
 
Moja firma 

 
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy THINK!, realizator Programu Rozwoju Przedsiębiorczości w 
ramach akcji społecznej Tydzień dla Oszczędzania (www.tdo.edu.pl), zaprasza na warsztaty osoby 
planujące rozpoczęcie własnej działalności zarobkowej. W ramach realizowanego programu 
prowadzone są: portal rozwijamy.edu.pl, warsztaty, doradztwo. 
 
Miejsca i terminy szkoleń:   Collegium Da Vinci, ul. gen. T.Kutrzeby 10, Poznań, 02.12.2018 (sobota), 
10.00 – 18.00, WPiAUŚ, ul. Bankowa 11b, Katowice 09.12.2017 (sobota), 10.00 – 18.00. 
 
Wprowadzenie  
Aby podjąć działania związane z realizacją własnego pomysłu, przydatne mogą okazać się określone 
kompetencje osobiste i społeczne. Warto się im przyjrzeć i zadać sobie pytanie jak daleko jesteś 
zaawansowany w myśleniu o własnym przedsięwzięciu. Drugi istotny element Twojej gotowości do 
biznesu określa umiejętność spojrzenia na pomysł biznesowy jak na model, który ma dostarczać określony 
produkt na rynek. W modelu określasz co jest produktem, kto jest klientem, partnerem, gdzie powstają 
źródła przychodów i kosztów, jakie zasoby są potrzebne. Na koniec trzeba wyznaczyć sobie cel i  
zbudować drogę dojścia do niego. Taką drogę nieuchronnie przechodzi każdy przedsiębiorca. Jedni uczyli 
się tego poprzez własne doświadczenie. Inni podpatrywali najlepszych. Ty możesz się o tym dowiedzieć 
podczas warsztatów. Zapraszamy! 
 
Aby wziąć udział w warsztatach 
W związku z tym, że warsztaty są adresowane do osób, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą - 
uczestnicy aplikujący do udziału w szkoleniu proszeni są o wypełnienie kwestionariusza rejestracyjnego na 
warsztaty oraz napisanie kilku zdań na temat swojego pomysłu na własną działalność zarobkową. 
 
CELE WARSZTATÓW: 
 

● Rozwój umiejętności: 
○ analizowania własnych kompetencji wobec planowanych działań przedsiębiorczych 
○ stosowania narzędzi planowania działań zgodnie z założonym celem  
○ modelowego patrzenia na biznes 

 
Dlaczego warto uczestniczyć: 
 

● Przeprowadzisz analizę swojej gotowości do wdrożenia  własnego pomysłu na biznes; 
● Rozpoznasz własne kompetencje wobec planowanych działań; 
● Zapoznasz się z metodą modelowego patrzenia na biznes; 
● Poznasz metody planowania działań ukierunkowanych na osiągnięcie celu; 
● Ułatwisz sobie podjęcie decyzji co do następnych etapów własnego rozwoju i ewolucji pomysłu; 
● Unikniesz najczęściej popełnianych błędów w planowaniu przedsięwzięć; 
● Zaoszczędzisz czas i nerwy związane z określeniem kluczowych kryteriów sukcesu; 
● Zyskasz wsparcie swoich rówieśników i inspiracje do dalszego rozwoju; 
● Wzmocnisz własną motywację do wdrożenia przedsięwzięcia w życie. 

 
Program warsztatów: 
 
Podczas warsztatów uczestnicy  wezmą udział w szeregu ćwiczeń, które pomogą im przeanalizować 
własną gotowość biznesową i kluczowe kompetencje.   
Zapoznają z procesem przygotowania działań inicjujących przedsięwzięcie, z którymi spotyka się 
praktycznie każdy przedsiębiorca na etapie uruchamiania i rozwoju działalności. Zobaczą swój pomysł z 
perspektywy modelu biznesowego THINK, który pomoże im określić kluczowe działania i podjąć kolejne 
kroki w drodze do osiągnięcia celu. 
Warsztat będzie prowadzony metodą pracy grupowej przy wykorzystaniu case-study. 
 
Po warsztatach uczestnicy zostaną przygotowani do: 

● Samodzielnej analizy planowanego przedsięwzięcia biznesowego uwzględniającego własne 
kompetencje (Koło biznesu); 

● Zastosowania modelowego myślenia i kluczowych czynników sukcesu przedsięwzięcia (model 
THINK!); 

● Zaplanowania działań wiążących się z realizacją pomysłu (Action Plan); 
● Rozwoju własnego pomysłu zgodnie z najlepszymi praktykami biznesowymi.  

 



Wartością dodaną warsztatów jest to, że uczestnicy, którzy są najbliżej realizacji swojego pomysłu będą 
mieli możliwość skonsultowania go z gronem ekspertów. 
 
Przebieg warsztatów 
Warsztaty są zaplanowane na 8 godzin pracy. Formularz rejestracji na warsztat dostępny jest na stronie: 
(można wybrać miejsce szkolenia spośród 2 miast i terminów). Liczba miejsc ograniczona: 25 osób na 
warsztat. Materiały dla uczestników szkolenia (do pobrania) 
 
TRENER 
 
ARKADIUSZ DYL 
COACH, TRENER, KONSULTANT 
Ponad 1000 dni szkoleniowych, 16 lat doświadczenia 
trenerskiego. Ponad 500 godzin coachingu. 
 
Doświadczenie zawodowe zdobywał przez 15 lat 
pełnienia funkcji menedżerskich i specjalistycznych w 
firmach o profilu sprzedażowym i usługowym. Od 2001 
jest przedsiębiorcą. Świadczy usługi doradcze, 
szkoleniowe i coachingowe. Certyfikowany Coach 
International Coaching Community, konsultant i 
doradca biznesowy. Absolwent programu „The Essential 
of Systemic Coaching and Constellations” CCE, ICF. 
Absolwent socjologii Uniwersytetu im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego. Jest autorem programów szkoleniowych 
z dziedziny coachingu menedżerskiego, kompetencji przedsiębiorczych, sprzedaży i zarządzania. Prowadzi 
treningi umiejętności, wykorzystując metodologię warsztatową – organizowania i wykorzystywania doświadczeń 
uczestników, dzięki czemu odbiorcy jego szkoleń podkreślają praktyczność. Prowadzi zajęcia na studiach 
podyplomowych w Wyższej Szkole Prawa i Zarządzania im. Chodkowskiej w Warszawie. Pasjonat 
rozwoju osobistego ludzi, mądrych książek, dalekich podróży.  

Serdecznie zapraszamy do udziału. To szkolenie będą Państwo długo pamiętać! 
Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o udziale w szkoleniu. 
 
Dane organizatora: 
Fundacja THINK! 
E. Ciołka 12 lok. 209 
01-402 Warszawa 
tel. 22-642 22 40 lub 609 084 465 
www.think.org.pl  
biuro@think.org.pl  
 
Partnerami Programu Tydzień dla Oszczędzania są: Citi Handlowy i Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy, 
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Związek Banków Polskich, Centrum Prawa Bankowego i 
Informacji, Uniwersytet Szczeciński – Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług. 
 

 


