji - sprzedaż bezpośrednia (strona internetowa, telefon, mail).
2. Marketing wewnętrzny obiektu.

www.kompass-consulting.pl

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Segmentacja klientów.
Tworzenie ofert.
Tworzenie budżetu marketingowego i kalendarza cen.
Tworzenie pakietów i kalkulacja cen.
Kreowanie konkurencyjnego, rynkowego produktu opartego na wartościach kierowanych
do poszczególnych segmentów klientów.
Motywy zakupowe i łańcuch korzyści, kreowanie produktu hotelowego w „gospodarce
doświadczeń”.
Oczekiwania współczesnego gościa w biznesie turystycznym.
Znaczenie słów i emocji w biznesie.
Metody wywieranie pozytywnego wpływu na ludzi.
Jak zachęcić klienta do powrotu? – rola pracowników w tym procesie.
Prowadzenie efektywnych rozmów telefonicznych.
Skuteczna sprzedaż usług hotelowych – przyjmowanie rezerwacji.
Sprzedaż sugestywna.
Obsługa posprzedażowa.
Tworzenie satysfakcji klienta i budowanie trwałych relacji.
Programy lojalnościowe dla klientów – zasady i zasadność.
Reklamacje – szansa na poprawę relacji.

Efekty udziału w szkoleniu:
Uczestnicy szkolenia nauczą się jak tworzyć pakiety pobytowe, czym we współczesnej gospodarce
doświadczeń kieruje się nabywca.
W zakresie kompetencji:
Po odbyciu szkolenia uczestnik nabędzie umiejętności wykorzystywania języka korzyści i zasad
skutecznej sprzedaży sugestywnej w kreowaniu produktu hotelowego.
W zakresie kompetencji społecznych:
Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie potraﬁł tworzyć ofertę sprzedaży w oparciu o
zespołową współpracę dla uzyskania zadowolenia i satysfakcji klienta i budowania lojalności.
4.17. Zarządzanie finansami – szkolenie dla kadry kierowniczej.
Cel edukacyjny:
Celem szkolenia jest nabycie praktycznej wiedzy związanej z zarządzaniem finansami na poziomie
operacyjnym z wykorzystaniem rachunkowości zarządczej i controllingu. W zakresie wiedzy: w
ramach szkolenia uczestnicy nabędą wiedzy z zakresu stosowania i interpretacji rachunkowości
zarządczej i controllingu w hotelarstwie W zakresie kompetencji: uczestnicy będą potrafili obliczać
i interpretować wskaźniki branżowe, tworzyć i wykorzystywać zasady analityki kosztów i
przychodów działalności W zakresie kompetencji społecznych: po szkoleniu uczestnicy będą
potrafili prawidłowo planować, rozpoznawać i rozwiązywać zagadnienia z zakresu zarządzania
finansami w działalności operacyjnej.
Ramowy program szkolenia:
1. Zarządzanie przychodami (Revenue Management).
2. Budżetowanie działalności.
3. Analizy i charakterystyki kosztów działalności oraz centrów zysków.
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4. Skuteczna inwentaryzacja.
5. Tworzenie tabel analitycznych.
6. Zastosowanie rachunkowości zarządczej i controllingu operacyjnego w hotelu,
gastronomii i bazie zabiegowej.
7. Branżowe wskaźniki analityczne – zastosowanie i interpretacja (w tym RevPar, GopPar,
ARR/ADR, Food Cost, GOP) – bieżąco oraz narastająco (Day to Day, Year to Year).
8. Wykrywanie i minimalizowanie nadużyć.
9. Tworzenie ofert – kalkulacja, zasady, pakietyzacja usług.
Efekty udziału w szkoleniu:
W zakresie wiedzy - w ramach szkolenia uczestnicy nabędą wiedzy z zakresu stosowania i
interpretacji rachunkowości zarządczej i controllingu w hotelarstwie.
W zakresie kompetencji - uczestnicy będą potraﬁli obliczać i interpretować wskaźniki branżowe,
tworzyć i wykorzystywać zasady analityki kosztów i przychodów działalności.
W zakresie kompetencji społecznych - po szkoleniu uczestnicy będą potraﬁli prawidłowo planować,
rozpoznawać i rozwiązywać zagadnienia z zakresu zarządzania finansami w działalności operacyjnej.
4.18. Zarządzanie organizacją – szkolenie dla kadry kierowniczej.
Cel edukacyjny:
Celem szkolenia jest nabycie wiedzy dotyczącej kompetencji osobistych jakie powinien mieć
hotelowy menadżer. Szkolenie pozwoli zbudować świadomość zadań odpowiedzialności i zadań
jakie stawiane są kierownikowi jednostki hotelowej. Wykorzystanie czasu osób w organizacji,
poprawa jakości przygotowywanego produktu, marki przedsiębiorstwa, doskonalenie
umiejętności zarządzania czasem, zarządzania wartościami, definiowania i wyznaczania celów oraz
motywowania do działania, poprawa jakości zarządzania i samoorganizacji kadry kierowniczej. W
zakresie wiedzy: nabycie wiedzy z zakresu zarządzania organizacją we współczesnych czasach W
zakresie kompetencji: uczestnicy będą potrafili w codziennej pracy podejmować działania i decyzje
menedżerskie wykorzystując narzędzia planowania, wykorzystania czasu dla tworzenia
fundamentów trwałej organizacji W zakresie kompetencji społecznych: po szkoleniu uczestnicy
będą potrafili skutecznie komunikować się z zespołem rozwiązywać dylematy etyczne i zarządzać
wartościami.
Ramowy program szkolenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Budowanie i poprawa wizerunku organizacji.
Analiza pozycji rynkowej przedsiębiorstw.
Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa.
Znaczenie słów i emocji w biznesie.
Rozpoznawanie języka organizacji.
Rozwiązywanie dylematów etycznych
Wykorzystanie umysłu świadomego i podświadomego w codziennej pracy.
Podejmowanie działań – obawy i sposoby.
Komunikacja z zespołem, planowanie i stawianie celów.
Rywalizacja i docenianie postępów w działaniu.
Przezwyciężanie opieszałości w działaniu, czas – jego funkcje i postrzeganie.
Narzędzia planowania wykorzystania czasu.
Kompetencje menedżerskie.
Nawyki skutecznego menedżera.
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15. Tworzenie fundamentów trwałej organizacji.
16. Podejmowanie decyzji, zarządzanie wartościami organizacji.
Efekty udziału w szkoleniu:
W zakresie wiedzy - nabycie wiedzy z zakresu zarządzania organizacją we współczesnych czasach.
W zakresie kompetencji - uczestnicy będą potraﬁli w
codziennej pracy podejmowaćdziałania i
decyzje menedżerskie wykorzystując narzędzia planowania, wykorzystania czasu
dla
tworzenia fundamentów trwałej organizacji.
W zakresie kompetencji społecznych - po szkoleniu uczestnicy będą potraﬁli skutecznie
komunikować się z zespołem rozwiązywać dylematy etyczne i zarządzać wartościami.

4.19. Zarządzanie grupą pracowników oraz zarządzanie sobą i personelem w czasie.
Cel edukacyjny:
Celem szkolenia jest nabycie oraz przećwiczenie umiejętności w zakresie:
•

•
•
•

kompetencji menedżerskich oraz umiejętności zarządzania zespołem, w tym:
- zarządzania potencjałem i relacjami w zespole,
- zarządzania trudnymi sytuacjami,
- delegowania i egzekwowania zadań,
- przeprowadzania trudnych rozmów,
elastyczności w stosowaniu procedur i metod pracy w zespole,
nabycia praktycznych umiejętności planowania i organizowania pracy,
skutecznego korzystania z narzędzi pozwalających na stworzenie efektywnego systemu
zarządzania własnym czasem.

Ramowy program szkolenia:
W programie:
I. Wprowadzenie do tematu, analiza typu osobowości oraz stylu zarządzania:
1.
2.
3.
4.

Wykorzystanie typologii osobowości do budowania skutecznego zespołu.
Budowanie autorytetu.
Zarządzanie zespołem poprzez cele i zadania.
Delegowanie zadań.

II. Motywowanie pracowników (finansowe i pozafinansowe).
III. Perswazja a manipulacja – dyscyplina a motywacja.
IV. Trudne sytuacje w zespole – sztuka rozwiązywania konfliktów.
V. Wprowadzenie do tematu analiza potrzeb stanowiska, analiza rzeczywistego spędzania czasu:
1. Proces wytyczania celów i priorytetów oraz zarządzanie nimi.
2. Planowanie-efektywne zarządzanie swoją pracą w planowaniu przebiegu dnia
3. Realizacja zadań – klucz do efektywności zawodowej.
4. Bariery w zarządzaniu sobą w czasie i jak sobie z nimi radzić.
5. Techniki planowania i zarządzania czasem:
• system planowania czasu 60/40,
• zasada Pareto,
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•
•
•
•
•
•

analiza ABC,
plan dnia – technika Alpen,
pomoce w planowaniu – sposoby organizacji pracy,
odzyskanie kontroli nad swoim czasem – planowanie działań,
sprawna organizacja dnia pracy – wskazówki praktyczne,
rytm aktywności – krzywa zakłóceń i efekt piły.

Metody szkoleniowe:
• studium przypadku (case study),
• ćwiczenia indywidualne,
• ćwiczenia grupowe,
• praca z kamerą,
• dyskusje,
• prezentacje,
• zadania,
• testy,
• kwestionariusze,
• Gry + Symulacje,
• Coaching,
• burza mózgów
Efekty udziału w szkoleniu:
W zakresie wiedzy:
•
•

poznanie zasady udzielania precyzyjnej informacji zwrotnej,
poznanie narzędzi informatycznych i aplikacji pomocnych w zarządzaniu czasem,

W zakresie kompetencji:
•
•
•
•
•

udoskonalenie umiejętności motywowania pracowników do działania,
zrozumienie znaczenia właściwego doboru stylu kierowania ludźmi ze względu na etap
rozwoju grupy i poszczególnych jej członków,
przełamanie schematów myślenia i nawyków funkcjonowania w pracy,
przejęcie kontroli I odpowiedzialności za efektywne zarządzanie sobą w czasie,
wzmocnisz motywację do pracy nad sobą i rozwiniesz umiejętności zawodowe osiąganie
tych samych wyników w krótszym czasie.

W zakresie kompetencji społecznych:
•
•
•

wykształcenie nawyków potrzebnych do dobrej organizacji ,
zwiększenie satysfakcji z wykonywanej pracy,
podniesienie umiejętności komunikacji.

4.20. Motywowanie pracowników.
Cel edukacyjny:
Zapoznanie się z różnorodnymi stylami zarządzania w celu wypracowania własnego stylu
przywództwa. Nabycie oraz przećwiczenie umiejętności w zakresie:
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•
•
•
•
•
•

budowania własnego autorytetu poprzez budowanie wiarygodnych przekazów,
asertywnej komunikacji i kierowania emocjami w trakcie trudnej rozmowy,
kompetencji menedżerskich oraz umiejętności zarządzania potencjałem i relacjami w
zespole,
swoich mocnych i słabych stron w zarządzaniu trudnymi sytuacjami dla zespołu,
elastyczności w stosowaniu procedur i metod pracy w zespole,
delegowania i egzekwowania zadań.

Ramowy program szkolenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wprowadzenie do tematu, analiza typu osobowości oraz stylu zarządzania.
Wykorzystanie typologii osobowości do budowania skutecznego zespołu.
Budowanie autorytetu.
Zarządzanie zespołem poprzez cele i zadania - delegowanie i egzekwowanie.
Motywowanie pracowników – finansowe i poza finansowe.
Perswazja a manipulacja – dyscyplina a motywacja.
Trudne sytuacje w zespole – sztuka rozwiązywania konfliktów

Efekty udziału w szkoleniu:
W zakresie wiedzy - poznanie zasady udzielania precyzyjnej informacji zwrotnej.
W zakresie kompetencji:
•
•

udoskonalenie umiejętności motywowania pracowników do działania,
zrozumienie znaczenia właściwego doboru stylu kierowania ludźmi ze względu na etap
rozwoju grupy i poszczególnych jej członków.

W zakresie kompetencji społecznych - wykształcenie nawyków potrzebnych do dobrej komunikacji
zadaniowej.
4.21. Szkolenie z zakresu organizacji pracy w zespole.
Cel edukacyjny:
Zapoznanie się z różnorodnymi technikami zarządzania zadaniami i obowiązkami. Nabycie oraz
przećwiczenie umiejętności w zakresie:
• określania priorytetów w pracy,
• nabycia praktycznych umiejętności planowania i organizowania pracy,
• kontrolowania nakładu pracy na poszczególne obowiązki,
• podniesienia kontroli monitorowania postępów w zaplanowanych działaniach,
• skutecznego korzystania z narzędzi pozwalających na stworzenie efektywnego systemu
zarządzania własnym czasem,
• tworzenia rezerw czasu i zajmowania się zadaniami „zyskownymi",
• pracy pod presją czasu,
• identyfikacji i likwidowania czynników zakłócających pracę.
Ramowy program szkolenia:
I. Wprowadzenie do tematu, analiza potrzeb stanowiska, analiza rzeczywistego spędzania czasu.
II. Proces wytyczania celów i priorytetów oraz zarządzanie nimi.
III. Planowanie - efektywne zarządzanie swoją pracą w planowaniu przebiegu dnia.
IV. Realizacja zadań – klucz do efektywności zawodowej.
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V. Bariery w zarządzaniu sobą w czasie i jak sobie z nimi radzić.
VI. Techniki planowania i zarządzania czasem:
• system planowania czasu 60/40
• zasada Pareto
• analiza ABC
• pomoce w planowaniu
• sposoby organizacji pracy
• odzyskanie kontroli nad swoim czasem
• planowanie działań sprawna organizacja dnia pracy
• wskazówki praktyczne plan dnia
• technika ALPEN
• rytm aktywności
• krzywa zakłóceń i efekt piły
Efekty udziału w szkoleniu:
Po zakończeniu udziału w szkoleniu uczestnik:
•
•
•

zna narzędzia informatyczne i aplikacje pomocne w zarządzaniu czasem
przejmuje kontrolę i odpowiedzialność za efektywne zarządzanie sobą w czasie
osiąga te same wyniki w krótszym czasie.

4.22. Szkolenie z zakresu organizacji pracy w SPA.
Cel edukacyjny:
Ustalanie i realizowanie założeń, profesjonalna obsługa klienta, ustalenie niezbędnych do
poprawnego funkcjonowania obiektu procedur, poprawa komunikacji klientem oraz wewnątrz
działu.
Ramowy program szkolenia:
Dzień pierwszy:
1.
2.
3.
4.

Jak zostać najlepszą kosmetyczką lub recepcjonistką w branży kosmetycznej?
Jak stać się wiarygodnym specjalistą w oczach klienta?
Elementy mowy ciała ważne w usługach kosmetycznych.
Przydatne techniki komunikacyjne, które pomogą w kontakcie z klientem oraz
współpracownikami.
5. Praktyczne i efektywne sposoby obsługi „trudnego klienta".
Dzień drugi:
1.
2.
3.
4.

Jak efektywnie zarządzać czasem pracy swoim oraz salonu.
Organizacja pracy salonu - procedury organizacyjne.
Regulamin pracy salonu.
Komunikacja z klientem w oparciu o przydatne procedury.

Efekty udziału w szkoleniu:
Ustalanie i realizowanie założeń, profesjonalna obsługa klienta, ustalenie niezbędnych do
poprawnego funkcjonowania obiektu procedur, poprawa komunikacji klientem oraz wewnątrz
działu.
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4.26. Efektywny Lider.
Cel edukacyjny:
Wzmocnienie kompetencji liderskich menadżerów hotelu w zakresie efektywnego zarządzania
personelem prowadzącym rezerwacje bezpośrednie.
Ramowy program szkolenia:
1. Identyﬁkacja mocnych i słabych stron oraz kompetencji i zaangażowania zespołu – recepcji hotelu.
2. Jakie style zarządzania zastosować, jak szkolić i udzielać feedbacku, aby motywować i zwiększać
zaangażowanie personelu prowadzącego rezerwacje bezpośrednie.
3. Kluczowe parametry sukcesu do zwiększenia rezerwacji bezpośrednich.
Efekty udziału w szkoleniu:
w zakresie wiedzy: wie jak efektywnie komunikować i delegować zadania, dzięki czemu zespół będzie
realizował swoje obowiązki ze zrozumieniem i zaangażowaniem,
w zakresie umiejętności: potrafi w pełni wykorzystywać potencjał pracowników, dzięki temu zyska ich
zaangażowanie i skuteczność w realizacji celów,
w zakresie kompetencji społecznych: efektywnie zarządza zespołem, dzięki czemu zespół działa
skutecznie i szybciej osiąga cele.
4.27. Zarządzanie wynikiem hotelu - USALI I BUDŻETOWANIE.
Cel edukacyjny:
Podniesienie umiejętność analizy danych w standardzie USALI.
Ramowy program szkolenia:
Dzień pierwszy:
- system rachunkowości a controlling (definicje, zakresy kompetencji),
- typologia kosztów i podstawy podejmowania decyzji operacyjnych,
- standard USALI 11 edycja, Sprawozdanie Operacyjne, koszty charakterystyczne dla departamentów
operacyjnych, mierniki i wskaźniki efektywności funkcjonowania hotelu według USALI,
- wybrane techniki budżetowania (metoda Hubbarta i the Top-Down),
- organizacja systemów informacyjnych w hotelu.
Dzień drugi:
- przełożenie „obrotówki” według RZiS do standardu USALI,
- ocena efektywności funkcjonowania hotelu,
- przygotowanie programu rozwoju hotelu i budżetu operacyjnego na kolejny rok.
Efekty udziału w szkoleniu:
•

w zakresie wiedzy: wie, jak oceniać efektywność funkcjonowania hotelu, jakie dane oraz z
jakich systemów są do tego potrzebne,
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•
•

w zakresie umiejętności: potrafi wykorzystać obrotówkę RZiS do oceny funkcjonowania hotelu,
zbudować Sprawozdanie Operacyjne w standardzie USALI, zbudować prawidłowy Plan Kont
dla hotelu,
w zakresie kompetencji społecznych: potrafi komunikować cele w oparciu o wskaźniki i
mierniki według USALI.

5.1. Szkolenie z wykorzystania Internetu w promocji i sprzedaży.
Cel edukacyjny:
Celem szkolenia jest wzrost umiejętności sprzedaży i promocji ofert z użyciem Internetu oraz
kreowania produktu w gospodarce doświadczeń.
Ramowy program szkolenia:
1. Podstawowe pojęcia dotyczące marketingu: (Analiza SWOT, Marketing mix usług 7P).
2. Strategia marketingowa obiektu hotelowego.
3. Budowanie świadomości marki.
4. Budowanie strategii marketingowej obiektu.
5. Ochrona marki w Internecie.
6. Skuteczne wykorzystywanie kanałów sprzedaży.
7. Efektywna sprzedażowo strona internetowa.
8. Budżet marketingowy.
9. Planowanie i realizacja działań promocyjnych w obszarach: ATL, BTL, on-line (np.: adwords, Gmail,
youtube, hotel Ads, reklama odsłonowa i wizerunkowa, ambient, kampanie outdoorowe).
10. Budowania świadomości.
11. Marketing automation.
12. Analiza skuteczności strony internetowej (Google Analytics).
13. Marketing wewnętrzny hotelu.
14. Tworzenie materiałów reklamowych i promocyjnych.
15. Realizacja kampanii marketingowych na portalach społecznościowych.
16. Pozyskiwania klientów konferencyjnych.
17. Buzz marketing w Internecie, nowoczesne techniki marketingowe.
Efekty udziału w szkoleniu:
W zakresie wiedzy:
Zna zasady tworzenia pakietów pobytowych i tego, czym we współczesnej gospodarce doświadczeń
kieruje się nabywca.
W zakresie

kompetencji:

Potraﬁ wykorzystywać
produktu hotelowego.

język

korzyści i zasad

skutecznej sprzedaży sugestywnej w kreowaniu

W zakresie kompetencji społecznych:
Tworzy ofertę sprzedaży w oparciu o zespołową współpracę dla uzyskania zadowolenia i satysfakcji
klienta i budowania lojalności.
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5.2. Warsztat fotograficzny.
Cel edukacyjny:
Celem usługi jest nabycie wiedzy, kompetencji i umiejętności w zakresie teorii fotografii, poznanie
technik fotograficznych i ich praktyczne wykorzystanie.
Ramowy program szkolenia:
1.Podstawy wiedzy w zakresie teorii fotografii.
2.Omówienie problematyki inspiracji, zasad przyswajania wiedzy o fotografii.
3.Poznanie podstawowych reguł w fotografii (kompozycja, trójpodział, operowanie światłem
zastanym).
4.Omówienie problematyki dotyczącej znaczenia i wykorzystania sprzętu.
5.Umiejętność praktycznego wykorzystania zasobów sprzętowych.
6.Kreatywne operowanie parametrami (czas otwarcia migawki, przysłona, ISO).
7.Zajęcia praktyczne - fotografia krajobrazowa, architektura, fotografia produktowa.
8.Postprocessing/ obróbka zdjęć.
9.Przegląd, analiza, omówienie zrobionych zdjęć, portfolio.
Efekty udziału w szkoleniu:
W zakresie wiedzy:
Zna podstawy teorii fotograﬁi, zna zasady kompozycji, operowania światłem zastanym, poznaje funkcje
aparatu, zasady doboru sprzętu, akcesoriów, pozna podstawy wiedzy w zakresie postprocessingu
(obróbki) zdjęć.
W zakresie umiejętności:
Potraﬁ w praktyce wykorzystać półautomatyczne i manualne programy aparatu, umie skomponować,
oraz prawidłowo naświetlić zdjęcie. Potraﬁ wywołać plik RAW/ obrobić zdjęcie w programie
graficznym.
W zakresie kompetencji społecznych:
Ma umiejętność kształtowania własnego rozwoju i zdolność odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu
zawodowym i społecznym mając na względzie etyczne zachowania.
5.3. Szkolenie z zakresu marketingu on-line – I część.
Cel edukacyjny:
Podniesienie kwalifikacji pracowników w zakresie marketingu on-line i wzmocnienie umiejętności
pozyskiwania klienta bezpośredniego.
Ramowy program szkolenia:
1. Zapoznanie z definicjami marketingu on-line.
2. Pokazanie, jak ważna jest komunikacja on-line.
3. Najnowsze trendy w komunikacji on-line.
4. Jak “pisać” do Gościa by ten czuł się wyjątkowy i jedyny w swoim rodzaju.
5. Dopasowanie obiektu do potrzeb Gościa zachowując swoją autentyczność.
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6. Dlaczego dynamika w usługach on-line i dopasowanie jej do obecnych potrzeb są tak istotne.
7. Strona www obiektu jako jedyne źródło informacji o nim
8. Zagrożenia i potęga mediów społecznościowych
9. Jak radzić sobie z negatywnym marketingiem on-line konkurencji
10. Jak utrzymywać relacje z Gościem, który już był w naszym hotelu po jego wyjeździe.
11. Zagrożenia z korzystania z zewnętrznego live czat.
12. Marketing i sprzedaż dziedziny niezależne, czy bezpośrednio ze sobą związane?
Efekty udziału w szkoleniu:
W zakresie wiedzy:
Zna obszar komunikacji on-line oraz definicje z tym związanych.
W zakresie umiejętności:
Potrafi przygotować produkty marketingu on-line.
W zakresie kompetencji społecznych:
Potrafi lepiej poznać potrzeby Gościa hotelowego.
Czuje się odpowiedzialny za ofertę, którą przedstawia klientom.
5.4. Szkolenie z zakresu marketingu on-line – II część.
Cel edukacyjny:
Poznanie zasad łączenia e-marketingu z zasadami e-sprzedaży.
Ramowy program szkolenia:
1. Sprzedaż on-line – definicje.
2. Przygotowanie oferty on-line – teoria.
3. Przygotowanie oferty on-line – praktyka.
4. Kompatybilność oferty sprzedaży on-line z marketingiem on-line.
5. Sprzedaż on – line - jej potęga i zagrożenia.
6. Reklamacja on – line- teoria.
7. Reklamacja on - line – praktyka.
8. Badanie zadowolenia Gościa z przedstawionej oferty, kupionej oferty, realizacji oferty – teoria.
9. Badanie zadowolenia Gościa z przedstawionej oferty, kupionej oferty, realizacji oferty- praktyka.
Efekty udziału w szkoleniu:
W zakresie wiedzy:
Zna definicje i sposoby sprzedaży on-line.
Zna zasady łączenia marketingu on-line ze sprzedażą on-line.
W zakresie umiejętności:
Potrafi tworzyć atrakcyjną ofertę on-line potrafi przygotować i łączyć pakiety pobytowe.
W zakresie kompetencji społecznych:
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Potrafi ocenić potrzeby Gości i stworzyć ofertę opłacalną dla hotelu a przy tym skrojoną pod Gościa.
5.5. Strategia marketingowa w Social Media.
Cel edukacyjny:
Opanowanie umiejętności prowadzenia komunikacji na FB , Instagramie, za pomocą newsletter'ów
oraz umiejętność wykorzystania ich potencjału reklamowego, aby zwiększyć swoją efektywność
przy prowadzeniu strategii marketingowej.
Ramowy program szkolenia:
1.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
3.
a.
b.
c.
4.
a.
b.
c.
5.

Całościowe spojrzenie na ekosystem mediów społecznościowych w branży szkoleniowej.
Facebook:
Jak prowadzić fan page, by maksymalnie angażować fanów?
Jakie rodzaje postów kochają Twoi klienci?
Wykorzystanie Facebook Groups w branży.
Jak skutecznie i efektywnie prowadzić reklamę z wykorzystaniem FB Ads?
Jak targetować reklamę i jak analizować wyniki kampanii.
Zarządzanie stawkami i optymalizacja kampanii.
Nowości na FB - jak je wykorzystać na swoją korzyść i dlaczego powinieneś być na bieżąco?
Case study - najlepsze kampanie w branży szkoleniowej z wykorzystaniem Facebook'a.
Instagram:
Reklama na instagramie - rodzaje, koszty, rezultaty.
Sposoby pozyskiwania followers'ów.
Analityka na Instagramie - jak korzystać z danych.
Newsletter:
Budowa strategii dla newsletter'ów firmowych.
Jak zaplanować wyróżniającą się i dobrze konwertującą kampanię e-mail marketingową.
Jak korzystać z automatyzacji w e-mail marketing.
Podsumowanie

Efekty udziału w szkoleniu:
Po zakończeniu udziału w szkoleniu uczestnik będzie dysponował przekrojową i aktualną wiedzą
dotyczącą
mediów
społecznościowych; będzie umiał zdeﬁniować cele
i
zakres działania poszczególnych mediów społecznościowych (MS), rozróżnić ich specyﬁkę i
użytkowników. Uczestnik szkolenia będzie umiał wybrać odpowiednie MS do proﬁlu i specyﬁki
swojej działalności; nabędzie umiejętności prowadzenia komunikacji na FB, Instagramie oraz za
pomocą newsletter'ów. Uczestnik nabędzie wiedzę dotyczącą planowania kampanii reklamowych
za pomocą MS oraz zapozna się z dobrymi praktykami prowadzenia kampanii na przykładach
wiodących ﬁrm, które takie kampanie zrealizowały. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik
będzie umiał przeanalizować przydatność dostępnych MS pod kątem swojej działalności, dokonać
wyboru, z którego MS będzie korzystać w swojej działalności biznesowej, tak aby wykorzystać za
jego pomocą swój potencjał reklamowy. Na płaszczyźnie kompetencji każdy z uczestników będzie
wrażliwy na specyﬁkę komunikacji w MS oraz będzie potraﬁł wskazać, które medium
społecznościowe w optymalny sposób posłuży do osiągnięcia zamierzonych celów biznesowych.
5.6. Szkolenie z zakresu pozycjonowania i tagowania.
Cel edukacyjny:
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Nabycie wiedzy, kompetencji i umiejętności praktycznych z zakresu pozycjonowania stron www
oraz poprawnego tagowania w działaniach marketingowych.
Ramowy program szkolenia:
1. Analiza słów kluczowych.
2. Analiza konkurencji (SEO).
3. Architektura Informacji.
4. Copywriting SEO.
5. Optymalizacja SEO.
6. Optymalizacja i analiza CTR w SEO.
7. Meta dane (Meta tagi społecznościowe).
8. SEO w Youtube.
9. SEO dla zdjęć i obrazów.
10. Linkowanie wewnętrzne.
11. Przyjazne adresy URL.
12. Trust Rank.
13. Indeksacja serwisu (Analiza, Problemy, Rozwiązania).
14. Duplicate Content.
15. Przekierowania 301.
16. Social Media a SEO.
Efekty udziału w szkoleniu:
W zakresie wiedzy: pozna narzędzia do pozycjonowania i tagowania, opanuje analizę słów
kluczowy. Uczestnik zostanie przygotowany do pozycjonowania stron w nowych warunkach, jakie
narzuca Google i do roli świadomego Content Marketera. Uczestnik nabędzie wiedzę z
copywritingu SEO oraz optymalizacji SEO.
Nabędzie
wiedzę dotyczącą
przyjaznych
adresów
URL
oraz linkowania zewnętrznego.
W zakresie umiejętności: nabędzie praktyczne umiejętności w zakresie:
•
•
•
•

pozycjonowania i tagowania stron www,
wykorzystywania zasady budowania SEO pod Youtube, zdjęcia i obrazki,
przekierowywania 301,
analizowania problemów i ich rozwiązywania.

W zakresie kompetencji społecznych: kształtowanie własnego rozwoju i zdolności
odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym mając na względzie etyczne
zachowania.
5.7. Szkolenie z zakresu Google Analytics/GoogleAds.
Cel edukacyjny:
Nabycie wiedzy, kompetencji i umiejętności praktycznych z zakresu obsługi i zarządzania Google
Analytics / GoogleAds.
Ramowy program szkolenia:
1. Wstęp do AdWords - omówienie pojęć.
2. Omówienie struktury konta.
3. Tworzenie konta i ustawienia płatności (praktyczne).
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Planowanie kampanii.
Wybór słów kluczowych.
Tworzenie reklam.
Wybór stron docelowych
Tworzenie kampanii na sieć wyszukiwania (praktyczne).
Rozszerzenia reklam (praktyczne).
Wprowadzenie do Wyniku Jakości.
Ustawianie konwersji w AdWords (praktyczne).
Podstawowa optymalizacja kampanii (praktyczne).
Wprowadzenie do sieci reklamowej Google.
Tworzenie kampanii na sieć reklamową (praktyczne).

Efekty udziału w szkoleniu:
W zakresie wiedzy:
•
•
•
•
•

pozna narzędzia do zarządzania Google Analytics / GoogleAds,
pozna strukturę konta Google Adwords oraz Google Analitycs,
zostanie przygotowany do przygotowania kampanii na sieć wyszukiwania
nabędzie wiedzę z ustawień konwersji w Adwords oraz stworzenia kampanii display wraz
graficznymi banerami,
pozna zasadę planowania kampanii z podziałem dna dni i godziny wyświetlania oraz typy
rozszerzenia reklam na pozostałe media społecznościowe.

W zakresie umiejętności - nabycie praktycznych umiejętności w:
•
•
•
•

posługiwaniu się panelem Google Analytics i Google Ads,
przygotowywaniu kampanii, tworzenia reklam oraz kont,
efektywnej optymalizacji kampanii,
uczestnik potrafi tworzyć i modyfikować środowisko pracy w Google Analytics.

W zakresie kompetencji społecznych: uczestnik posiada świadomość kształtowania własnego
rozwoju i zdolności odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym, mając na
względzie etyczne zachowania.
5.8. Szkolenie: Copywriting i Webwriting.
Cel edukacyjny:
Celem szkolenia Copywriting i Webwriting jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej
tworzenia i analizowania tekstów informacyjnych, promocyjnych i sprzedażowych na potrzeby
mediów tradycyjnych oraz internetowych.
Ramowy program szkolenia:
1. Omówienie formy tekstu – od rozmiaru czcionki po długość akapitów.
2. Elementy wpływające na czytelność i rozumienie tekstu przez grupę docelową.
3. Omówienie tworzenia persony – wyznaczanie grupy docelowej tekstu i dobieranie
argumentów z myślą o odbiorcy.
4. 6 cech dobrego stylu – omówienie kluczowych elementów stylistycznych dla tekstu
informacyjnego.
5. Tworzenie przyciągających uwagę tytułów tekstów.
6. Omówienie jak operować językiem korzyści w tekstach sprzedażowych i promocyjnych.
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Przeanalizowanie przykładów tekstów informacyjnych, promocyjnych i sprzedażowych z
uwzględnieniem informacji zdobytych podczas szkolenia.
7. Przegląd polecanych źródeł informacji dla potrzeb dalszego szlifowania stylu.
Efekty udziału w szkoleniu:
W zakresie wiedzy - ma uporządkowaną
wiedzę w
zakresie tworzenia
tekstów
promocyjnych, informacyjnych
i sprzedażowych oraz reguł językowych i stylistycznych nimi
rządzących
W zakresie umiejętności:
•
•
•

ma umiejętność samodzielnego pisania tekstów promocyjnych, informacyjnych i
sprzedażowych zgodnych z przyjętymi wytycznymi oraz wymaganiami konkretnego
zamówienia bądź realizowanej kampanii,
ma umiejętność dostosowywania własnego stylu do potrzeb konkretnego aktualnie
tworzonego tekstu promocyjnego, informacyjnego bądź sprzedażowego,
ma umiejętność operowania językiem korzyści oraz wykorzystywania narzędzi
retorycznych dla celów wzmocnienia argumentacji w pisanych przez siebie tekstach.

W zakresie kompetencji społecznych - ma umiejętność samokształcenia w zakresie zdobywania
informacji na temat tworzenia i redagowania tekstów.
5.9. Szkolenie: Facebook i kampanie e-marketingowe.
Cel edukacyjny:
Celem szkolenia Facebook i kampanie e-marketingowe jest przekazanie uczestnikom wiedzy
dotyczących tworzenia, prowadzenia i analizowania efektywnych kampanii e-marketingowych z
wykorzystaniem portalu Facebook.
Ramowy program szkolenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rodzaje kampanii e-marketingowych na Facebooku – wprowadzenie dla początkujących.
Dobieranie grupy docelowej dla kampanii reklamowych na Facebooku.
Technikalia związane z reklamą na Facebooku – ustawienia optymalizacyjne.
Tworzenie planu kampanii e-marketingowej na Facebooku.
Tworzenie grafik i tekstów promocyjnych na potrzeby kampanii na Facebooku.
Konfigurowanie kampanii na Facebooku krok po kroku.
Analiza efektów i wyników kampanii e-marketingowych na Facebooku.

Efekty udziału w szkoleniu:
W zakresie wiedzy:
Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie tworzenia, planowania, przeprowadzania i analizowania
kampanii reklamowych z wykorzystaniem Facebooka.
W zakresie umiejętności:
Ma umiejętność samodzielnego ustawiania i optymalizowania kampanię e-marketingową na
Facebooku.
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W zakresie kompetencji społecznych:
Ma umiejętność samokształcenia w zakresie zdobywania informacji i wdrażania zmian w zakresie
tworzenia kampanii e-marketingowych na Facebooku.
5.10. Nowoczesny i skuteczny marketing restauracji.
Cel edukacyjny:
Wzrost kompetencji marketingowych uczestników szkolenia w zakresie przygotowania
profesjonalnych ofert marketingowych, skutecznych kampanii reklamowych w sieci internetowej
korzystając z nowoczesnych narzędzi (Google AdWords, Facebook Ads), a także optymalizacji strony
internetowej.
Ramowy program szkolenia:
1. Promowanie restauracji i usług gastronomicznych - kształtowanie oferty i jej komunikacja w
mediach tradycyjnych i sieci internetowej.
- Budowanie strategii komunikacji restauracji i wybór kanałów dystrybucji oferty.
- Kształtowanie marki restauracji.
2. Strona internetowa restauracji - co powinna zawierać?
3. Promowanie usług gastronomicznych w sieci internetowej.
- Budowanie skutecznej strategii obecności restauracji na Facebooku.
- Facebook Ads dla restauracji (zasady funkcjonowania system reklamowego, dobre praktyki
tworzenia reklam, dostępne formaty reklamowe, zarządzanie budżetem i optymalizacja
kampanii).
- Od Instagrama po Instagramers’ów – czyli jak za pomocą obrazu i video przyciągnąć
odbiorców do naszej restauracji.
4. Najefektywniejsze działania w mediach społecznościowych na przykładach.
5. Platformy monitoringu mediów społecznościowych - czyli o poszukiwaniu, śledzeniu i
zaangażowaniu klientów.
Efekty udziału w szkoleniu:
w zakresie wiedzy: wie, jak opracować założenia marketingowe, przygotować oferty, jak skutecznie
przygotowywać kampanie reklamowe w sieci internetowej korzystając z nowoczesnych narzędzi
(Google AdWords, Facebook Ads), a także zoptymalizować swoją stronę internetową,
w zakresie umiejętności: potrafi opracować założenia marketingowe, przygotować oferty i kampanie
reklamowe w sieci internetowej korzystając z nowoczesnych narzędzi (Google AdWords, Facebook
Ads), a także zoptymalizować swoją stronę internetową,
w zakresie kompetencji społecznych: jest samodzielny i posiada umiejętność organizacji pracy
związanej z przygotowaniem oferty marketingowej i kampanii reklamowej w sieci.
6.1. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Cel edukacyjny:
Rozwój kompetencji niezbędnych do analizy i typowania transakcji noszących znamiona
podejrzanych , w zakresie poznania metod stosowanych przez organizacje wprowadzające do
obiegu środki pochodzące z przestępstw, poznanie sposobów finansowania organizacji
terrorystycznych, wykształcenie umiejętności identyfikacji klienta.
Ramowy program szkolenia:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Omówienie ustawy z 16.11.2000 r oraz jej nowelizacji z 2009r.
Zadania i obowiązki instytucji obowiązanych.
Nabycie umiejętności w zakresie prowadzenia rejestrów.
Zadania GIIF, zasady przekazywania informacji do GIIF.
Metody prania występujące w różnych dziedzinach gospodarki.
Rozpoznawanie i typowanie transakcji, odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów
ustawy.

Efekty udziału w szkoleniu:
W zakresie wiedzy: pozna metody stosowane przez organizacje wprowadzające do obiegu środki
pochodzące z przestępstw, pozna sposoby finansowania organizacji terrorystycznych.
W zakresie umiejętności: wykształcenie umiejętności identyfikacji klienta.
W zakresie kompetencji społecznych: nabierze pewności w wykonywaniu swoich codziennych
zawodowych czynności, uświadomi sobie znaczenie obserwowania i typowania podejrzanych
transakcji.
6.2.Kasjer walutowy.
Cel edukacyjny:
Rozwój kompetencji niezbędnych na stanowisku kasjera walutowego, w zakresie poznania metod
stosowanych w zabezpieczeniu zagranicznych znaków pieniężnych, rozpoznawania autentycznych i
fałszywych banknotów, poznania zasad wymiany zniszczonych znaków pieniężnych,
identyfikowania ryzyka związanego z transakcjami gotówkowymi oraz poznania trybu
postępowanie w przypadku ujawnienia falsyfikatu.
Ramowy program szkolenia:
1. Organizacja stanowiska pracy.
2. Metody zabezpieczeń stosowane w zagranicznych znakach pieniężnych.
3. Postepowanie w przypadku ujawnienia falsyfikatu, typowanie ryzyka transakcji
gotówkowych.
4. Zajęcia praktyczne - ćwiczenia w rozpoznawaniu autentyczności.
Efekty udziału w szkoleniu:
W zakresie wiedzy: pozna stosowane w banknotach metody zabezpieczeń, będzie odróżniał emisje.
W zakresie umiejętności: swobodnie rozpozna fałszywe
swobodnie wykonywał zadania kasjera walutowego.

znaki

pieniężne,

będzie

sprawnie

i

W zakresie kompetencji społecznych: nabierze pewności w wykonywaniu swoich codziennych
zawodowych czynności, nabyta wiedza sprawi, że jego praca będzie mniej stresująca, uświadomi
sobie znaczenie wykonywanej pracy.
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6.3. Kurs księgowości dla fundacji i stowarzyszeń.
Cel edukacyjny:
Przygotowanie uczestników do prowadzenia księgowości w organizacjach pozarządowych
poprzez przekazanie wiedzy prawnej oraz umiejętności rozumienia przepisów.
Ramowy program szkolenia:
1. Które organizacje mogą prowadzić rachunkowość w wersji uproszczonej (zgłoszenia do 30
dni od momentu rozpoczęcia działalności dot. przejścia na rachunkowość uproszczoną).
Sposób prowadzenia wersji uproszonej. Obowiązki, jakie należy spełnić.
2. Podstawowe akta prawne dotyczące funkcjonowania organizacji - omówienie
podstawowych dokumentów (ustaw), których znajomość jest niezbedna prowadząc
rachunkowość w ngo.
3. Plan kont i Polityka Rachunkowości - uczestnicy otrzymają przykładowe dokumenty
(gotowe do bezpośredniego wykorzystania: Politykę rachunkowości oraz Plan kont).
4. Działalność nieodpłatna, odpłatna oraz działalność gospodarcza organizacji pozarządowych
– omówienie na podstawie przykładów, sposób księgowania.
5. Zawieranie umów o prace, porozumień wolontariackich, umów cywilno - prawnych.
6. Sprawozdawczość finansowa - omówienie wraz z przykładami sprawozdań finansowych.
Kiedy i w jaki sposób sporządzić sprawozdanie finansowe, merytoryczne i projektowe. O
czym należy pamiętać sporządzając sprawozdanie finansowe za 2017 r.
7. CIT-8 wraz z załącznikami - sporządzenie na przykładach poprzez uczestników szkolenia.
8. Omówienie na przykładach kiedy organizacja pozarządowa w oczach urzędu skarbowego
zaczyna prowadzić działalność odpłatną, a kiedy działalność gospodarczą.
9. Zwolnienia od podatku dochodowego i podatku VAT - przykłady, podstawa prawna.
10. Przychody i koszty organizacji pozarządowych i ich ewidencja w działalności odpłatnej I
nieodpłatnej – przykłady księgowania na kontach.
11. NKUP w organizacjach pozarządowych i ich ujęcie w CIT. 12.
12. Ustawa o pożytku publicznym i o wolontariacie.
13. Kiedy organizacja może ubiegać się o status OPP i pozyskiwać 1 %. Obowiązki.
14. Rozliczanie dotacji ze środków unijnych oraz innych.
15. Zmiany w przepisach dla organizacji pozarządowych dot. księgowości od 2018r.
16. Księgowanie działalności nieodpłatnej, odpłatnej i gospodarczej.
17. Podatek PCC (czy nas obowiązuje) - przykłady.
18. Pożyczka dla organizacji pozarządowej - jak ją potraktować.
19. Darowizna, zbiórki publiczne, gry losowe - omówienie w oparciu o podstawy prawny
(przykłady).
20. Kalendarium - co, kiedy i gdzie należy złożyć.
Efekty udziału w szkoleniu:
W zakresie wiedzy: ma uporządkowaną wiedzę prawną oraz merytoryczną dotyczącą księgowości
w organizacjach pozarządowych.
W
zakresie
umiejętności: ma
uporządkowane
umiejętności księgowania w
organizacjach pozarządowych, umie samodzielnie prowadzić księgowość, oraz sporządzać
umowy, posiada umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację zadań w określonym
terminie.
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W zakresie kompetencji społecznych: posiada umiejętność nawiązywania kontaktów z innymi
księgowymi, rozumie znaczenie komunikacji oraz potraﬁ identyﬁkować i rozstrzygać dylematy
związane z wykonywanymi czynnościami.
6.4. Zmiany w funkcjonowaniu organów podatkowych (KAS) oraz nowelizacja Ordynacji
podatkowej.
Cel edukacyjny:
Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji uczestników poprzez przedstawienie im zmian w
ustawie o funkcjonowaniu organów podatkowych KAS oraz Ordynacji podatkowej, a w
konsekwencji poprawne zastosowanie nowych przepisów oraz przygotowanie na kontrolę
podatkową.
Ramowy program szkolenia:
1. Administracja skarbowa po zmianach – jakie organy zniesiono a jakie utworzono i jakie to
rodzi nowe obowiązki po stronie podatników od dnia 1 marca 2017 r.
2. Czy i jak zmienia się właściwość organów podatkowych dla poszczególnych podatników od
dnia 1 marca 2017 r.? – podatki dochodowe, podatek od towarów i usług, podatek
akcyzowy.
3. Jaka jest procedura kontroli obowiązków podatkowych od dnia 1 marca 2017r. – kto i kiedy
wszczyna postępowanie, jak jest prowadzone i kiedy się kończy?
4. Jaka jest procedura kontroli beneﬁcjentów dotacji od dnia 1 marca 2017 r. – kto i kiedy
wszczyna postępowanie, jak jest prowadzone i kiedy się kończy?
5. Jakie są pozostałe procedury kontroli: obowiązków celnych, obrotu dewizowego, etc. od
dnia 1 marca 2017 r. – kto i kiedy wszczyna postępowanie, jak jest prowadzone i kiedy się
kończy?
6. Kiedy i na jakich zasadach wolno podatnikowi skorygować deklaracje w przypadku
kontroli?
7. Jakie są nowe obowiązki kontrolowanego w trakcie kontroli i kiedy kontrolowany ponosi
koszty kontroli?
8. Do kogo i na jakich zasadach kierować wnioski o interpretacje podatkowe od dnia 1 marca
2017 r.?
9. Co się dzieje z kontrolami wszczętymi przed dniem 1 marca 2017 r. w związku z radykalną
reorganizacją administracji skarbowej?
10. Pytania uczestników, studium przedstawionych w trakcie szkolenia przypadków.
11. Zmiany w Ordynacji podatkowej:
• interpretacje prawa podatkowego,
• rejestr zastawów dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej,
• wyłączenie zastosowania obniżonej stawki odsetek za zwłokę,
• odpowiedzialność za zaległości podatkowe.
Efekty udziału w szkoleniu:
W zakresie wiedzy: ma wiedzę w zakresie zmian w Ordynacji podatkowej oraz zna nową ustawę
KAS, wie jak przygotować się na kontrolę podatkową.
W zakresie umiejętności: ma umiejętność zastosowania zmienionych przepisów w codziennej pracy
zawodowej biorąc pod uwagę specyfikę działalności swojej firmy.
W zakresie kompetencji społecznych: ma umiejętność samokształcenia i dalszego rozwoju w zakresie
komunikacji uwzględniając etyczny kodeks własnego postępowania.

www.kompass-consulting.pl

6.5. Problemy podatkowe VAT, CIT, PIT w 2017/2018 w firmach branży hotelarskiej i
turystycznej.
Cel edukacyjny:
Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji uczestników poprzez przedstawienie im zmian w
prawie podatkowym, które wynikają z kilkudziesięciu nowelizacji ustaw podatkowych na
przestrzeni ostatnich miesięcy, a w konsekwencji poprawnego zastosowania nowych przepisów.
Ramowy program szkolenia:
1. Zmiany w fakturowaniu, ewidencjonowaniu i deklarowaniu podatku od towarów i usług po 1
lipca 2018r.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nowe zasady wystawiania faktur w przypadku zwrotu paragonu fiskalnego,
nowe deklaracje VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-9M adresowane do podatników stosujący
reguły podzielonej płatności,
ograniczenie prawa do odliczenia w przypadku „przerzucenia ciężaru na nabywcę” podatku
naliczonego, co skutkowałoby nieuzasadnionym wzbogaceniem podatnika,
rozszerzenie zakresu płatności podatku z tytułu WNT na nowe wyroby (art. 103 ust 5a
ustawy o VAT),
obniżenie sankcji podatkowej z 20% do 15% w przypadku korekty deklaracji w trakcie
kontroli celno-skarbowej,
możliwość wystawiania i podpisywania faktur VAT TT w formie elektronicznej. Utrata
ważności homologacji kas rejestrujących z papierowym zapisem kopii,
obowiązek prowadzenia ewidencji dla sporządzania deklaracji: (VAT-7, VAT-7K, VAT-14,
VAT-8, VAT-9M) wyłącznie przy użyciu programu komputerowego - odpowiedzialność za
naruszenie tego obowiązku,
obowiązek sporządzenia deklaracji podatkowych wyłącznie w formie elektronicznej odpowiedzialność za naruszenie tego obowiązku,
powszechny obowiązek sporządzania i przesyłania informacji o prowadzonej ewidencji dla
potrzeb sporządzania deklaracji podatkowych (JPK_VAT): kto nie musi wykonywać tego
obowiązku?
nowa struktura logiczna JPK_VAT: jak korygować informacje złożone przy pomocy
poprzedniej struktury?
jakie dokumenty trzeba archiwizować i przechowywać, aby mieć dowód „dołożenia
należytej staranności” w rozliczeniu VAT,
nowe rejestry prowadzone przez KAS podatników i ich przydatność dla potrzeb weryfikacji
kontrahentów,
„Rachunek VAT” podatnika: zasady dysponowania środkami,
wytyczne Prokuratora Generalnego w sprawie przestępstw fakturowych i ewidencyjnych,
nowe zasady archiwizacji faktur i innych dokumentów w związku z wydłużeniem okresów
przedawnienia przestępstw fakturowych i ewidencyjnych.

2. Radykalne zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych w 2018 r. – z uwzględnieniem
zmian sierpniowych:
•
•
•

wyodrębnienie nowego źródła przychodów w postaci „zysków kapitałowych”,
głęboka modyfikacja przepisów, ograniczających koszty finansowania dłużnego, w tym
odsetek od pożyczek, zaliczanych do kosztów podatkowych (tzw. „cienka kapitalizacja”),
nowe ograniczenia limitujące koszty zakupu niektórych usług i praw o charakterze
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

niematerialnym, (np. zakup usług doradczych, reklamowych, czy praw autorskich),
ograniczenia kosztów podatkowych w stosunku do kwot stanowiących podział wyniku
finansowego podatnika (dotyczy np. nagród i premii na rzecz pracowników, czy odpisów
na fundusz świadczeń socjalnych, finansowanych z zysku po opodatkowaniu),
podwyższenie limitu wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
zaliczanych jednorazowo do kosztów podatkowych,
zmiana zasad ustalania strat z tytułu sprzedaży wierzytelności, w tym wniesionych
aportem),
rozszerzenie obowiązku wykazywania przychodu w przypadku świadczeń o charakterze
nieodpłatnym,
możliwość jednorazowego rozliczenia straty podatkowej,
nowa ulga na złe długi,
brak prawa do kosztów, gdy płatność za nabyte towary i usługi nie jest dokonywana na
rachunek bankowy, wskazany w zgłoszeniu rejestracyjnym lub aktualizacyjnym podatnika
VAT,
omówienie zasad korzystania z nowej ulgi podatkowej, (jednorazowa amortyzacja)
dotyczącej zakupu fabrycznie nowych środków trwałych,
zaliczki na poczet zakupu środków trwałych po raz pierwszy w kosztach uzyskania
przychodu,
korzystna zmiana dotycząca obowiązku potrącenia podatku u źródła przy zakupie biletów
lotniczych od zagranicznych przewoźników (związana np. z kosztami delegowania
pracowników za granicę).

3. Zakład pracy – płatnik - nowe obowiązki w 2018 r.
•
•
•
•
•
•
•

wynagrodzenia pracownicze na przełomie roku – moment powstania przychodu u
pracownika, moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów przez pracodawcę,
korzystanie z samochodów służbowych do celów prywatnych,
działalność socjalna finansowana z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i bez tego
funduszu,
spotkania integracyjne – brak opodatkowania PIT,
zakwaterowanie pracowników mobilnych, oddelegowanych i o elastycznie określonym
miejscu pracy – kontrowersje w orzecznictwie dotyczącym PIT i składek ZUS,
Rozliczanie podróży służbowych,
podatek „u źródła” od umów zlecenia i o dzieło.

Efekty udziału w szkoleniu:
W zakresie wiedzy: zna zakres zmian w prawie podatkowym, które pojawiły się w podatku od
towarów i usług, podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatku dochodowym od osób
fizycznych w aspekcie zakładu pracy jako płatnika.
W zakresie umiejętności: potraﬁ zastosować zmienione przepisy w codziennej pracy zawodowe
biorąc pod uwagę specyfikę działalności swojej firmy, płaci podatki zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
W zakresie kompetencji społecznych: ma umiejętność samokształcenia i dalszego rozwoju w zakresie
komunikacji uwzględniając etyczny kodeks własnego postępowania.
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6.6. Zasady rozliczeń z pracownikami z tytułu podróży służbowej oraz samochód w firmie –
aspekty prawne i podatkowe.
Cel edukacyjny:
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestnika z aktualnymi zasadami podatkowymi oraz regulacjami
prawnymi dotyczącymi rozliczania delegacji pracowników oraz samochodu w działalności firmy.
Podczas zajęć uczestnicy uzupełnią wiedzę podatkową oraz dowiedzą się o aktualnie
obowiązujących przepisach co pozwoli prawidłowo rozliczać kwestie dot. podróży służbowych. Po
zakończeniu szkolenia uczestnik będzie posiadał aktualną wiedzę na temat zmian podatkowych,
będzie w stanie samodzielnie rozliczyć delegacje pracowników oraz kwestie dotyczące
samochodów służbowych.
Ramowy program szkolenia:
1. Podróż służbowa – podstawowe źródła prawa, problematyka wstępna:
• zastosowanie przepisów KP i Rozporządzenia,
• pojęcie pracownika w zagadnieniu podróży służbowych – problematyka zleceniobiorców,
wykonawców umów o dzieło, managerów zatrudnionych na kontrakcie managerskim,
innych osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych o podobnym charakterze,
członków zarządu, członków rad nadzorczych,
• definicja podróży służbowej w przepisach i stanowiskach sądów,
• różnice pomiędzy podróżą
służbową
a
oddelegowaniem
pracownika
zeszczególnym zasad opodatkowania przekazywanych świadczeń,
• właściwe określenie miejsca wykonywania pracy a podróż służbowa – wpływ błędnego
określenia miejsca wykonywania pracy w umowie o pracę,
• wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie miejsca pracy kierowców zawodowych,
• wpływ podróży służbowej na czas pracy – kiedy czas podróżowania będzie liczony jako czas
pracy?
• praktyczne konsekwencje ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w
ramach świadczenia usług,
• planowane zmiany w zakresie oddelegowania w 2018 r.
2. Czas i miejsce rozpoczęcia oraz zakończenia podróży służbowej krajowej i zagranicznej –
praktyczne wątpliwości związane z przekształceniem podróży służbowej w podróż
prywatną oraz podróży prywatnej w podróż służbową.
3. Omówienie problematyki podróży łączonych – podróż krajowa i zagraniczna. Jak liczyć
należności z tytułu podróży służbowych?
4. Polecenie wyjazdu służbowego. Elementy konieczne. Forma – pisemnie czy ustnie?
Wypadek w podróży służbowej a brak pisemnego polecenia wyjazdu.
5. Regulacje dotyczące diet – najnowsze interpretacje i orzecznictwo sądów:
• wysokość diet w podróżach służbowych krajowych a zagranicznych,
• jak obliczać diety?
• jak ustalić państwo docelowe w podróży służbowej zagranicznej? jedno czy kilka państw
docelowych?
• zasady dokonywania odliczeń od diety przy częściowym wyżywieniu – podróż krajowa i
zagraniczna,
• jak rozliczać śniadania hotelowe? problematyka zagadnienia ,,bed and breakfast”
• odliczenia od diety a posiłek z kontrahentem,
• jak dokonywać odliczeń od połowy diety?
• czy może powstać tzw. „dieta ujemna”?
• konsekwencje podatkowe wypłaty diety,
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•
•
•

nadwyżka diety ponad limity wynikające z rozporządzenia. Czy będzie stanowić koszt
uzyskania przychodu pracodawcy? Czy należy rozpoznać przychód u pracownika?
Przełomowe orzecznictwo sądów administracyjnych,
zapewnienie należności na wyżywienie w podróży służbowej zagranicznej a dieta,
dietadieta ujemna w podróży służbowej.

6. Zapewnienie całodziennego i częściowego wyżywienia:
• co to jest całodzienne wyżywienie? Jak traktować obiadokolacje, brunch, lunch? czy tzw.
suchy prowiant wpływa na dietę?
• różnice pomiędzy całkowitym a częściowym wyżywieniem,
• czy jest limit kwotowy całodziennego wyżywienia? Czy zawsze będzie stanowić koszt
uzyskania przychodu pracodawcy? Czy należy rozpoznać przychód u pracownika?
7.
•
•
•

Zwrot kosztów przejazdu:
podróż służbowa krajowa i zagraniczna, a środki transportu. Kto je określa?
co w przypadku, jeżeli pracodawca nie wskaże środka transportu?
zwrot kosztów przejazdu na podstawie oświadczenia pracownika a skutki
CIT/PIT/VAT/ZUS,
• podróż samochodem służbowym,
• podróż służbowa krajowa i zagraniczna a prywatny samochód pracownika,
• ewidencja przebiegu pojazdu – niezbędne elementy oraz zasady praktycznego rozliczania.
8. Zwrot kosztów noclegu:
• różnice w zasadach zwrotu kosztów noclegu w podróży służbowej krajowej a zagranicznej,
• limity hotelowe w podróży służbowej krajowej i zagranicznej,
• konsekwencje podatkowe przekroczenia limitów hotelowych,
• jakie okoliczności uzasadniają przekroczenie limitów hotelowych?
• brak rachunku za hotel a zwrot kosztów,
• nadwyżka ponad limit noclegowy a przychód pracownika w PIT,
• ryczałt za nocleg w podróży służbowej krajowej i zagranicznej.
9. Zwrot kosztów poruszania się komunikacją miejscową w kraju i zagranicą:
• definicja komunikacji miejscowej,
• różnice w zwrocie kosztów za poruszanie się komunikacją miejscową w podróży służbowej
krajowej a zagranicznej,
• rozliczenie ryczałtowe a zwrot wydatków faktycznie poniesionych przez pracownika,
• diety dojazdowe zagranicą - kiedy można wypłacić połowę diety dojazdowej?
• kiedy nie przysługują ryczałty? Różnice pomiędzy podróżą służbową krajową a zagraniczną.
10. Zwrot innych udokumentowanych wydatków w stosunku do uzasadnionych potrzeb:
• rozliczanie opłat za parkingi i przejazd autostradami – czy są wliczone w limit kilometrówki?
Różnice pomiędzy zwrotem przy używaniu samochodu służbowego a używaniu samochodu
prywatnego pracownika. Konsekwencje podatkowe,
• rozliczenie kosztu usługi ,,rent a car” w podróży służbowej krajowej i zagranicznej. Czy
obowiązuje limit wydatków?
• ubezpieczenie pracownika w trakcie podróży służbowej,
• inne udokumentowane wydatki.
11. Dokumentowanie poniesionych przez pracownika wydatków:
• rozliczenie ryczałtem a zwrot wydatków faktycznie poniesionych przez pracownika,
• paragon a udokumentowanie poniesionego wydatku,
• oświadczenie pracownika o poniesionym wydatku. Omówienie problematyki częstych
oświadczeń pracowników. Konsekwencje podatkowe.
12. Zaliczka na poczet podróży służbowej:
• ustalenie wysokości zaliczki w podróży służbowej krajowej i zagranicznej,
• czy pracodawca ma obowiązek wypłaty zaliczki?
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•
•
•
•

w jakiej walucie wypłacić zaliczkę na podróż służbową zagraniczną?
kurs wypłaty i rozliczenia zaliczek w podróży służbowej zagranicznej,
termin rozliczenia zaliczki,
korzystanie ze służbowych kart kredytowych a zaliczka w podróży służbowej.

13. Należności z tytułu podróży służbowych a podatkowy koszt uzyskania przychodu. Bieżące
orzecznictwo i interpretacje:
• poniesienie należności a kwalifikacja celowościowa,
• rozpoznawanie kosztów w całości, czy do limitów?
14. Należności z tytułu podróży służbowych a możliwość powstania przychodu u pracownika.
Bieżące orzecznictwo i interpretacje.
15. Należności z tytułu podróży służbowych oraz szkoleń a kwestia składek na ZUS.
16. Samochód osobowy w firmie na gruncie podatków dochodowych:
• samochód stanowiący własność podatnika a podróż służbowa,
• samochód niestanowiący składnika majątku podatnika a podróż służbowa,
• samochód prywatny pracownika wykorzystywany na cele służbowe,
• samochód służbowy wykorzystywany na cele prywatne – ryczałty za używanie auta,
najnowsze orzecznictwo w zakresie paliwa, aktualne stanowiska organów,
• samochód użytkowany na podstawie umowy leasingu a podróż służbowa,
• amortyzacja, ubezpieczenie oraz straty I remonty samochodu.
17. Samochód osobowy w firmie na gruncie VAT:
• samochód służbowy używany do celów prywatnych a VAT,
• zasady odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupem samochodu osobowego w
aspekcie zmian w podatku VAT,
• pojazdy samochodowe o masie całkowitej mniejszej niż 3,5 tony,
• samochody „z kratką”,
• odliczanie VAT od paliwa zakupionego do firmowego samochodu w aspekcie zmian w
podatku VAT,
• najem, dzierżawa i leasing samochodów – odliczenie VAT od rat leasingowych.
18. Kompleksowa analiza najnowszych stanowisk organów i sądów w zakresie podróży
służbowych.

Efekty udziału w szkoleniu:
W zakresie wiedzy: ma uporządkowana aktualną wiedzę w zakresie regulacji podatkowych
związanych z delegacjami pracowników.
W zakresie umiejętności: ma umiejętność samodzielnego rozliczania delegacji oraz samochodu
służbowego.
W
zakresie
kompetencji
społecznych:
rozumie
znaczenie
interpersonalnej z pracownikami firmy w zakresie wykonywanych zadań.
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komunikacji

Poniżej przedstawiamy, niektórych z naszych trenerów, jeśli pragną Państwo zapoznać się z
doświadczeniem pozostałej naszej kadry trenerskiej zapraszamy na spotkanie z Opiekunem
Klienta Biznesowego Panem Sławomirem Lebiedziem tel: 511 817 904, mail:
s.lebiedz@kompass-consulting.pl
Trenerzy, a wśród nich:
Imię i nazwisko: Konrad Potejko
Obszar specjalizacji: wina gronowe, serwis, sprzedaż degustacje
Doświadczenie zawodowe: doświadczenie zawodowe związane z pracą
z winem, jego podawaniem w lokalach gastronomicznych, sprzedażą
detaliczną i hurtową. Prowadzeniem szkoleń związanych z serwisem
wina w restauracji, ogólnej wiedzy o winie, oraz jego sprzedaży z
pozycji restauracji, sklepu specjalistycznego oraz importera.
Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług:
Prowadzenie kursów wiedzy o winie dla firmy Wineland
Prowadzenie kursów wiedzy o winie dla firmy Wino+
Prowadzenie szkoleń dla partnerów handlowych
Wykształcenie: wyższe na kierunku: Inżynier Żywności w Politechnika
Koszalińska

Imię i nazwisko: Andrzej Kowalczyk
Obszar specjalizacji:
Wieloletni menadżer w branży uzdrowiskowej. Był prezesem
Spółki Uzdrowisko Rabka S.A, i członkiem zarządu Uzdrowisko
Szczawnica S.A. Jest autorem metody szkoleniowej pod nazwą
KOŁO JAKOŚCI BIZNESU®. Obecnie trener biznesu i doradca.
Doświadczenie zawodowe:
obecnie Kowalczyk Doradztwo – ekspert, trener, Prezes Zarządu
Spółki Uzdrowisko Rabka” S.A,
Członek Zarządu Spółki w Uzdrowisko Szczawnica” S.A., trener w
zakresie jakości usług medycznych, zarządzania przez jakość
Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i
Administracji w Krakowie, wykładowca w zakresie zarządzania
przez jakość, organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia w
Wyższej Szkole Edukacji Zdrowotnej w Łodzi
Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług:
trener i ekspert w zakresie tworzenia produktu turystycznego,
ekspert w projekcie doskonalenia zawodowego „Mistrzowie
Hotelarstwa” w EUROKREATOR oraz trener w projekcie dla
nauczycieli szkół zawodowych w zakresie gastronomii,
hotelarstwa pn. „Szkoła Mistrzów”.
Wykształcenie:
Profesjonalna Szkoła Biznesu - szkoła Wyższa w Krakowie,
Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Robert Węglarz
Obszar specjalizacji:
Ma za sobą 30 lat aktywnej, udokumentowanej i popartej
sukcesami operacyjnej pracy w branży hotelarskiej i zdobyty
www.kompass-consulting.pl

przez ten okres ogromny bagaż doświadczeń. Od przeszło 15 lat
jest również trenerem i doradcą branżowym. Specjalizuje się w
doradztwie operacyjnym i restrukturyzacji operacyjnej.
Doświadczenia zawodowe:
Doświadczony hotelarz i skuteczny menadżer, z ponad
trzydziestoletnim doświadczeniem w branży. Pracował na
niemal wszystkich stanowiskach (był kelnerem, kucharzem,
barmanem, kierownikiem restauracji, portierem, recepcjonistą,
shift menadżerem, dyrektorem hotelu i wreszcie prezesem
zarządu spółki hotelowej).
Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług:
Właściciel firmy szkoleniowo-doradczej „Alchemia Hotelarstwa”,
konsultant i ekspert hotelowy, trener biznesu i szkoleniowiec,
współautor polskiego systemu certyfikacji dla hoteli SPA –
Quality Standard.
Wykształcenie:
Technikum Gastronomiczne , Akademia Ekonomiczna w
Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – Studia
doktoranckie Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki.
Imię i nazwisko: Robert Węglarz
Obszar specjalizacji:
Ma za sobą 30 lat aktywnej, udokumentowanej i popartej
sukcesami operacyjnej pracy w branży hotelarskiej i zdobyty
przez ten okres ogromny bagaż doświadczeń. Obecnie trener
biznesu i doradca.
Doświadczenie zawodowe:
Doświadczony hotelarz i skuteczny menadżer, z ponad
trzydziestoletnim doświadczeniem w branży. Pracował na
niemal wszystkich stanowiskach (był kelnerem, kucharzem,
barmanem, kierownikiem restauracji, portierem, recepcjonistą,
shift menadżerem, dyrektorem hotelu i wreszcie prezesem
zarządu spółki hotelowej).
Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług:
Właściciel firmy szkoleniowo-doradczej „Alchemia Hotelarstwa”,
konsultant i ekspert hotelowy, trener biznesu i szkoleniowiec,
współautor polskiego systemu certyfikacji dla hoteli SPA –
Quality Standard.
Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług:
Od przeszło 15 lat jest trenerem i doradcą branżowym.
Specjalizuje się w doradztwie operacyjnym i restrukturyzacji
operacyjnej.
Wykształcenie:
Technikum Gastronomiczne , Akademia Ekonomiczna w
Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – Studia
doktoranckie Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki.
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Imię i nazwisko: Dorota Jaworska
Obszar specjalizacji: cukiernictwo, czekoladziarstwo
Doświadczenie zawodowe:
10-letnia praktyka w prowadzeniu własnej pracowni cukierniczej
specjalizującej się z czekoladkach ręcznie robionych w
Warszawie
Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług: Kilkuletnie
doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w firmie Instytut Sztuki
Kulinarnej Izabela Zielska w Warszawie dla amatorów, dzieci
oraz kucharzy i cukierników. Dodatkowo prowadzenie szkoleń
indywidualnych oraz na zlecenie restauracji oraz hoteli.
Wykształcenie: Wyższe
Ukończona Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w
Warszawie
Doktorat nauk rolniczych w zakresie zootechniki
Ukończone podyplomowe Studium Pedagogiczne
Ukończenie szkoleń cukierniczych w Europejskiej Szkole
Mistrzów „Profesjonal” w Poznaniu o specjalizacji – praliny,
czekolada, marcepan
Ukończone kursy w Chocolate Academy w Łodzi przy fabryce
Barry Callebaut, Dyplom Master NLP
Imię i nazwisko: Konrad Potejko
Obszar specjalizacji: wina gronowe, serwis, sprzedaż degustacje
Doświadczenie zawodowe: doświadczenie zawodowe związane
z pracą z winem, jego podawaniem w lokalach
gastronomicznych, sprzedażą detaliczną i hurtową.
Prowadzeniem szkoleń związanych z serwisem wina w
restauracji, ogólnej wiedzy o winie, oraz jego sprzedaży z pozycji
restauracji, sklepu specjalistycznego oraz importera.
Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług:
Prowadzenie kursów wiedzy o winie dla firmy Wineland
Prowadzenie kursów wiedzy o winie dla firmy Wino+
Prowadzenie szkoleń dla partnerów handlowych
Wykształcenie: wyższe na kierunku: Inżynier Żywności w
Politechnika Koszalińska
Imię i nazwisko: Marcin Leśniak
Obszar specjalizacji: doświadczenie jako auditor systemów
zarządzania jakością

Doświadczenie zawodowe: Kilkunastoletnie doświadczenie w
zarządzaniu zakładami gastronomicznymi.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług:
doświadczenie jako auditor systemów zarządzania jakością
(ISO 9001) w Jednostce Certyfikującej TÜV Thüringen e.V. Prowadzenie
szkoleń Pełnomocnika oraz Auditora systemów zarządzania jakością
(ISO 9001, HACCP) przy współpracy z Jednostką Certyfikującą TÜVPOL
Wrocław. Prowadzenie szkoleń z zakresu systemu GHP/GMP/HACCP
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Imię i nazwisko: Anna Tafelska
Obszar specjalizacji: Sprzedaż i obsługa Klient SPA.
Doświadczenia zawodowe: Kierownik/ konsultant SPA od 2007 r.
Trener z
dużym doświadczeniem zawodowym
Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług: Trener Sprzedaży
i Obsługi klienta hotelowego
oraz salonu kosmetycznego/SPA do 2013 r.
Wykształcenie: mgr Hotelarstwa.
Zapraszamy do kontaktu www.kompass-consulting.pl
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