
                                                        

 

 

ZARZĄDZANIE METODĄ THE HUMAN ELEMENT  
Droga do zwiększenia skuteczności firmy i pełnego wykorzystania potencjału pracowników 

 

Zapraszamy na szkolenie menedżerskie, którego do tej pory w Polsce nikt jeszcze nie robił 

 
Warsztat szkoleniowy pokazuje, jak zarządzać zespołem i firmą z wykorzystaniem metody The Human 

Element. Metoda zwiększa skuteczność zarządzania w okresie wyzwań charakterystycznych dla obecnej 

sytuacji rynkowej, w której: 

 Rynek pracy znowu stał się rynkiem pracownika a nie pracodawcy 

 Rosnąca konkurencyjność wymaga od zespołów elastyczności, wiedzy i ciągłego radzenia sobie z 

konkurencją 

 

Dla kogo  

Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich menedżerów niezależnie od stażu pracy i szczebla zarządzania.  

Warsztat trwa 6 dni podzielone na 2 trzydniowe zjazdy. 

 

Godziny zajęć:  

Dwa pierwsze dni: 9.00 – 22.00, trzeci dzień 8.00 – 17.00 

 

Co zyskają uczestnicy warsztatu The Human Element 

 Warsztat THE nie jest standardowym szkoleniem. To połączenie szkolenia i warsztatu rozwijającego 

indywidualnie każdego z uczestników. 

 12 uczestników będzie pracowało pod opieką 3 trenerów i coachów, dzięki czemu każdy uczestnik 

będzie miał czas i pomoc na rozwijanie swoich umiejętności menedżerskich. 

 Każda z osób będzie pracowała ze swoimi kartami pracy. Są to licencjonowane materiały przygotowane 

przez twórców metody THE, które rozwijają optymalny styl zarządzania. 

 Uczestnicy otrzymają praktyczne, sprawdzone a jednocześnie mało znane narzędzia przydatne do 

skutecznego zarządzania i zwiększania własnej efektywności. 

 Liczne testy diagnostyczne zwiększą świadomość każdego z menedżerów biorącego udział w 

warsztacie THE. 

 Uczestnicy szkolenia nauczą się, jak koncentrować się na swoich zadaniach pomimo obiektywnych 

trudności oraz różnic charakterologicznych podwładnych i współpracowników. Po warsztacie zwiększy 

się ich elastyczność i skuteczność. 

 

Krótko o metodzie:  

 

 Metoda The Human Element jest koncepcją równie dojrzałą i uznaną w USA i Europie Zachodniej jak 

słynna metoda zarządzania sytuacyjnego Herseya i Blancharda. Powstały w tym samym czasie i są 

wykorzystywane na równi przez kadrę zarządzającą.  

 Koncepcja THE opiera się na złożeniu, że w dzisiejszym zglobalizowanym świecie biznesu od 

pracowników i liderów wymagane są dobrze rozwinięte kompetencje społeczne, które stają się jedną z 

kluczowych przewag konkurencyjnych firmy. 

 Jej twórcą jest Will Schutz, który opracował założenia koncepcji opierając się na czterdziestu latach 

badań, obserwacji i analiz przedsiębiorstw. 



                                                        

 

 

Źródła: 

 

Jej główne założenia zostały opisane po raz pierwszy w Polsce w czasopiśmie Personel Plus 08/2016 

 Will Schutz, Joy, Grove Press, 1968 

 Will Schutz, Profound Simpilicity, Pfeiffer & Co., 1982 

 Will Schutz, The Human Element Productivity, Self-Esteem and Bottom Line, Jossey-Bass, 1994  

 

Prowadzący to grupa doświadczonych i uznanych trenerów: 

 

 Per-Åke Sundholm, Master Practitioner Human Element, Taktik Sweden 

 Anna Niemczyk, trener zarządzania, psycholog, www.aniemczyk.pl 

 Andrzej Niemczyk, trener zarządzania, menedżer, www.aniemczyk.pl  

 
Trenerzy prowadzący sami są autorami kilku książek o zarządzaniu. Przeszkolili do tej pory około 10 000 

menedżerów wszystkich szczebli zarządzania. 

 

 

Termin warsztatu 

 Część pierwsza - 13 – 15 marca 2017 (3 dni) 

 Część druga – termin do ustalenia, maj lub czerwiec 2017 (3 dni) 

 

Wybrane firmy, które stosują metodę zarządzania The Human Element: 

Xerox 

Roche 

Accenture 

CooperVision 

Boening 

Procter&Gamble 

Sun 

Shell 

National Cancer Institute 

NASA 

Johnson&Johnson 

Capgemini 

Pepsico 

Lilly 

US Army 

 

Cena 

Każdy trzydniowy wyjazd kosztuje 2000 netto od osoby + koszt zakwaterowania 

Prosimy o informację, czy znajdziecie Państwo nocleg na własną rękę. 

 

Motto metodologii The Human Element: “Getting real work done by being real” 

 

Więcej o metodzie: 

http://thehumanelement.com/pages/videos/  

http://www.aniemczyk.pl/
http://www.aniemczyk.pl/
http://thehumanelement.com/pages/videos/

