
 

Regulamin korzystania z voucherów 

Gdańskiej Akademii Umiejętności Menedżerskich  

 
 

1. Warunki ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji voucherów. 

2. Wystawcą voucherów jest Gdańska Akademii Umiejętności Menedżerskich Joseph Wera,  

ul Derdowskiego 9/4, 80-319 Gdańsk, NIP 8421334381. 

3. Nabywcę oznacza osobę fizyczną lub prawną nabywającą od Wystawcy voucher. 

4. Voucher można wykorzystać w okresie do 30.06.2021. 

5. Voucher nie podlega zwrotowi i wymianie na inne produkty/usługi i nie można go wymienić 

na gotówkę w części lub w całości. 

6. Jeden voucher jest do wykorzystania przez jedną osobę. 

7. Usługa będzie realizowana online lub osobiście. 

8. Voucher nie łączy się z innymi promocjami. 

9. Zakupionych voucherów nie można wykorzystać w realizacji projektów dofinansowanych, 

np.: KFS, BUR, SPEKTRUM, Akademia Menedżera, itp. 

10. Wystawca jest administratorem danych osobowych. 

 

2. Zasady korzystania z vouchera 

1. Voucher może zostać zrealizowany wyłącznie u Wystawcy (online lub osobiście w miejscu 

uzgodnionym przez Wystawcę i Nabywcę). 

2. Dane kontaktowe Wystawcy:  

- adres mailowy: biuro@gaum.pl 

- telefon: 608 414 802 

3. Wystawca posiada w ofercie następujące rodzaje voucherów: 

– Voucher na usługę doradczą 2h, 

– Voucher na usługę doradczą 4h, 

– Voucher na szkolenie „Sprzedaż przez telefon”, 2 dni (14h). 

4. Vouchery na usługę doradczą 2h i 4h można zrealizować na wybraną usługę wyszczególnioną 

w załączniku nr 1. 

5. Realizacja usługi doradczej nastąpi w terminie ustalonym z Nabywcą na minimum 7 dni 

roboczych wcześniej (termin potwierdzony mailem lub sms). 

6. Usługi doradcze realizujemy w godzinach 08.00-18.00, w dni robocze od poniedziałku do 

piątku (w indywidualnych sytuacjach, po wcześniejszym ustaleniu z Wystawcą, istnieje 

możliwość realizacji usługi doradczej w innych godzinach, a także w soboty i niedziele). 

mailto:biuro@gaum.pl


7. Przy zakupie vouchera na usługę doradczą (2h lub 4h) Nabywca otrzymuje dodatkowo 

15 min. rozmowy przed doradztwem w celu ustalenia dokładnego zakresu wybranej usługi. 

8. Voucher na szkolenie „Sprzedaż przez telefon” może być zrealizowany w jednym z 

2 terminów: 

1) 26-27.01.2021 w godz. 09.00-16.00, 

2) 23-24.03.2021 w godz. 09.00-16.00. 

9. Nabywca vouchera na szkolenie, potwierdza wybór w/w daty na minimum 7 dni roboczych 

wcześniej (termin potwierdzony mailem lub sms). 

10. W przypadku, gdy na wymieniony w pkt. 8  termin zgłosi się mniej niż 4 lub więcej niż 

10 uczestników, Wystawca daje sobie prawo do zaproponowania innej daty szkolenia. 

11. Istnieje możliwość anulacji zarezerwowanego vouchera do 24h przed konkretnym terminem. 

12. W przypadku niestawienia się Nabywcy na wcześniej umówiony termin bądź odwołanie w 

okresie krótszym niż 24 godziny – usługa jest traktowana jako zrealizowana i nie przysługuje 

zwrot vouchera. 

 
3. Rozliczenia i reklamacje 

1. Potwierdzeniem dokonania zakupu Vouchera jest zaksięgowanie wpłaty na konto.  

2. Zakupiony voucher, Regulamin i faktura VAT zostaną przesłane Nabywcy drogą elektroniczną 

na wskazany adres mailowy. 

3. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje każdemu Nabywcy w terminie 14 dni od daty 

otrzymania vouchera i/lub wykonania usługi. Reklamacja powinna być złożona w formie 

pisemnej na adres mailowy lub adres siedziby Wystawcy. Wystawca rozpatrzy reklamację w 

ciągu 14 dni od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu. 

4. Nabywca vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią powyższego regulaminu i akceptuje 

jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień. 

5. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa. 

 

 

Załącznik nr 1  

Katalog usług doradczych 

 

1. Audyt marketingowy (strona www i social media) z raportem i listą rekomendowanych zmian 

(4h) 

• Analiza kanałów komunikacyjnych pod kątem zastosowanych technik pisania 

• Stworzenie raportu z podsumowaniem wniosków z analizy 

• Nauka fundamentalnych i/lub zaawansowanych zasad copywritingu 

• Omówienie jasnej listy rekomendowanych zmian wraz z przykładami i uzasadnieniami  



 

2. Wystąpienia publiczne w firmie i korporacji: konsultacja ze szkoleniem indywidualnym  (4h) 

• Konsultacja z omówieniem dotychczasowych praktyk 

• Opcjonalnie: analiza wybranego przez Ciebie nagranego wystąpienia 

• Określenie Twoich mocnych stron oraz stworzenie planu ich wykorzystania 

• Ustalenie i wybór najważniejszych technik, które przy minimum wysiłku dadzą maksimum 

efektu 

• Nauka i wdrożenie tych technik do przyszłych wystąpień 

 

3. Wyszlifowanie prezentacji biznesowej: konsultacja  (4h) 

• Analiza istniejącej prezentacji lub stworzenie nowej 

• Ustalenie celów wystąpienia, grupy odbiorców, ich potrzeb i dostępnego czasu  

• Nauka procesu przygotowywania skutecznych mów 

• Praca nad wybranymi elementami wg potrzeb: struktura, choreografia sceniczna, mowa 

ciała, emisja głosu, techniki retoryczne, klamra kompozycyjna, rekwizyty, slajdy 

• Przećwiczenie mowy do podania (ang. delivery) oraz informacja zwrotna 

• Ustalenie celów rozwojowych na przyszłość 

  

4. Efektywność osobista: audyt i konsultacja  (4h) 

• Przegląd używanych narzędzi, technik oraz sposobów opisu zadań 

• Diagnoza możliwych wąskich gardeł i wycieków czasu 

• Nauka wybranych narzędzi i technik efektywnościowych wg potrzeb 

• Praktyka w planowaniu zadań neurowspierających (wg teorii umysłu) 

• Znaczenie tzw. white spaces w podnoszeniu efektywności  

 

5. Relacyjna Komunikacja Empatyczna: audyt i konsultacja z komunikacji interpersonalnej  (4h) 

• Omówienie wybranych obszarów komunikacyjnych (np. pisemna z klientem, werbalna z 

pracownikiem, mieszana w zespole) 

• Określenie mocnych stron Twojej komunikacji  

• Identyfikacja blokad i nieświadomych elementów antagonizujących, które mogą utrudniać 

komunikację 

• Nauka elementów Relacyjnej Komunikacji Empatycznej 

• Ustalenie długofalowego planu wdrożenia, by ukonstytuować wspierające nawyki językowe 

 

6. Poznaj siebie dzięki coachingowi - krótkie spotkania coachingowe dla każdego  (4h) 

• Analiza satysfakcji w głównych obszarach życia Klienta 

• Określenie ważnych obszarów i wartości dla rozwoju Klienta 

• Wybór tematu na mini sesję na podstawie wcześniejszej analizy 

• Mini sesja coachingowa interwencyjna 

• Podsumowanie, wyciągnięcie wniosków 

• Zadanie rozwojowe do wykonania samodzielnie w domu przez Klienta 

 

 

 



7. Fundusze unijne - jak je "ugryźć" - praktyczny warsztat doradczy z poszukiwania środków na   

finansowanie działalności z UE i nie tylko  (4h) 

• Podstawowe źródła wiedzy o finansowaniu działalności z UE i nie tylko 

• Aktualnie dostępne środki i możliwości dofinansowania z UE perspektywa 2014-2020 

• Idzie nowe – możliwości dofinansowania z UE w perspektywie 2021-2027 

• Praktyczne wskazówki dotyczące pozyskiwania dofinansowania i wypełniania wniosków o 

dofinansowanie 

• Inne możliwości dofinansowania: preferencyjne pożyczki, granty na inwestycje, środki 

krajowe, itp. 

• Podsumowanie 

 

8. Poznaj siebie i swoje emocje – doradztwo  (4h) 

• Poznanie emocji które towarzyszą  Klientowi, w tym emocji dominujących 

• Określenie sposobu odczuwania emocji w ciele 

• Określenie źródeł emocji 

• Sposoby zarządzania trudnymi emocjami 

• Inteligencja emocjonalna a sukces w organizacji 

• Kompetencje emocjonalne w zarządzaniu sobą 

 

9. Zarządzanie zespołem  (4h) 

• Określenie roli menedżera i przedstawienie procesu zarządzania zespołem 

• Przeprowadzenie samooceny „jakim jestem menedżerem” – test „Ludzie i zadania” 

• Przedstawienie zarządzania poprzez cele: krótko i długoterminowych 

• Omówienie po co i w jaki sposób kaskadujemy cele i przećwiczenie sposobów kaskadowania 

celów 

• Przedstawienie koncepcji MBO 

• Jak słuchać pracowników 

• Omówienie i dyskusja o doskonaleniu kompetencji menedżerskich – ćwiczenie „Mapa 

Alokacji zasobów Menedżera” 

• Delegowanie zadań 

 

10. Pierwsze dni nowo mianowanego menedżera  (4h) 

• Określenie swoich priorytetów, jak to zrobić, co brać pod uwagę, jak często mierzyć postępy 

• W jaki sposób przedstawić siebie i swoje oczekiwania 

• Jak poznać swój zespół i oczekiwania podwładnych – spotkanie ze wszystkimi i spotkania 1:1 

• Planowanie kalendarza i kolejne działania 

• Jak zaplanować motywujące cele 

 

11. Trudne rozmowy z pracownikiem  (4h) 

• Kiedy i jak przeprowadzić rozmowę 

• Rozmowa o problemach z realizacją zadań przez pracownika 

• Rozmowa o problemie zgłoszonym przez pracownika i określenie rozwiązania  

• Przekazanie informacji o braku premii 

• Powierzenie nowego stanowiska – degradacja 

• Odrzucenie wniosku pracownika 



• Rozmowa oceniająca 

 

12. Pochwała i krytyka jako motywatory  (4h) 

• „Pochwała i krytyka” jako elementy rozwoju zespołu/członków zespołu 

• W jakich sytuacjach i w jaki sposób stosujemy pochwałę 

• Jaki powinien być efekt pochwały 

• Schemat rozmowy - ćwiczenie 

• W jakich sytuacjach i w jaki sposób krytykujemy 

• Jaki powinien być efekt krytyki 

• Schemat rozmowy – ćwiczenie 

• Kary i nagrody regulaminowe i pozaregulaminowe 

 

13. Jak i po co rozwijać podległych pracowników  (4h) 

• Omówienie roli menedżera jako nauczyciela 

• Jak poznawać swój zespół – planowanie spotkań, feedback bieżący i ocena systemowa 

• Przeprowadzanie szkoleń – ustalenie tematyki i kalendarza 

• Przygotowywanie podwładnego do awansu:  

- powierzanie pracownikowi dodatkowej odpowiedzialności za projekt lub innego 

pracownika/grupę ludzi 

- „shadowing” i oddelegowanie czasowe 

 

14. Analiza indywidulanego stylu działania w zakresie (do wyboru): kierowania, budowania relacji z 

klientem, komunikowania, prezentowania danych, wykorzystania czasu  (4h) 

• Diagnoza własnego stylu działania w oparciu o zestaw testów  

• Bilans silnych stron i obszarów rozwoju  

• Opracowanie planu rozwoju działania 

• Dopasowanie planu rozwoju do środowiska pracy 

• Wsparcie w zakresie własnego dokształcania  

 

15. Doradztwo w zakresie planowania zadań w projekcie HR lub zarządzania zmianą  (4h) 

• Opracowanie narzędzi oceny pracy 

• Przygotowanie planu wdrożenia zmian w organizacji pracy 

• Wsparcie w zakresie budowania modeli kompetencji 

• Przygotowanie procesu rekrutacji i selekcji pracowników 

• Podsumowanie i ocena praktyki zarządzania pracą w organizacji 

 

 

16. Wzmocnienie świadomości własnych predyspozycji i talentów  (4h) 

• Diagnoza talentów i predyspozycji na podstawie wywiadu oraz testów 

• Identyfikacja i analiza silnych stron 

• Opracowanie planu wykorzystania silnych stron w planie rozwoju kariery zawodowej 

• Praca w własną samooceną 

• Wsparcie w zakresie zaplanowania kolejnych kroków 

 



17. Wypracowanie własnych sposób motywacji i zapobiegania wypalenia  (4h) 

• Identyfikacja czynników motywacyjnych i stresowych w środowisku pracy 

• Pomoc psychologiczna w zakresie zrozumienia własnych potrzeb w rozwoju zawodowych 

• Narzędzia reagowania w sytuacji zmęczenia i syndromów stresu 

• Identyfikacja i analiza czynników ryzyka wypalenia zawodowego 

• Wsparcia w zakresie poszukiwania metod realizacji ambicji zawodowych 

 

18. Wprowadzenie do marketingu internetowego (Facebook i LinkedIn)  (4h) 

• Wybór portalu do utworzenia profilu firmowego 

• Wsparcie podczas tworzenia podstawowych treści 

• Nauka podstaw obsługi technicznej profilu 

• Dobór sposobu komunikacji 

• Wsparcie w doborze rodzaju treści do publikacji 

 

19. Przygotowanie i prowadzenie webinarów  (4h) 

• Jaki dobrać sprzęt w zależności od potrzeb i możliwości finansowych  

• Jakie wybrać i jak obsługiwać oprogramowanie do nagrywania i publikowania podcastów  

• Jak wygląda cały proces od zapraszania uczestników, poprzez przygotowanie techniczne i 

prowadzenie, aż po zakończenie i ponowną publikację webinaru. 

• W jaki sposób przygotować pomieszczenie  

• Jakie pomoce/gadżety warto lub nie warto używać 

 

20. Wstęp do tworzenia podcastów  (4h) 

• Dobranie sprzętu według potrzeb i możliwości finansowych  

• Wybór i doradztwo w obsłudze oprogramowania  

• Pomoc w przystosowaniu pomieszczenia (niwelowanie echa i pogłosu) 

• Przeprowadzenie przez proces nagrywania  

• Przegląd i wybór miejsca w internecie do publikacji  

• Doradztwo w wyborze formy i tematów nagrania  

 

21. Narzędzia do komunikacji i pracy zdalnej (MS Teams, Google Meet)  (4h) 

• Wybór programu w zależności od potrzeb  

• Nauka obsługi technicznej i podstawowej konfiguracji 

• Omówienie i sposoby na rozwiązanie najczęstszych problemów technicznych 

• Propozycja dodatkowych programów wspierających pracę zdalną 

• Konsultacja w kwestii wyboru dodatkowego sprzętu (kamera, mikrofon, słuchawki, 

oświetlenie, itp.) 

 


