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Wrocław, 2019 r. 

Szanowni Państwo, 

 

zapraszamy do wzięcia udziału w cyklu szkoleniowym dla przedstawicieli działów 

jakości i audytorów wewnętrznych, podczas którego omówimy następujące tematy: 
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Kontakt w sprawie oferty: 

Magdalena Szczepaniak 

Account Manager 

 

 

tel.: 71 346 81 34 

kom.: 533 555 801 

e-mail: m.szczepaniak@tawpolska.pl  

 

 

Dane oferenta: 

TAW Polska Sp. z o.o. 

ul. Robotnicza 50 

53-608 Wrocław 

 

tel.: 71 346 81 34 

e-mail: info@tawpolska.pl 

NIP 8971 702 795 

„Coach jakości” 

– w stronę jakości 4.0 

mailto:m.szczepaniak@tawpolska.pl
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Idea programu szkoleń otwartych 

Kierownik działu jakości / audytor wewnętrzny, audytor dostawców, oraz każdy 

pracownik zaangażowany w zarządzanie procesami i nadzór nad ich realizacją, w swojej 

codziennej pracy musi wykazać się znajomością Systemów Zarządzania Jakością, 

narzędzi i technik pozwalającymi na rozwiązywanie problemów (Problem Solving), ale 

również kompleksowym podejściem do zarządzania jakością - TQM.  

Nie mniej niż wiedza z zakresu zarządzania jakością ważne są kompetencje 

komunikacyjne, zarządzania zespołem, zarządzania czasem i priorytetami, ale również 

świadomość wpływu pracy działu / kontroli jakości na cele biznesowe Organizacji. 

W związku z powyższym proponujemy Państwu udział w cyklu szkoleń – „Coach jakości” 

– w stronę jakości 4.0, który powoli na rozwinięcie wyżej wymienionych kompetencji oraz 

poszerzenie wiedzy.  

 

Odbiorcy warsztatów: 

Warsztaty będą wartościowe dla kierowników działów jakości, audytorów wewnętrznych, 

osób pracujących w działach jakości oraz osób odpowiedzialnych za zarządzanie  

i nadzorowanie procesów w organizacji. 

Zapraszamy do udziału! 

Harmonogram szkoleń otwartych:  

Wrocław 

TERMIN TEMAT 

6-7 maja 

 

 

Systematyka w zarządzaniu jakością  

 

Trener: Jarosław Siarkiewicz 

30-31 maja 

 

Myślenie systemowe 

 

Trener: Adam Fiącek 

3-4 czerwca 
 

 

Ocena i doskonalenie w zarządzaniu jakością 

 

Trener: Jarosław Siarkiewicz 

17-18 czerwca 

 

Kompetencje osobiste w zarządzaniu jakością 

 

Trener: Ewelina Jupowicz 
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Katowice 

16-17 września 
 

 

Systematyka w zarządzaniu jakością  

 

Trener: Jarosław Siarkiewicz 

10-11 października 

 

Myślenie systemowe 

 

Trener: Adam Fiącek 

21-22 października 

 

 

Ocena i doskonalenie w zarządzaniu jakością 

 

Trener: Jarosław Siarkiewicz 

7-8 listopada 

 

Kompetencje osobiste w zarządzaniu jakością 

 

Trener: Ewelina Jupowicz 

 

Jak się zgłosić:  

 
www.szkolenia-wroclaw.pl 

www.szkolenia-katowice.pl 

 
Już teraz zarezerwuj miejsce 

bezpośrednio u Koordynatora szkoleń otwartych 

 

Magdalena Szczepaniak, 533 555 801, 71 346 81 34, m.szczepaniak@tawpolska.pl  

  

http://www.szkolenia-wroclaw.pl/
http://www.szkolenia-katowice.pl/
mailto:m.szczepaniak@tawpolska.pl
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Założenia metodologiczne 

Szkolenia są zaplanowane  

w sposób praktyczny zgodnie 

z cyklem Kolba (doświadczenie 

– refleksja – wnioski – 

zastosowanie).  

Dzięki niemu, proces nabywania 

nowych kompetencji oraz 

doskonalenia już posiadanych, 

odbywa się przy wykorzystaniu 

wszystkich modalności oraz 

łączeniu nowych treści  

ze starymi – dobrze zakorzenionymi w wiedzy.  

Praktyczne ćwiczenia w formie symulacji, zadań grupowych/indywidualnych czy 

gier i dyskusji zapewniają praktyczne przepracowanie poruszanych zagadnień. Dzięki 

ćwiczeniom uczestnicy już podczas szkolenia realizują nowe treści w działaniu, analizują 

oraz przy wsparciu trenera projektują ich transfer na realne sytuacje zawodowe. 

 

Plan realizacji cyklu 

 

  

Systematyka  

w zarządzaniu 
jakością  

2 x 8h 

Myślenie 
systemowe 

2 x 8h 

Ocena  
i doskonalenie 
w zarządzaniu 

jakością  

2 x 8h 

Kompetencje 
osobiste  

w zarządzaniu 

jakością 

2 x 8h 
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Programy warsztatów  

1. Systematyka w zarządzaniu jakością 

Czas trwania: 2 x 8 h 

Metody pracy: symulacje, dyskusja, praca w grupach, mini wykład 

 

Efekty: 

 Znajomość zasad zorientowanych na strategię; 

 Umiejętność identyfikowania wartości dla klienta i właściciela kapitału; 

 Umiejętność diagnozowania i wykorzystywania dla celów biznesowych wyzwań  

i potencjałów tkwiących w firmie; 

 Przegląd i świadomość wachlarza możliwości narzędzi wykorzystywanych  

do doskonalenia organizacji, m.in. podejście projektowe, Lean Management, Six 

Sigma i TQM. 

 

Program: 

Biznes w ujęciu pragmatycznym 

 Zasady organizacji zorientowanej na strategię. 

 Strategia jako proces. 

Wartość dla klienta oraz wartość dla właściciela kapitału – identyfikacja  

i wytwarzanie 

 Perspektywa finansowa, wzrost zyskowności i ryzyko z punktu widzenia 

akcjonariusza. 

 Perspektywa klienta, tworzenie wartości dla klienta. 

 Perspektywa operacyjna, sprawność i efektywność procesów wewnętrznych. 

 Perspektywa innowacyjna, klimat sprzyjający zmianom i rozwojowi. 

Zarządzanie wyzwaniami / potencjałami firmy – systematyka w podejściu 

 Identyfikacja głosu klienta, głosu procesu, głosu pracowników. 

 Wiedza o problemach skarbem każdej firmy. 

 Ocena wyzwań / potencjałów. 
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Przegląd wybranych narzędzi wykorzystywanych w zarządzaniu jakością 

 Projekt narzędziem doskonalenia standardów procesowych 

o Budowa portfela projektów, ograniczenia zasobów. 

o Definiowanie projektów. 

o Metodyki pracy z projektami – warianty map drogowych. 

 Lean Management, Kaizen – koncentracja na przepływach 

o Stabilizacja procesu. 

o Standaryzacja. 

o Wizualizacja działań. 

o Doskonalenie. 

 Six Sigma – koncentracja na niewiadomych  

o Definiowanie projektu do realizacji. 

o Pomiar procesu, miary. 

o Analiza danych, identyfikacja przyczyn źródłowych. 

o Przygotowanie i wdrożenie rozwiązania. 

o Utrzymanie stałości wprowadzonych zmian. 

 TQM, Standardy ISO – systematyka w zarządzaniu 

o 14 zasad prof. Deminga. 

o Odpowiedzialność kierownictwa. 

o Zarządzanie zasobami. 

o Realizacja wyrobu. 

o Pomiary, analiza, doskonalenie. 

o Satysfakcja klienta. 

Świadomy wybór – czynniki sukcesu/porażki przy wyborze, wdrożeniu  

i rozwoju programów doskonalących biznes / procesy 
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2. Myślenie systemowe 

Czas trwania: 2 x 8 h 

Metody pracy: symulacje, gry, dyskusja, praca w grupach 

 

Efekty: 

 Znajomość podstaw myślenia systemowego; 

 Znajomość praw systemowych oraz umiejętność ich zastosowania w praktyce; 

 Umiejętność zastosowania lub wykreowania dźwigni systemowej; 

 Umiejętność rozpoznania wąskich gardeł oraz sprawne ich unikanie. 

 

Program: 

Podstawy myślenia systemowego 

 Czym jest system? Organizacja jako system. 

 Wyznaczniki sprawnego działania. 

 Ograniczenia systemowe. 

 Przepływy i blokady w systemie. 

 Przejście od zbiorowiska organizacyjnego do skutecznego systemu. 

 Modyfikacja sposobów myślenia i działania koniecznych do zaistnienia sprawnego 

systemu.    

Prawa systemowe i ich praktyczne implikacje 

 Dzisiejsze problemy wynikają z wczorajszych „rozwiązań”. 

 Im mocniej naciskasz, tym silniejszy jest opór systemu. 

 Sprawy idą lepiej, zanim zaczną iść gorzej. 

 Proste wyjścia z sytuacji prowadzą zwykle tam, skąd właśnie chcemy wyjść. 

 Kuracja może być gorsza niż choroba. 

 Szybciej znaczy wolniej. 

 Przyczyna i skutek są oddzielone w czasie i w przestrzeni. 

 Niewielkie zmiany mogą powodować znaczące rezultaty, ale sposoby uzyskania 

największego wzmocnienia są zwykle najmniej oczywiste. 

 Możesz i zjeść ciastko, i mieć je, ale nie w tym samym momencie. 

 Podzielenie słonia na pół nie daje dwóch małych słoni. 

 Winnych nie ma. 
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Dźwignia systemowa jej wykorzystanie w rzeczywistości organizacyjnej 

 Czym charakteryzuje się dobra dźwignia?  

 Jak ją znaleźć lub wykreować? 

 Jak ją wprowadzić w życie.  

Wąskie gardła – rozwiązania strukturalne i funkcjonalne  

 Nieefektywne spotkania. 

 Unikanie brania odpowiedzialności.  

 Walka i rywalizacja między zespołami. 

 Konflikty personalne. 

 Syndrom myślenia grupowego. 

 Destrukcyjne sposoby zachowań działów/podzespołów wobec siebie.  
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3. Ocena i doskonalenie w zarządzaniu jakością 

Czas trwania: 2 x 8 h 

Metody pracy: symulacje, dyskusja, praca w grupach, mini wykład 

 

Efekty: 

 Świadomość wpływu auditu na rozwój biznesu i osiąganie celów firmy; 

 Znajomość składowych niezbędnych w zarządzaniu programem auditów, 

dotyczących m.in. ustalania celów, przygotowanie programów; 

 Znajomość etapów realizacji auditu począwszy od inicjacji a skończywszy  

na działaniach poauditowych; 

 Świadomość jakie kompetencje powinien posiadać audytor, umiejętność ich oceny 

oraz doskonalenia. 

 

Program: 

Audit – narzędzie oceny i punkt wyjścia do doskonalenia 

 Audit narzędziem rozwoju biznesu, procesów i ludzi. 

 Terminy i definicje. 

 Zasady audytowania. 

Zarządzanie programem auditów 

 Ustalanie celów programu auditów. 

 Ustalanie programu auditów. 

 Wdrażanie programu auditów. 

 Monitorowanie programu auditów. 

 Przegląd i doskonalenie programu auditów. 

Przeprowadzanie auditu 

 Inicjowanie auditu. 

 Przygotowanie działań auditowych. 

 Przeprowadzenie działań auditowych. 

 Przygotowanie i rozpowszechnianie raportu z auditu. 

 Zakończenie auditu. 

 Przeprowadzenie działań poauditowych. 
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Kompetencje i ocena auditorów 

 Określenie kompetencji auditora wg programu auditów. 

 Ustalenie kryteriów oceny auditora. 

 Wybór odpowiedniej metody oceny auditora. 

 Dokonywanie oceny auditora. 

 Utrzymywanie i doskonalenie kompetencji auditora. 

Audit – działaniem prewencyjnym 

 Audity systemu, procesu, produktu. 

 Zarządzanie ryzykiem – działania zapobiegawcze. 

 Przegląd systemu zarządzania.  
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4. Kompetencje osobiste w zarządzaniu jakością 

Czas trwania: 2 x 8 h 

Metody pracy: symulacje, gry, dyskusja, praca w grupach 

 

Efekty: 

 Znajomość schematu komunikacji oraz świadomość wpływu komunikacji na jakość 

współpracy; 

 Umiejętność korzystania z narzędzi efektywnej komunikacji, w tym aktywnego 

słuchania i parafrazowania; 

 Umiejętność dopasowania komunikatu do rozmówcy; 

 Umiejętność radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, m.in. dzięki wykorzystaniu 

technik asertywności; 

 Umiejętność planowania czasu pracy oraz priorytetyzowania zadań. 

 

Program: 

Proces  komunikacji i jej wpływ na budowanie współpracy z innymi  

 Schemat procesu komunikacji interpersonalnej i jego składowe.  

 Odbiorca i nadawca i jego role w procesie budowania  porozumienia.  

 Komunikacja jedno i dwukierunkowa. 

Skuteczne narzędzia efektywnej komunikacji 

 Umiejętne zadawanie pytań. 

 Aktywne słuchanie. 

 Parafrazowanie. 

Komunikacja i asertywność w sytuacjach psychologicznie trudnych  

 Psychologiczna typologia osobowości - dopasowanie komunikatu do rozmówcy. 

 Strategie komunikacji przyjmowane w obliczu sytuacji trudnych (presja czasu, 

kryzys zaangażowania). 

 Asertywność w relacjach. 

 Narzędzia asertywnej komunikacji. 

 Stawianie granic. 

 Perswazja w pracy z Klientem wewnętrznym. 

 Perswazja narracyjna i retoryczna - zasady skutecznej argumentacji. 

 Argumenty emocjonalne i racjonalne w relacjach z Klientem. 
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Zarządzanie stresem, emocjami z elementami rozwiązywania konfliktów 

 Określenie własnego stylu zachowań w sytuacjach konfliktowych.   

 Analiza transakcyjna jako uniwersalna metoda porozumiewania się 

i rozwiązywania konfliktów. 

 Pełna ekspresja jako narzędzie komunikacji w sytuacjach konfliktowych. 

 Bazowe informacje na temat stresu. 

 Sytuacje w życiu człowieka a stres. 

 Nauka samokontroli emocjonalnej. 

 Autoterapia stresu. 

 Redukcja stresu i negatywnych stanów emocjonalnych metodą spierania się  

ze sobą. 

Organizacja pracy własnej i zespołu 

 Niematerialny charakter czasu i jego konsekwencje. 

 Czy to możliwe, aby zarządzać swoim czasem? 

 Style zarządzania czasem.  

Zasady ustalania priorytetów 

 "Ważne i pilne" - kryteria priorytetów wybierających. 

 Macierz Eisenhower’a jako skuteczne narzędzie ustalania priorytetów. 

 Zasada Pareto (20/80 reguła). 

 Konsekwencje wyboru wg typu zadania: A, B, C, D. 

Ważne metody efektywnego planowania 

 Zasada 60/40. 

 Jak wyeliminować efekt "piły"? 

 Zasada Salami. 

 Codzienny planner - aspekt praktyczny. 

 Pięć poziomów modelu organizacji zadań wg David Allan. 
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Dedykowani eksperci 

Jarosław Siarkiewicz (temat nr 1. i 3.) 

Audytor, Ekspert, Trener 

W swojej aktywności zawodowej praktycznie wspiera rozwój 

współpracowników przy jednoczesnym rozwoju biznesu 

Organizacji. Cechuje go dojrzałe i profesjonalnie podejście  

do zarządzania jakością. Przez 25 lat rozwija kompetencje  

w tym kierunku. 

Przez 12 lat pracował w strukturach ABB i ALSTOM,  

od Inżyniera Jakości do funkcji BPI Manager w strukturach 

międzynarodowych.  

Kierował przeszło 20 projektami wdrożeniowymi z zakresu 

organizacji i zarządzania w kilkunastu przedsiębiorstwach; m.in.: Mennica Państwowa, 

Hamburska Spółka Handlowa, Energomontaż, Delphi, Philips, ALSTOM, ABB.  

Przeprowadził ponad 50 audytów strony pierwszej, drugiej i trzeciej w zakresie wymagań 

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. Przez 10 lat jako trener / konsultant zrealizował 

przeszło 3500 godzin zajęć szkoleniowych i doradczych, konsultowałem przeszło 200 

projektów rozwojowych, realizowanych w oparciu o metodykę badawczą Six Sigma - 

DMAIC, w firmach z różnych branż.  

 

 

Adam Fiącek (temat nr 2.) 

Doświadczony szkoleniowiec i certyfikowany coach. Praktyk 

szkoleń prowadzonych zgodnie z metodyką nauki przez 

doświadczenie – najskuteczniejszej w nauczaniu ludzi 

dorosłych. Przez kilka lat pracował na stanowisku 

menadżerskim w organizacji międzynarodowej. Ukończył 

liczne treningi i szkolenia rozwoju zawodowego i osobistego, 

m.in.:  

 Qualified Facilitator for Business Impact Leadership® 

Solutions; 

 Certified Coach International Coaching Community 

(ICC 2008);  

 A Facilitator for Learning Systems, Development 

Dimensions International Polska (2006); 

 Certified Trainer International Resource Development UK (2000).  

Autor narzędzi badania potencjału zawodowego, satysfakcji pracowniczej i skuteczności. 
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Autor publikacji z zakresu zarządzania kadrami, zarządzania kapitałem intelektualnym  

i zastosowania alternatywnych wariantów zatrudnienia.  

Ekspert zarządzania w obszarze zarządzania elastycznymi relacjami pracowniczymi, 

zarządzania projektami, myślenia systemowego, leadership, organizacji uczącej się. 

Posiada wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu i prowadzeniu programów 

szkoleniowych dla osób z biznesu i organizacji non-profit, piastujących różne stanowiska, 

w tym również menadżerów, trenerów i mentorów wewnętrznych.  

 

 

Ewelina Jupowicz (temat nr 4.) 

Coach i trener biznesu. Ekspertka zarządzania  

i doradztwa personalnego, absolwentka Szkoły Trenerów 

Biznesu „Moderator”. Doświadczenie zdobywała  

w organizacjach międzynarodowych, gdzie m.in. 

kierowała sprzedażą na rynkach: Polski, Czech, Słowacji  

i Włoch.   

Dwunastoletnie doświadczenie we współpracy   

z klientami korporacyjnymi i firmami produkcyjnymi, 

wykorzystuje do szkolenia w zakresie: komunikacji, 

negocjacji, psychologii konfliktów, psychomanipulacji, organizacji pracy, kierowania 

zespołem, budowania zespołu, kreatywności, sprzedaży, zarządzania zespołami 

sprzedażowymi, zarządzania sprzedażą zarządzania zasobami ludzkimi. Pisze pracę 

doktorską na temat „Równowaga pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym  

w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi”. 

Autorka licznych publikacji w zakresie zarządzania zespołem, zarządzania sprzedażą, 

zarządzania zasobami ludzkimi w magazynie „Personel i Zarządzanie”; „Poradnik 

Eksperta” czy na portalem internetowym HRM.  
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Budżet 

Usługa Czas trwania 
Cena jednostkowa  

za usługę netto 

Warsztat 

(pojedynczy moduł – 2 x 8h) 

2 x 8h 1200,00 

„Coach jakości” – w stronę jakości 4.0  

- cykl szkoleń 

(8 x 8h) 

8 x 8h 4000,00 

 

Usługa szkoleniowa obejmuje: 

 Przygotowanie oraz zapewnienie każdemu uczestnikowi szkolenia materiałów 

szkoleniowych. 

 Przeprowadzenie szkolenia przez doświadczonego trenera. 

 Przygotowanie i przeprowadzenie ankiety satysfakcji. 

 Certyfikaty ukończenia szkolenia dla uczestników. 

 Organizację szkolenia (selekcja ośrodków szkoleniowych, organizacja pobytu); 

 Koszty wynajmu sali szkoleniowej, zapewnienie cateringu uczestnikom. 

 

Koszty: noclegów uczestników szkolenia, ubezpieczenia, pokrywa Zleceniodawca. 

  



 

17 

TAW Polska sp. z o.o. | tawpolska.pl  

    
 

Informacja organizacyjna dotycząca szkoleń otwartych 

W trakcie szkoleń gwarantujemy przerwę kawową oraz lunch. 

 

Wrocław 

 

Lokalizacja: Centrum Konferencyjne WPP, ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław 

Mapka dojazdu pod LINKIEM:  

 
 

Dogodny dojazd komunikacją miejską: 

- z Dworca Głównego: autobusy 148, 149, 106 

Prosimy wysiąść na przystanku: Dolnośląska Szkoła Wyższa 

- z wrocławskiego Rynku: tramwaj 23 

Prosimy wysiąść na przystanku: Wrocławski Park Przemysłowy 

 

Parking:  

bezpłatny dla uczestników szkoleń 

 

 

  

https://www.google.pl/maps/place/Centrum+Konferencyjne+WPP/@51.1114192,16.9897402,14.75z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xc274b628e9f5bac!8m2!3d51.1119494!4d16.9913439
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Katowice 

W trakcie szkoleń gwarantujemy przerwę kawową oraz lunch. 

 

Lokalizacja: Hotel Diament Katowice ****, ul. Wita Stwosza 37, 40-042 Katowice 

Mapka dojazdu pod LINKIEM:  

 

 

Dojazd: 

Park Hotel Diament Katowice mieści się tuż przy autostradzie A4, na odcinku pomiędzy 

węzłami Mikołowska i Francuska.  

 

Parking:  

bezpłatny dla uczestników szkoleń 

 

 

Jak się zgłosić:  

 

www.szkolenia-wroclaw.pl 
www.szkolenia-katowice.pl 

 

Już teraz zarezerwuj miejsce  

bezpośrednio u Koordynatora szkoleń otwartych 

 

Magdalena Szczepaniak 

T: 533 555 801, 71 346 81 34 

e-mail: m.szczepaniak@tawpolska.pl  

  

https://www.google.com/maps/place/Wita+Stwosza+37,+44-100+Katowice/@50.2461681,19.013076,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4716ce510734fd93:0xeece9bcdc05ae9e7!8m2!3d50.2461681!4d19.0152647
http://www.szkolenia-wroclaw.pl/
http://www.szkolenia-katowice.pl/
mailto:m.szczepaniak@tawpolska.pl
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Dlaczego TAW ? 

TAW Polska Sp. z o.o. jest częścią grupy Technische Akademie Wuppertal e.V. (TAW), 

która od ponad 60 lat jest liderem na rynku usług szkoleniowych w Niemczech. Jako 

grupa każdego roku organizujemy niemal 3000 projektów, w których bierze udział 

średnio 40 000 osób. W Polsce już od ponad 13 lat pomagamy naszym Klientom 

w kreacji i realizacji działań rozwojowych, które wspierają realizację ich celów 

strategicznych. 

 

TAW Polska wyróżnia:  

 Najważniejsze są rezultaty - dążymy do wprowadzenia trwałej, pożądanej 

zmiany wspierającej cel biznesowy. 

 Działamy kompleksowo - postrzegamy organizacje, jako złożone systemy, 

dlatego szukamy powiązań i szans na wygenerowanie efektu synergii. 

 Stosujemy różnorodne metody - projektujemy nasze rozwiązania tak,  

by angażowały uczestników, wybijały ich z rutyny i zmuszały do poszukiwania 

praktycznych i nieszablonowych rozwiązań. 

 Pracujemy projektowo - w relacjach z partnerami skutecznie poszukujemy 

równowagi pomiędzy planowaniem a elastycznością. 

 Jesteśmy wiarygodni - realizujemy nasze projekty na jasnych  

i uzgodnionych zasadach, w oparciu o ustalone cele, harmonogram oraz 

kosztorys. 

 

TAW Polska w liczbach:  

 Działamy na polskim rynku od 13 lat. 

 W ostatnich trzech latach zrealizowaliśmy niemal 700 dni szkoleń, coachingu  

i doradztwa. 

 Współpracujemy z około 100 ekspertami z różnych dziedzin 

 Zaufało nam już niemal 300 firm. 

 Zrealizowaliśmy ponad 20 projektów dofinansowanych. 
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Referencji mogą udzielić nam m.in.:  

 

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełną listą naszych klientów oraz przykładowymi 

referencjami. 

 

http://tawpolska.pl/#klienci
http://tawpolska.pl/
http://tawpolska.pl/
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Inne usługi 

 
Pierwsze w Polsce autorskie 

narzędzie badania dobrostanu 
pracowników 

 
Witamin TAW 

 

 
Baza wiedzy o naszych 

doświadczeniach 
 
 

Zapoznaj się z case studies 

 

 

 

 

 

Badanie kompetencji 
menedżerów 

 

 

Pozyskujemy dofinansowania 
dla naszych klientów 

 
EFS / KFS 

 
 

 

 

 

 
Integracja? Efekt synergii? Budowanie zespołu? Dobra zabawa? 

 

Zobacz to naszymi oczami 
 

 

 

http://tawpolska.pl/uslugi/
http://tawpolska.pl/#uslugi
http://tawpolska.pl/finansowanie-projektow-szkoleniowych/
http://tawpolska.pl/uslugi/przywodztwo-i-zespoly/

