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DLACZEGO GRUPA SET®?  
 

 

 

 

 

 
 

 

NASZE MARKI 

 
 

ROZWIĄZANIA  

DLA KLIENTÓW 

KORPORACYJNYCH:  

Szkolenia, Badania,  

Coaching, Doradztwo HR,  

E-Learning. 

 
 

ROZWIĄZANIA DLA  

KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH:  

Szkoła Trenerów Biznesu, Szkoła 

Coachów, Szkoła Coachingu 

Zespołowego,  Szkoła Sprzedaży, Szkoła 

Zarządzania, , Studia Podyplomowe. 

 
 

KOMPLEKSOWA 

ORGANIZACJA 

SZKOLEŃ:  

Sale Szkoleniowe, 

Catering, Noclegi, 

Logistyka Projektów. 
 

 

NIEPOWTARZALNY KNOW-HOW I NAJWYŻSZA JAKOŚĆ  

 

 

 

 

 

MISJA  WARTOŚCI  GWARANCJA 100%  

 

 

 

 

 

Stwarzamy 

możliwości do rozwoju 

kreując niebanalny 

klimat do dokonywania 

trwałych i odważnych zmian. 
 

Niezależność. 

Pasja. 

Otwartość. 

Dbałość 

o relacje. 

Gwarantujemy 

pełne 

zadowolenie 

albo powtórzenie 

elementów projektu 

na nasz koszt!  
 

Fundamentem naszych projektów są  

Modele Rozwojowe Grupy SET®.  

Wartość merytoryczna naszych rozwiązań jest weryfikowana 

i pozytywnie oceniana przez uczestników naszych szkoleń.  

Średnia ocena naszej pracy to 4,92 pkt (skala 1-5). 

 

Od ponad 15 lat z sukcesami wspieramy  

rozwój wiodących korporacji i rynku szkoleniowego w Polsce. 

Zrealizowaliśmy ponad 25 000 godzin 

efektywnych szkoleń i procesów rozwojowych. 

indywidualnej szkoliliśmy już ponad. 
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ZAŁOŻENIA PROJEKTU  

ZAAWANSOWANA SZKOŁA TRENERÓW AKADEMII SET® jest kompleksowym 

projektem rozwojowym, zbudowanym w duchu myśli Setha Godina – „Nie musisz być 

idealny, wystarczy, że będziesz wyjątkowy!”.  

Program został przygotowany tak aby: 

 zwiększyć atrakcyjność, konkurencyjność  
i rozpoznawalność trenera na rynku, 

 dopracować jego styl trenerski i nadać wyjątkowy rys 
pracy na sali szkoleniowej, 

 przygotować trenera do realnej pracy Tu i Teraz dającej 
szansę na wprowadzenie trwałych zmian w 
funkcjonowaniu ludzi i organizacji.  

 

Program powstał w oparciu o tysiące godzin doświadczeń pracy trenerskiej oraz 

różnorodne metody pracy z grupami. Kluczowe wartości, na których opiera się szkoła to: 

 Realna praca (na w odniesieniu do rzeczywistych potrzeb, 
nazywając wprost to co ważne, inspirując do prawdziwej 
zmiany). 

 Czerpanie przyjemności z interakcji (brak sztampowych i 
powtarzalnych programów, praca na „żywym 
organizmie”, dystans do siebie). 

 Wyjątkowy styl (Silne Strony w pracy trenera, Indywidulny 
rys trenerski). 
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NASZA PRZEWAGA 

ZAAWANSOWANĄ SZKOŁĘ TRENERÓW AKADEMII SET® wyróżniają następujące 

charakterystyki: 

● PROGRAM ZBUDOWANY W OPARCIU O KILKA PERSPEKTYW TRENERSKICH 

Perspektywa MY: nasze doświadczenia jako trenerów i konsultantów w różnych 

projektach rozwojowych dla biznesu. 

Perspektywa WY: wasze potrzeby jako trenerów działających na wolnym rynku lub 

wewnątrz organizacji (zebrane podczas prowadzenie wielu projektów rozwojowych dla 

trenerów oraz Szkoły Trenerów Biznesu Akademii SET®) 

Perspektywa ONI: oczekiwania biznesu, który chce efektywności oraz jakości a także 

atrakcyjności szkoleń. Chce nietuzinkowych, inspirujących i inicjujących realną zmianę 

trenerów. 

 

● MAKSYMALNIE PRAKTYCZNY PROGRAM. 

Program dedykowany jest dla praktykujących trenerów. 

Zdecydowanie nie będzie w nim teorii rodem z andragogiki. 

Program ma pewną ramę wynikająca z doświadczeń, 

środek wypełniają uczestnicy w ramach 

najefektywniejszego stylu pracy trenerskiej – na żywym 

organizmie grupy (czyli Tu i Teraz) 

 

● PROWADZENIE SZKOLEŃ PRZEZ DOŚWIADCZONYCH 

TRENERÓW.  

Trenerzy w projekcie Zaawansowanej Szkoły Trenerów 

Akademii SET® to praktycy z wieloletnim doświadczeniem na 

sali szkoleniowej. Każdy z nich przepracował po kilka tysięcy 

godzin z różnymi grupami. Mierzył się z wszelkimi formami 

oporu a także przejawami zachwytów i uznania  

 

● ZASILENIE PROGRAMU TECHNIKAMI PROWOKATYWNYMI, IMPROWIZACYJNYMI, 

STORYTELLINGIEM I INNYMI  

Trenerzy prowadzący Zaawansowaną Szkołę Trenerów 

Akademii SET® na co dzień zajmują się różnymi ciekawymi i 

efektywnymi metodami. Są w śród nich prowokatywność i 

podejście coachingowe (Joanna Czarnecka i Norbert Grzybek), 

metafora i storytelling (Maciek Cichocki), myślenie wizualne i 

wystąpienia publiczne (Anna Kędzierska). Zgodnie z dewizą 

Grupy SET dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami z tych 

dziedzin w ramach szkoły. 

 



  
 
 
 

 

Strona  

5 / 17 

Program  

certyfikowany: 

Grupa SET sp. z o.o. ·  00-815 Warszawa · ul. Sienna 82 

NIP 7542937209  ·  KRS 0000419093 ·  REGON 160192998 

 

PROGRAM     
  

 

 

 

    

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESJE SZKOLENIOWE 

/64 godzin/ 

SZKOLENIE 1     /16 godzin/ 

TRENER, A ZMIANA 

Efektywne zarządzanie zmianą własną, 

uczestników i organizacji. 

SZKOLENIE 2     /16 godzin/ 

TRENER, A RUTUNA 

Budowanie własnego stylu  

i „kolorowości” trenerskiej. 

SZKOLENIE 3     /16 godzin/ 

TRENER, A ELASTYCZNOŚĆ 

Praca na „żywym organizmie” grupy jako 

realne wsparcie procesu zmiany. 

SZKOLENIE 4     /16 godzin/ 

TRENER, A AUTENTYCZNOŚĆ 

Integracja umiejętności i przygotowanie 

własnej wideo wizytówki trenerskiej. 

 

E-LEARNING 

/7 godzin/ 

 

/OPCJA / ROZWÓJ ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ /10 godzin/  

 

BONUS  
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MTQ48  

/2 godziny/ 

Badanie formularzem  

z omówieniem. 

INDYWIDUALNE SESJE COACHINGOWE 

/8 x 1 godzina/ 

Intensywna praca nad rozwojem  

odporności psychicznej. 

KONSULTACJA 1   

/1 godzina/ 

E-LEKCJA 1   /1 g./ 

Zarządzanie zmianą. 

KONSULTACJA 2   

/1 godzina/ 

E-LEKCJA 2   /1 g./ 

Silne strony. 

KONSULTACJA 3   

/1 godzina/ 

E-LEKCJA 3   /1 g./ 

Autoprezentacja.  

KONSULTACJA 4   

/1 godzina/ 
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Program Szkoły obejmuje 81 GODZIN NAUKI i składa się z pięciu bloków merytorycznych: 

 ZAAWANSOWANA SZKOŁA TRENERÓW AKADEMII SET®: 

 BLOK 1 - SESJE SZKOLENIOWE /64 godziny/ 

Cykl czterech dwudniowych szkoleń, które rozwijają 

zaawansowane kompetencje trenerskie pozwalające 

na swobodną pracę z grupą na jej realnych potrzebach, 

obiekcjach i wszelkich formach oporu. Całość 

uzupełniona elementami wspierającymi poszukiwanie 

i doskonalenie swojego własnego stylu trenerskiego 

oraz wieloma technikami prowokatywnymi, 

improwizacyjnymi, storytellingiem. Wszystko w myśl 

zasady Setha Godina, że nie musisz być idealny 

wystarczy, że będziesz wyjątkowy. 

 BLOK 2 – LEKCJE E-LEARNINGOWE /3 godziny/ 

Dostęp do lekcji e-learningowych nadawany po kolejnych 

spotkaniach na sali szkoleniowej. Lekcje zostały 

opracowane w taki sposób, aby każdy z uczestników mógł 

samodzielnie zadecydować, kiedy chce przepracować 

daną lekcję. Tematy lekcji są naturalnym rozwinięciem 

treści poruszanych na szkoleniach 

 

 BLOK 3 - INDYWIDUALNE KONSULTACJE      /4 godziny/ 

Cykl czterech indywidualnych konsultacji merytorycznych, z których może 

skorzystać każdy uczestnik. Z konsultacji można skorzystać pomiędzy kolejnymi 

zjazdami lub w ciągu 12 miesięcy po zakończeniu nauki.  

 

 ROZWÓJ ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ /OPCJA/: 

 BLOK 4 – BADANIE FORMULARZEM MTQ48 /2 godziny/ 

MTQ48 bada stopień w jakim badany reaguję na stres, presje ̨ i wyzwania. Po 

badaniu jego wyniki zostaną przedstawione i omówione z uczestnikiem. 

  

 BLOK 5 – INDYWIDUALNE SESJE COACHINGOWE /8 godzin/ 

Sesje koncentrują się nad rozwojem/wzmocnieniem 

odporności psychicznej trenera. Odporność psychiczna jest 

rozumiana jako składowa 4 elementów: poczucia wpływu, 

konsekwencji w działaniu, stosunku do wyzwań i pewności 

siebie.  
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OPIS MODUŁÓW – ZAAWANSOWANA SZKOŁA TRENERÓW 

  TEMAT OPIS MODUŁU 

Z
JA

Z
D

 1
  
  
 /
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o
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o
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 n
ie

d
z

ie
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 /
 

SZKOLENIE 1 

 

TRENER, A ZMIANA 

 

Efektywne zarządzanie 

zmianą własną, 

uczestników i 

organizacji. 

 

16 godzin 

 

 

Doświadczenie siebie w zmianie: 

 Otwarta gra szkoleniowa symulująca zmianę w 
organizacji  

 Identyfikacja własnych sposobów reagowania na 
zmianę 

 Kluczowe obszary pracy trenera w zmianie w biznesie 

Zarządzanie zmianą osobistą: 

 Model pętli zmiany osobistej. 

 Podstawowe techniki i narzędzia trenerskie pracy z 
poszczególnymi fazami zamiany uczestników 
(zaprzeczanie, oporu, eksperymentowania i 
zaangażowania) 

Zarzadzanie zmianą uczestników i organizacji: 

 Model Kottera wprowadzania zmiany w organizacji 

 Dobre praktyki w obszarze przygotowania komunikacji 
zmiany w organizacji 

 Identyfikacja i praca z liderami zmiany w organizacji 

Zmiana w praktyce: 

 Case Study  - realne przypadki wdrażania zmian w 
biznesie na rynku polskim i zagranicznym 
 

  
KONSULTACJA 1 

 

Temat uczestnika. 

 

1 godzina 

Fakultatywna konsultacji telefoniczna lub poprzez 
komunikator internetowy dotycząca zagadnień 
merytorycznych z zajęć. Temat konsultacji określa 
uczestnik i jest ona prowadzona z opiekunem 
merytorycznym szkoły lub trenerem prowadzącym zajęcia. 

 

E-LEKCJA 1 

 

Zarządzanie zmianą 

 

1 godzina 

Lekcja e-learningowa realizowana w wygodnym dla 
uczestnika momencie.  
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SZKOLENIE 2 

 

TRENER, A RUTYNA 

 

Budowanie własnego 

stylu i „kolorowości” 

trenerskiej. 

 

16 godzin 

 

 

Prowokatywność w szkoleniach: 

 Budowanie dystansu (do siebie, grupy, tematu) 

 Szybkie docieranie do potrzeb 

 Życzliwość, humor, wyzwania 

 Reagowanie na „gierki” szkoleniowe 

 Podążanie za grupą i przewodzenie 

 Oddawanie odpowiedzialności 

Silne strony w pracy trenera: 

 Model Silnych Storn Instytutu Gallupa 

 Autodiagnoza własnych Silnych Stron 

 Poszerzenie perspektywy Silnych Stron w oparciu o 
informacje zwrotną 

 Integracja Silnych Stron i kompetencji trenerskich 

Kolorowość trenerska: 

 Poszerzenie biblioteki technik, narzędzi i sposobów 
pracy na sali szkoleniowej 

 Pierwsze podejście to doprecyzowanie własnego 
unikalnego stylu trenerskiego 
 

  

KONSULTACJA 2 

 

Temat uczestnika. 

 

1 godzina 

Fakultatywna konsultacji telefoniczna lub poprzez 
komunikator internetowy dotycząca zagadnień 
merytorycznych z zajęć. Temat konsultacji określa 
uczestnik i jest ona prowadzona z opiekunem 
merytorycznym szkoły lub trenerem prowadzącym zajęcia. 

 

E-LEKCJA 2 

 

Silne strony. 

 

1 godzina 

Lekcja e-learningowa realizowana w wygodnym dla 
uczestnika momencie.  
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SZKOLENIE 3 

 

TRENER, A 

ELASTYCZNOŚĆ 

 

Paca na „żywym 

organizmie” grupy jako 

realne wsparcie 

procesu zmiany. 

 

16 godzin 

 

 

Improwizacja na temat: 

 Techniki pracy improwizacyjnej wspierające 
elastyczność trenera na sali szkoleniowej 

 Metafora i Storytelling jako elementy pracy 
improwizacyjnej 

 Praktyczne wykorzystanie sytuacji Tu i Teraz w grupie 

Struktura – klucz do efektywności: 

 Struktura i punkty kluczowe w pracy opartej na 
improwizacji 

 Orientacja na cel i grupę w trakcie pracy opartej na 
technikach improwizacyjnych 

 Techniki nowoczesnej prezentacji (w tym język 
wizualny) 

Warsztat pracy trenerskiej w oparciu o techniki 

improwizacyjne: 

 Warsztat umiejętności improwizacyjnych 

 Projektowanie otwartych ćwiczeń szkoleniowych w 
oparciu o strukturę przypadku 

 Prowadzenie otwartych ćwiczeń szkoleniowych 
skoncentrowanych na pracy na Tu i Teraz  
 

  

KONSULTACJA 3 

 

Temat uczestnika. 

 

1 godzina 

Fakultatywna konsultacji telefoniczna lub poprzez 
komunikator internetowy dotycząca zagadnień 
merytorycznych z zajęć. Temat konsultacji określa 
uczestnik i jest ona prowadzona z opiekunem 
merytorycznym szkoły lub trenerem prowadzącym zajęcia. 

 

E-LEKCJA 3 

 

Autoprezentacja. 

 

1 godzina 

Lekcja e-learningowa realizowana w wygodnym dla 
uczestnika momencie.  
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SZKOLENIE 4 

 

TRENER, A 

AUTENTYCZNOŚĆ 

 

Integracja nabytych 

umiejętności oraz 

przygotowanie własnej 

wideo wizytówki 

trenerskiej. 

 

16 godzin 

 

 

Trenerski styl w 90 sekund: 

 Dopracowanie własnego stylu trenerskiego w oparciu o 
Silne Strony i poznane techniki pracy 

 Stworzenie profesjonalnej Video Wizytówki pod okiem 
specjalisty od wystąpień publicznych prezentującej 
wyjątkowość trenera 

 Informacja zwrotna i rekomendacja obszarów 
rozwojowych 

Trener zmiany: 

 Gra szkoleniowa integrująca nabyte umiejętności 

 Domknięcie procesu zmiany z poziomu uczestników 
oraz całego procesu rozwojowego 

Podsumowanie projektu: 

 Integracja nabytych umiejętności 

 Wsparcie wdrożenia nabytych umiejętności w praktyce 

 Planowanie wsteczne 

 Niespodzianka dla uczestników  
 

  

KONSULTACJA 4 

 

Temat uczestnika. 

 

1 godzina 

Fakultatywna konsultacji telefoniczna lub poprzez 
komunikator internetowy dotycząca zagadnień 
merytorycznych z zajęć. Temat konsultacji określa 
uczestnik i jest ona prowadzona z opiekunem 
merytorycznym szkoły lub trenerem prowadzącym zajęcia. 

 

ZAJĘCIA SĄ PROWADZONE PRZEZ TRENERÓW Z KILKOMA 

TYSIĄCMI GODZIN „NA LICZNIKU” co gwarantuje najwyższy 

poziom użyteczności sesji szkoleniowych.  

LICZBA UCZESTNIKÓW W GRUPIE SZKOLENIOWEJ NIE 

PRZEKRACZA 16 OSÓB, co gwarantuje komfort nauki  

i zapewnia 100% uważności na potrzeby każdego uczestnika.  

W Akademii SET® UCZESTNIK OTRZYMUJE GWARANCJĘ 100% 

ZADOWOLENIA albo zwrot całej wpłaconej opłaty za naukę.  
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OPIS MODUŁU –  ROZWÓJ ODPOWRNOŚCI PSYCHICZNEJ /OPCJA/ 

  TEMAT OPIS MODUŁU 

  
 

MTQ48 

 

Badanie formularzem  

z omówieniem. 

 

2 godziny 

Uczestnik otrzymuje na adres mailowy indywidualny link do 

wykonania autodiagnozy online za pomocą testu MTQ48. 

Test bada czynniki składające się na odporność psychiczną, 

poczucie wpływu, podejście do wyzwań, pewność siebie w 

kontaktach interpersonalnych, wiarę we własne 

umiejętności, konsekwencję w działaniu. Po wykonaniu 

testu uczestnik przeprowadzi analizę i zostanie on 

omówiony z opiekunem merytorycznym projektu. 

 

INDYWIDUALNE 

SESJE 

COACHINGOWE  

 

Sesje zdalne z 

coachem Grupy SET. 

 

8 x 1 godzina 

Coach towarzyszy klientowi (uczestnikowi projektu) w 

realizacji jego celów. Coach nie mówi klientowi, co ma robić, 

zadaje pytania, dzieli się swoimi obserwacjami, czasem 

proponuje zadania, które mają przybliżyć klienta 

do osiągnięcia jego zamierzeń. Praca w coachingu dotyka 

różnych sfer funkcjonowania klienta, które mogą mieć 

wpływ na efektywność jego działania – zachowań, postaw 

czy emocji. To klient decyduje co będzie tematem pracy 

coachingowej. 

 

MATERIAŁY SZKOLENIOWE  

Każdy uczestnik projektu otrzyma: 

 Materiały dydaktyczne w formie segregatorów 

szkoleniowych z ćwiczeniami realizowanymi podczas 

zajęć. 

 Materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej, wraz z 

prezentacjami wykorzystywanymi przez trenerów 

podczas szkoleń. 

 Zadania wdrożeniowe na platformie e-learningowej 

Grupy SET® do samodzielnej realizacji zgodnie z 

programem Szkoły. 

 Pakiet narzędzi i technik trenerskich do codziennego 

efektywnego wykorzystania na sali szkoleniowej.  

 

Przykład graficznie opracowanych materiałów  
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CERTYFIKATY 

CERTYFIKAT ZAAWANSOWANEJ SZKOŁY TRENERÓW AKADEMII SET® 

Każdy uczestnik Zaawansowanej Szkoły Trenerów Akademii SET® otrzyma Certyfikat 

potwierdzający zdobycie nowych kompetencji. Warunkiem otrzymania Certyfikatu jest 

udział w 100% zajęć i pozytywny wynik w teście integrującym wiedzę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIEDZYNARODOWY CERTYFIKAT IES LTD®     

Grupa SET jest subiektem edukacyjnym 

certyfikowanym przez International 

Education Society, Ltd., instytucję, która ma 

swoją siedzibę w Londynie. Każdy 

uczestnik Zaawansowanej Szkoły Trenerów 

Akademii SET® ma możliwość otrzymania 

akceptowanego na całym świecie 

certyfikatu IES potwierdzającego zdobycie 

nowych kompetencji. Warunkiem 

otrzymania certyfikatu jest udział w 100% 

zajęć i pozytywny wynik w teście 

integrującym wiedzę. 
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PROWADZĄCY ZAJĘCIA       

MACIEK CICHOCKI 

Trener, Konsultant Biznesu. Praktyk/Master 

technik Neurolingwistycznego Programowania. 

Z korporacjami współpracuje od ponad 15 lat. 

Specjalista od przeprowadzania organizacji przez 

zmianę oraz budowania efektywnych zespołów. 

Zdeklarowany zwolennik pracy u podstaw. 

Miłośnik storytellingu i metafory w pracy z 

ludźmi. Projektant gier i zadań szkoleniowych 

zorientowanych na rozwój osobisty oraz na 

stwarzanie przestrzeni do refleksji i generowania 

nowych rozwiązań. Zakochany w górach i 

podróżach, skąd czerpie pomysły do pracy trenerskiej. Na „liczniku” ma ponad 6000 godzin 

pracy na sali szkoleniowej, w tym ponad 2000 godzin z trenerami i przyszłymi trenerami oraz 

blisko 30 zrealizowanych szkoleń e-learnigowych. 

 

JOANNA CZARNECKA  

Jako Coach, Trener i Terapeuta. Ekspert stosowania 

metod prowokatywnych w biznesie, coachingu, 

szkoleniach. Posiada wieloletnie doświadczenie w 

prowadzeniu zajęć, szkoleń oraz wdrożeń 

związanych z budowaniem stanu 

samoświadomości oraz tożsamości osób i 

zespołów. Jest autorką wielu nowatorskich 

rozwiązań projektowych dotyczących zmiany 

kultury organizacyjnej w złożonych strukturach 

organizacyjnych. Twórca, koordynator i 

szkoleniowiec Projektu „Synergia Zasobów” – cykl szkoleń wzmacniających i rozwijających 

kompetencje i zasoby osób pracujących z ludźmi od strony edukacyjno – wychowawczo – 

terapeutycznej. Autorka tekstów metaforycznych i terapeutycznych. Jako Przewodnicząca 

Wrocławskiego Klubu Coacha propagowała dojrzałe i etyczne standardy w nurcie Coachingu. 
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NORBERT GRZYBEK 

Trener, Coach. Współwłaściciel Mogę Móc i 

Provocare. Rozwija metody pracy z odpornością 

psychiczną w zmianach, biznesie, szkoleniach, 

życiu. Z biznesem współpracuje od 1998r (jako 

konsultant, project manager, trener, coach, 

mentor). Posiada certyfikacje ICC, Mindsonar 

Polska, AQR International, choć jak sam twierdzi, 

nie certyfikaty, a doświadczenie chodzi i 

umiejętność wyciągania wniosków. To one 

impregnują. Współtworzył narzędzia 

sprzedażowe dla ING i PZU. Twórca narzędzi e-lerningowych P.T.C. (ówczesna ERA) Ponad 

8000 godzin szkoleń dla kadry zarządzającej, sprzedaży, konsultantów, back office, trenerów, 

coachów.  

 

ANNA KĘDZIERSKA 

Trener umiejętności psychospołecznych, 

psycholog. Specjalizuje się w miękkich 

projektach szkoleniowych, między innymi z 

komunikacji, wystąpień publicznych, budowania 

zespołów. Szkoli trenerów, specjalistów PR, 

menadżerów, urzędników państwowych i 

gospodynie domowe. Uczestnicy jej szkoleń za 

każdym razem doceniają zaangażowanie, 

atrakcyjny sposób przekazywania wiedzy i dobrą 

energię.W pracy warsztatowej wykorzystuje 

język wizualny zwiększając skuteczność uczenia, zrozumienie przekazywanych treści i 

atrakcyjność prowadzonych zajęć. Od 2006 roku współpracuje z mediami jako ekspert. Jest 

częstym gościem i komentatorem wydarzeń w stacjach radiowych i telewizyjnych między 

innymi w TVN24, TVN24 Biznes i Świat, TVP Info, Program Pierwszy i Trzeci Polskiego Radia, 

Radio PLUS i inne. Na zawodowym liczniku posiada blisko 10000 godzin szkoleniowych i 

doradczych. 
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INFORMACJE ORGANIZACYJNE – LATO 2017  

TWOJA INWESTYCJA: 
CENA netto CENA brutto 

ZAAWANSOWANA SZKOŁA TRENERÓW 

AKADEMII SET® 
71 godzin pracy 

3 980 PLN 4 900 PLN 

ROZWÓJ ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ 

/OPCJA /    10 godzin pracy 
2 680 PLN 3 300 PLN 

CERTYFIKACJA INTERNATIONAL  

EDUCATION SOCIETY /OPCJA/ 
325 PLN 400 PLN 

 

 RATY BEZ ŻADNYCH DODATKOWYCH OPŁAT lub WPŁATA 

 JEDNORAZOWA. 

 10% RABATU brutto DLA ABSOLWENTÓW dowolnego programu 

 Akademii SET®. 

 5% RABATU brutto dla każdego przy zgłoszeniu JUŻ OD 2 OSÓB. 

 

TERMINY ZJAZDÓW: 

ZAAWANSOWANA SZKOŁA TRENERÓW AKADEMII SET® 

SZKOLENIE 1: TRENER A ZMIANA 02-03.12.2017 

SZKOLENIE 2: TRENER A RUTYNA 13-14.01.2018 

SZKOLENIE 3: TRENER A ELASTYCZNOŚĆ 03-04.02.2018 

SZKOLENIE 4: TRENERA AUTENTYCZNOŚĆ 10-11.03.2018 

 

ROZWÓJ ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ /OPCJA / 

BADANIE MTQ48  termin ustalany indywidualnie 

INDYWIDUALNE SESJE COACHINGOWE  termin ustalany indywidualnie 
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FORMULARZ ZGŁOSZENIA – LATO 2017 

1. DANE Uczestnika:  

Imię i Nazwisko:  

Numer PESEL:  Numer Dow. Os.:  

Adres e-mail:  Telefon:  

2. ADRES ZAMELDOWANIA Uczestnika: 

Ulica:  Nr domu / mieszk.:  

Miejscowość:  Kod pocztowy:  

3. ADRES DO KORESPONDENCJI Uczestnika /wpisz, jeżeli jest inny niż adres zameldowania/: 

Ulica:  Nr domu / mieszk.:  

Miejscowość:  Kod pocztowy:  

4. Dane do FAKTURY VAT   /wpisz, jeżeli są inne niż imię, nazwisko i adres zameldowania UCZESTNIKA/: 

Nazwa firmy:  NIP:  

Ulica:  Nr domu / mieszk.:  

Miejscowość:  Kod pocztowy:  

5. Potwierdzam udział w programie ZAAWANSOWANA SZKOŁA TRENERÓW /zaznacz X opcje/:  

ZAAWANSOWANA 
SZKOŁA TRENERÓW  
Cena Brutto:       4 900 PLN 

  
ROZWÓJ ODPORNOŚCI 
PSYCHICZNEJ  
Cena Brutto:  3 300 PLN 

  
CERTYFIKACJA  
IES 
Cena Brutto:  400 PLN 

 

6. RABATY I PROMOCJE /zaznacz znakiem X wybrane opcje oraz wpisz nazwę promocji i kwotę rabatu/: 
 

10% RABATU brutto DLA ABSOLWENTÓW dowolnego programu Akademii SET®  

 

5% RABATU brutto dla każdego przy zgłoszeniu JUŻ OD 2 OSÓB.  

 

Nazwa PROMOCJI:  
     

Kwota rabatu:  

7. Wybieram FORMĘ OPŁAT   /zaznacz znakiem X opcję oraz przy opłatach w ratach wpisz liczbę rat/: 

Opłata 
jednorazowa 

   lub 
Opłata w ratach  
bez żadnych dodatkowych opłat 

 

 

Preferowana 
liczba rat 

 

 

W sprawie płatności w ratach prosimy o kontakt mailowy: biuro@grupaset.pl, lub telefoniczny: +48 669 301 300. 
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8. Wybieram TERMIN PŁATNOŚCI /zaznacz X/:  

10-ty dzień miesiąca   20-ty dzień miesiąca   28-my dzień miesiąca  

 

9. Akceptuję poniższe WARUNKI UCZESTNICTWA: 

a. Potwierdzenie uczestnictwa:  
i. Przesłanie Formularza zgłoszenia traktowane jest jako akceptacja warunków udziału w programie i 

zgoda na wystawienie Faktury za uczestnictwo.  
ii. Potwierdzenie uczestnictwa w programie następuje po dokonaniu wpłaty 500 PLN tytułem zaliczki na 

poczet szkolenia. Wpłatę należy dokonać na konto Grupy SET w mBank S.A., numer konta:  
47 1140 2017 0000 4802 0809 4742, tytuł przelewu: imię i nazwisko, zaliczka, numer edycji. Faktura 
zostanie wystawiony w ciągu 7 dni od daty zaksięgowania środków na koncie.  
  

b. Rezygnacja z uczestnictwa w programie – GWARANCJA 100% ZADOWOLENIA: 
i. Rezygnacja z uczestnictwa w programie bez ponoszenia żadnych kosztów, może nastąpić wyłącznie 

w formie pisemnej przed rozpoczęciem drugiego dnia zajęć.  
ii. Rezygnację należy przesłać na adres e-mail: biuro@grupaset.pl lub przekazać trenerowi 

prowadzącemu zajęcia.  
 

c. Odwołanie lub zmiana terminu programu: 
i. Grupa SET zastrzega sobie prawo do odwołania lub zaproponowania nowego terminu programu.  
ii. W przypadku odwołania programu lub braku akceptacji nowych terminów przez Uczestnika Grupa SET 

zwróci całość uprzednio wniesionych przez Uczestnika opłat.   

 

10. Przetwarzanie DANYCH OSOBOWYCH:  

Jeśli chcesz otrzymywać nasz newsletter, narzędzia i materiały merytoryczne, informacje o nowych szkoleniach  
i projektach realizowanych przez Grupę SET wyraź zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Grupa 
SET nie udostępnia i nie udostępni nikomu Twoich danych i w każdej chwili masz możliwość rezygnacji z 
otrzymywanych materiałów.  

  
WYRAŻAM ZGODĘ / NIE WYRAŻAM ZGODY* na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystanie moich danych 
osobowych przez Grupa SET sp. z o.o. w celu przygotowania i przeprowadzenia powyższego programu 
szkoleniowego zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997r. (Dz.U. nr 133 z 1997r.).  
  
ZGADZAM SIĘ / NIE ZGADZAM SIĘ* na przesyłanie na podany przeze mnie adres e-mail materiałów 
szkoleniowych, informacji o szkoleniach, produktach, promocjach oraz innych informacji handlowych od Grupa 
SET sp. z o.o. w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.  

  
* skreśl niepotrzebne  

  

 

 

Data:  

 

Podpis:  

Data:  

 

Podpis:  
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DO ZOBACZENIA  

NA SZKOLENIACH !!! 


