
Rozwój organizacji zale¿y

od doskonale przygotowanej kadry mened¿erskiej,

która potrafi sprawiæ, ¿e ludzie pracuj¹cy dla naszej firmy 

chc¹ byæ jej czêœci¹ i realizowaæ wspólnie wyznaczone cele.

SYS
CO



SYS
CO

POZNAJ JAKOŒÆ ILM
Institute of Leadership and Management (ILM) - to najwiêksza i najbardziej rozpoznawalna w Europie 

organizacja certyfikuj¹ca kwalifikacje zawodowe z zakresu przywództwa i zarz¹dzania dla mened¿erów 

i liderów wszystkich szczebli. ILM nale¿y do grupy City & Guilds - organizacji funkcjonuj¹cej od 1878 r.,  

odpowiedzialnej za tworzenie miêdzynarodowych standardów certyfikacji.

ILM oferuje najszerszy i najbardziej elastyczny wybór kwalifikacji w zakresie przywództwa i zarz¹dzania, 

co oznacza, ¿e certyfikowane szkolenia mog¹ byæ oferowane ka¿demu przedsiêbiorstwu i dla ka¿dego 

pracownika zarz¹dzaj¹cego zespo³em lub przygotowuj¹cego siê do nowej funkcji mened¿erskiej 

w organizacji.

– TYLU MENAD¯ERÓW ROCZNIE 
    na ca³ym œwiecie uzyskuje kwalifikacje ILM

1 MLN 
Ponad 

35 000 

ILM w liczbach:

– TO LICZBA MENED¯ERÓW I LIDERÓW 
    tworz¹cych obecnie miêdzynarodow¹ sieæ 

    profesjonalistów dzia³aj¹cych przy ILM 

2 500 
Ponad 

– AKREDYTOWANYCH OŒRODKÓW W 48 PAÑSTWACH 
    oferuje certyfikowane szkolenia ILM

93%
– FIRM 
   potwierdzi³o w badaniach, ¿e dziêki szkoleniom ILM 

    ich mened¿erowie w znacz¹cy sposób podnieœli jakoœæ swojej pracy

90%
– MENED¯ERÓW 
    którzy uzyskali certyfikaty ILM zdecydowanie lepiej radz¹ sobie 

    z motywowaniem i informacj¹ zwrotn¹ dla cz³onków swojego zespo³u. 
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szkolenia dedykowane

wysoka jakoœæ

œwiatowy standard

trwa³y efekt

realna zmiana

ukierunkowane na zwiêkszenie jakoœci i wzrost rozwoju Twojej firmy poprzez dobrze 

przygotowan¹ kadrê mened¿ersk¹. Ka¿de szkolenie przygotowywane jest indywidualnie 

do potrzeb i struktury przedsiêbiorstwa. Nie ma takich samych szkoleñ!

szkolenia ILM s¹ precyzyjnie zaprojektowane do aktualnych i zbadanych potrzeb organizacji, 

tak aby przynios³y po¿¹dany efekt. Nasze szkolenia uwzglêdniaj¹ funkcjonowanie ca³ej firmy, 

a szkolenia pracowników maj¹ wzmacniaæ jej pozycje na rynku.

sprawdzone metody i program szkolenia oparty na najbardziej aktualnej wiedzy z zakresu 

zarz¹dzania  zagwarantowane  miêdzynarodowym brytyjskim  certyfikatem.

program szkolenia zawsze wykorzystuje bie¿¹ce doœwiadczenia i odpowiada na problemy 

„tu i teraz" w codziennej pracy kadry menad¿erskiej. Dziêki temu uczestnicy ucz¹ siê przez 

doœwiadczenie i poszukiwanie realnych rozwi¹zañ dla swoich aktualnych problemów, 

zdobywaj¹c nowe kompetencje, które mog¹ zweryfikowaæ na bie¿¹co.

dziêki precyzyjnie dobranym elementom takim jak:

program - uwzglêdniaj¹cy specyfikê organizacji i jej aktualne potrzeby

grupa szkoleniowa - ten sam poziom doœwiadczenia i oczekiwañ – szkolenia ILM realnie 

wp³ywaj¹ na rozwój firmy poprzez lepsze funkcjonowanie zespo³ów oraz efektywne zarz¹dzanie.

WYMIERNE KORZYŒCI
DLA TWOJEJ FIRMY
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poziom                       dla kogo                       szacowany czas 

LEVEL 2
przysz³y 
lub pocz¹tkuj¹cy 
team lider 

min. 1 dzieñ/
1 modu³ szkoleniowy

LEVEL 3

przysz³y
lub pocz¹tkuj¹cy 
mened¿er 
œredniego szczebla 

min. 1-2 dni/
1 modu³ szkoleniowy

LEVEL 5

zaawansowani 
menad¿erowie 
œredniego 
i wy¿szego szczebla

min. 2 dni/
1 modu³ szkoleniowy

Ze wzglêdu na ró¿norodnoœæ tematów oraz czas trwania szkoleñ 
rekomendujemy nastêpuj¹ce poziomy:

Wiêcej szczegó³owych informacji na temat certyfikowanych szkoleñ 
mo¿na znaleŸæ bezpoœrednio na stronie: www.i-l-m.com 

WARIANTY SZKOLEÑ

ILM posiada w swojej ofercie ró¿norodne warianty certyfikatów przewidziane dla bardzo szerokiej 

kategorii pracowników w zale¿noœci od ich stopnia zaawansowania w zakresie zarz¹dzania. 

W ramach certyfikacji ILM funkcjonuje szeœæ poziomów szkolenia (Level 2-7), ka¿dy z nich

dedykowany jest innej grupie pracowników, pocz¹wszy od aspiruj¹cych team liderów 

do mened¿erów najwy¿szego szczebla. Dodatkowo ka¿dy z poziomów mo¿e byæ realizowany 

w formie certyfikatu podstawowego (AWARD) lub zaawansowanego (CERTIFICATE).

Do ka¿dego poziomu szkolenia oraz rodzaju certyfikatu dobiera siê odpowiednie modu³y tematyczne, 

które s¹ jasno zdefiniowane i w zale¿noœci od ich czasu trwania okreœlone odpowiedni¹ liczb¹ 

punktów (kredyty).

To w³aœnie liczba kredytów decyduje jaki poziom certyfikatu uzyska uczestnik szkolenia. 

Jednak to klient indywidualnie konstruuje szkolenie dla swojej firmy i wybiera, które z tematów 

i  w  jakim  zakresie  chce  zrealizowaæ.
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Masz wiêcej pytañ? 
Sysco Polska Sp. z o.o., Al. Komisji Edukacji Narodowej 18 lok. 5b, 02-797 Warszawa
www.syscopolska.pl, info@syscopolska.pl, +48 22 392 74 75

Zapraszamy do kontaktu:

SZKOLENIA ILM W POLSCE
Sysco Polska obecnie jako jedyny podmiot w Polsce mo¿e realizowaæ akredytowane szkolenia ILM. 

Nasza firma ju¿ od 2009 r. organizuje i dostarcza certyfikowane szkolenia mened¿erskie zgodnie 

z metodologi¹ ILM. £¹cz¹c sprawdzone, dobre praktyki realizacji szkoleñ w Wielkiej Brytanii 

oraz doœwiadczenia zdobyte na gruncie polskim przeszkoliliœmy ju¿ blisko 2 tysi¹ce mened¿erów 

w ca³ej Polsce. Nasza firma specjalizuje siê w dostarczaniu wysokiej jakoœci us³ug doradczych 

oraz szkoleñ w tym zakresie. Od lat stosujemy sprawdzone metody doboru szkoleñ do potrzeb firmy, 

dziêki temu nasze szkolenia zawsze przynosz¹ oczekiwane efekty i trwa³e rezultaty. Ka¿de szkolenie 

konstruowane jest indywidualnie w oparciu o metodologiê ILM i realne potrzeby organizacji.

szczegó³owe omówienie metodologii szkoleñ ILM oraz zdiagnozowanie obecnych wyzwañ i potrzeb 

organizacji przy udziale przedstawicieli odpowiednich struktur firmy oraz ekspertów merytorycznych 

Sysco Polska.

przedstawienie propozycji szczegó³owego programu szkolenia wraz z omówieniem czasu trwania, 

doboru grupy szkoleniowej w kontekœcie wczeœniej zdiagnozowanych potrzeb organizacji i celów 

do osi¹gniêcia. Podczas spotkania klient akceptuje propozycje b¹dŸ wskazuje co chcia³by zmieniæ. 

trener dedykowany do przeprowadzenia szkolenia prowadzi indywidualne rozmowy z ka¿dym 

uczestnikiem, podczas których szczegó³owo weryfikuje potrzeby szkoleniowe, poziom zaawansowania 

i doœwiadczenia pracowników. Ten etap jest rekomendowany do  ostatecznego zatwierdzenia programu 

szkolenia, w tym poziomu merytorycznego i rodzaju certyfikacji.

po akceptacji programu szkolenia oraz harmonogramu nastêpuje etap realizacji poszczególnych 

modu³ów. Po ka¿dym module szkoleniowym form¹ jego zaliczenia jest napisanie pracy przez 

ka¿dego z uczestników. Praca pozwala na praktyczne wdro¿enie narzêdzi i koncepcji poznanych na 

szkoleniu do swojego œrodowiska pracy oraz przemyœlenie, w których obszarach uczestnik mo¿e 

zastosowaæ now¹ wiedzê i udoskonaliæ swoj¹ dotychczasow¹ pracê. Iloœæ modu³ów szkoleniowych zale¿na 

jest od szczegó³owego programu i rodzaju certyfikatu.

 

W trakcie tego etapu regularnie weryfikujemy poziom merytoryczny szkolenia i spójnoœæ naszych dzia³añ 

z oczekiwaniami organizacji. 

przyznanie certyfikatów nastêpuje po akceptacji przez ILM prac zaliczeniowych. Ka¿da z nich podlega 

3-stopniowej weryfikacji, tak aby dotrzymane zosta³y jakoœæ i standard odpowiadaj¹cy poszczególnym 

certyfikatom. 

Proces pracy z klientem opiera siê na poszczególnych etapach:

SPOTKANIE INICJUJ¥CE

PREZENTACJA DEDYKOWANEJ OFERTY SZKOLENIOWEJ

WERYFIKACJA POTRZEB SZKOLENIOWYCH I JEDNORODNOŒCI GRUPY SZKOLENIOWEJ 

REALIZACJA SZKOLEÑ

CERTYFIKACJA
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