
ROZWÓJ OSOBISTY I
CHODZENIE PO GÓRACH

DROGA NA SZCZYT

SZKOLENIE WYJAZDOWE
Zarządzanie Przez Cele 2.0

Wyznaczanie i Realizacja Celów w Praktyce

z dofinansowaniem do 80%*



Droga Na Szczyt to jedyny w swoim rodzaju,
intensywny wyjazd górsko-szkoleniowy w Tatry,
łączący rozwój osobisty, szkolenie, chodzenie po
górach, zabawę i wypoczynek. 7 dni obcowania z
przyrodą i pięknem polskich Tatr w kameralnej grupie,
podczas których nauczysz się najlepszych metod
wyznaczania i realizacji celów. A do tego dobra
zabawa i duża dawka pozytywnej energii.

Czym jest DROGA NA SZCZYT?

Połączyliśmy przyjemne z pożytecznym!



Chodzenie po górach



Szkolenie



Zabawa i wypoczynek



Przykładowe trasy wędrówek*

Trasy wędrówek wybieramy i planujemy wspólnie w zależności
od oczekiwań i poziomu umiejętności grupy.

*Wyjścia w góry nie są obowiązkowe.

Łysa Polana  -  Morskie Oko - Czarny Staw Siwa Polana  - Dolina Chochołowska - Kiry

Kiry - Jaskinie - Hala Ornak - Kiry Łysa Polana - Dolina 5 Stawów - Łysa Polana

Kuźnice - Giewont - Dol. Strążyska Kuźnice - Murowaniec - Kasprowy Wierch



Program szkolenia

Czym jest Management By Objective (MBO) / Zarządzanie Przez Cele (ZPC)?
Model zarządzania przez cele
Elementy systemu zarządzania przez cele
Zarządzanie przez cele, zarządzanie projektami i zarządzanie zadaniami
Cele organizacyjne, zespołowe i indywidualne
Kaskadowanie celów
Komunikowanie celów

ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE

Definiowanie celów strategicznych
Przekładanie celów strategicznych na cele i działania operacyjne
Wyznaczanie celów metodą SMART (ER)
Wyznaczanie celów metodą OKR
Wskaźniki KPI i KR w realizacji celów
Integracja metod OKR i SMART w praktyce

WYZNACZANIE CELÓW W PRAKTYCE

Nowe podejście do wyznaczania priorytetów
Zasada Pareto 80/20 w praktyce
Macierz Eisenhowera w praktyce
Priorytetyzacja zadań metodą MIT i ABC w praktyce
Określanie celów i priortyetów w czasie - integracja metod

OKREŚLANIE CELÓW W PRAKTYCE

Planowanie działań bieżących i długoterminowych
Tworzenie harmonogramów działań
Określanie zasobów niezbędnych do realizacji celów
Określanie czynników i barier wpływających na prawidłową realizację celów
Przekładanie harmonogramów na działania w praktyce

REALIZACJA CELÓW W PRAKTYCE



Program szkolenia

Więcej szczegółów na temat szkolenia na: www.mtc.pl/szkolenie-zarzadzanie-przez-cele

Sposoby monitorowania i raportowania procesu realizacji celów
Motywująca karta wyników
Zarządzanie przez cele a system motywowacyjny i premiowanie
Rozmowy monitorujące i oceniające z pracownikami
Określanie planów naprawczych w sytuacji nierealizowania założonych celów
Narzędzia informatyczne i aplikacje wspierające zarządzanie przez cele

MONITOROWANIE i RAPORTOWANIE

Szkolenie będzie przydatne szczególnie dla:

Przedsiębiorców / właścicieli firm

Menadżerów zarządzających zespołami 

Osób dedykykowanych w przyszłości na stanowiska kierownicze

Szkolenie dedykowane jest wszystkim osobom, które chcą rozwinąć
umiejętność skutecznego wyznaczania i osiągania celów
indywidualnych, zespołowych i organizacyjnych - w życiu i biznesie.

Dla kogo?

Szkolenie ma bardzo mocny wymiar praktyczny.
Podczas szkolenia określisz swoje cele, zbudujesz swój system zarządzania przez cele i

zaplanujesz jego wdrożenie w praktykę.

Wszystkich, którzy chcą osiągać swoje cele

Istnieje możliwość realizacji takiego szkolenia w formule stacjonarnej
dla firm w opcji 2-dniowej  lub w formie krótkich 1,5 modułów w
formie zdalnej (online).



Harmonogram wyjazdu
Zakwaterowanie w hotelu
Sprawy organizacyjne
14:00 - 18:00 - szkolenie
Kolacja i integracja uczestników

Dzień 1

Dzień 2,4,6

Dzień 3,5

Dzień 7

Start - 14:00

Start - 7:00

Wyjście w góry (z trenerem
dla chętnych) lub
Czas wolny (organizowany we
własnym zakresie)

Start - 8:00

9:00 - 13:00 

9:00 - 10:00 - śniadanie
10:00 - 11:00 - podsumowanie
Wykwaterowanie
Pamiątkowe zdjęcie
Powrót do domu

8:00 - 9:00 - śniadanie
9:00 - 17:00 - szkolenie
po 17:00 - obiado-kolacja i 
 czas wolny uczestników

Wyjścia w góry nie są obowiązkowe. Uczestnicy mogę orgaizować sobie czas we własnym zakresie.



Wybrane opinie uczestników:
Głębokie refleksje, płynna generacja wskazówek na

przyszłość i konkretna weryfikacja pewnych istotnych
punktów z przeszłości. Do tej pory muszę przyznać, nie

byłam zwolenniczką takich szkoleń, wszystkie wrzucałam
do worka pt. pranie mózgu, gotowanie kiślu w głowie na

średnim ogniu, ale to szkolenie okazało się wyjątkiem przez
duże W. A do tego wspaniała, górska przygoda i zapierające

dech w piersiach widoki!Jadę za rok! :)

Fantastyczne przeżycie! Mariusz nie tylko daje maxa w
szkoleniu ale również dzieli się i zaraża swoją pasją do gór.
Wróciłem do domu z pięknymi wspomnieniami, poznałem

niesamowitych przyjaciół i mam teraz nowe cele i jasne
plany, zarówno zawodowe jak i prywatne, do realizacji na

kilka najbliższych lat. Mariusz, dziękuję za ten czas.

To była moja pierwsza tego rodzaju wyprawa w Tatry i
pierwsze szkolenie takiego typu. Mariusz jest świetnym
trenerem jak również towarzyszem w węrdrówkach po

górach. Było to dla mnie wyjątkowe doświadczenie i
przeżycie. Począwszy od wartości merytorycznej szkolenia i

tego, co dzięki niemu zyskałam, po wyjątkowe
wspomnienia ze szlaków i górskich schronisk. Polecam

każdemu!

Agata Gryc

Dariusz Łysiak

Maria Frączek

Szkolenie zaskoczyło mnie pod wieloma względami. Było
dla mnie "stop klatką". Mariusz to bez wątpliwości praktyk.

Potrafi przekazać wiedzę, podać przykłady, a narzędzia które
nam pokazał dopełniły całości. Wie o czym mówi.

Połączenie szkolenia z wycieczkami w góry to okazja na
przemyślenia, dopytania, czas na wdrożenie, a w kolejnym

dniu można wrócić z pytaniami i skorygować swoje
informacje, czy podjęte działania. Szczerze polecam!

Katarzyna Gawron



Terminy i ceny

2990,00 zł netto
14-20 czerwca 2020 (7 dni)

Co zawiera cena? Czego cena nie zawiera?
wszystkie koszty związane z
organizacją i przeprowadzeniem
szkolenia (materiały szkoleniowe,
salki, wynagrodzenie trenera itp.)
noclegi w hotelu(za symboliczną
dopłatą 50zł za cały okres
wyjazdu).
śniadania i obiadokolacje każdego
dnia (za symboliczną dopłatą 50zł
za cały okres wyjazdu).
opłaty za wstęp do parku
narodowego i opłaty klimatyczne
ubezpieczenie turystyczne
uczestników
wsparcie po szkoleniu we
wdrożeniu umiejętności w
praktykę

kosztów dojazdów
uczestników (parking przy
hotelu jest bezpłatny)
dodatkowego cateringu na
czas pomiędzy posiłkami
wejściówek do
potencjalnych atrakcji
turystycznych
innych "zachcianek"
uczestników :)

Tylko 8 miejsc!
Zapisz się już

teraz!

Na życzenie uczestnika wystawiamy fakturę VAT na usługę szkoleniową



SPRAWDŹ TERAZ

DOFINANSOWANIA
USŁUG

ROZWOJOWYCH

Więcej informacji na: www.mtc.pl/dofinansowania-ue

Bezpłatnie i niezobowiązująco sprawdzimy wszystkie możliwości oraz
pomożemy w uzyskaniu dofinansowania (w wypełnieniu i złożeniu wniosku)

Zorganizujemy i przeprowadzimy szkolenia dopasowane do Twoich
potrzeb (i potrzeb Twojej frmy)

Pomożemy w rozliczeniu dofinansowania abyś nie musiał/a się o nic martwić.
Do momentu uzyskania dofinansowania nie ponosisz żadnych kosztów!

POMOŻEMY W UZYSKANIU DOFINANSOWANIA!

DOFINANSOWANIE DO 80%
Istnieje możliwość dofinansowania do wyjazdu nawet do 80% wartości!
Możesz go mieć już od 598zł netto! 
Zadzwoń na (+48) 883 329 608  lub napisz do nas maila na biuro@mtc.pl a
my bezpłatnie i niezobowiązująco, sprawdzimy wszelkie możliwości.
Mamy na to aż 3 sposoby!

https://mtc.pl/dofinansowania-ue/


Gdzie śpimy?
Hotel Fian, ul. Chałubińskiego 38, 34-500 Zakopane

Więcej informacji na temat hotelu: www.fian.pl



Poznaj trenera ;)

Mariusz Tomaszewski
Przedsiębiorca, trener i doradca biznesowy, psycholog.

Pasjonat rozwoju osobistego, żeglarstwa
i chodzenia po górach.

Więcej o trenerze na stronie: www.mariusztomaszewski.pl

Masz pytania dot. wyjazdu? 

Zadzwoń: 696 766 991
lub napisz na: biuro@mtc.pl

Więcej na: www.szkoleniawgorach.pl 



Sprawdź również ofertę szkoleń
wjazdowych Lider Na Fali

Lider Na Fali to ekskluzywny, jedyny w swoim rodzaju,
intensywny wyjazd żeglarsko-szkoleniowy na Mazury,

łączący rozwój osobisty, żeglowanie, zabawę i wypoczynek.

Więcej na: www.lidernafali.pl 



szukasz sposobu na integrację pracowników?
masz do zakomunikowania ważną wiadomość i chcesz ją w
jakiś sposób podkreślić lub uczcić?
potrzebujesz nowego, świeżego sposobu na szkolenia i
rozwój kompetencji?
chcesz docenić najlepszych pracowników?
myślisz o poprawie Employer Branding pracodawcy?
a może potrzebujesz przedyskutować z zespołem ważne
sprawy dotyczące Twojego biznesu, w kameralnym i
ustronnym miejscu, bez ścian z uszami? :)

Oferta dla firm - szkolenia
outdoor dla Twojego zespołu

Skontaktuj się z nami, powiedz o swoim pomyśle, a
my przygotujemy indywidualną ofertę dopasowaną

do Twoich potrzeb. Również inne formy
aktywności i krótsze wyjazdy!



MTConsulting Mariusz Tomaszewski
Biuro: ul. Ceramiczna 19, 64-920 Piła

 

email: biuro@mtc.pl
telefon: (+48) 883 329 608

 
 

SZKOLENIA DOFINANSOWANE I DORADZTWO DLA FIRM

Dziękujemy za uwagę i
zapraszamy do kontaktu

www.MTC.pl


