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TECHNIKI SPRZEDAŻY 

Akwizycja - typologia form sprzedaży. Narzędzia wpływu społecznego; Reguły wywierania wpływu; 

Bezpośrednie; Pośrednie; Komunikacja niewerbalna. Mówieniu, o słuchaniu; Profesjonalne 

prezentacje: prowadzenie, zasada 4 P, pomoce wizualne, 10 złotych zasad, Pokonywanie zastrzeżeń. 

Przygotowanie prezentacji - ćwiczenie w Power Point. Oferta handlowa. Przygotowanie oferty 

handlowej - ćwiczenie. Oferta i prezentacja - ćwiczenie. Etyka sprzedawcy. 

 

ZARZĄDZANIE PUBLICZNE 

Identyfikacja koncepcji zarządzania publicznego, geneza i prekursorzy. Kierunek administracyjny  

w zarządzaniu. Zasoby publiczne jako przedmiot zarządzania publicznego. Struktura celów 

zarządzania publicznego. Zarządzanie strategiczne w zarządzaniu publicznym; Budżet zadaniowy jako 

narzędzie procesowego zarządzania finansami publicznymi. Programowanie budżetowe w zarządzaniu 

publicznym; Strategiczna karta wyników w zarządzaniu publicznym; Organizacja i funkcjonowanie 

urzędu administracji publicznej. Decyzja jako akt administracyjny i narzędzie zarządzania. 

Nowoczesne metody zarządzania w sektorze publicznym. Strategie i formy współpracy pomiędzy 

jednostkami sektora publicznego. Czynniki konkurencyjności terytorium i marketing terytorialny. 

Standardy zarządzania zasobami informacji publicznej. Informatyzacja procesów zarządzania w 

sektorze publicznym. 

 

ORGANIZACJA TRANSPORTU DROGOWEGO 
Pojęcie transportu i usługi transportowej. Rola i funkcje transportu w gospodarce i życiu społecznym 

kraju. Regulacje prawne w transporcie drogowym. Działalność Inspekcji Transportu Drogowego. 

Gospodarowanie w przedsiębiorstwie transportowym. Kierowca w przedsiębiorstwie transportowym, 

wymagania dot. kierowców, czas pracy kierowcy. Rynek usług transportu samochodowego. Popyt i 

podaż usług transportowych. Konkurencja w transporcie. Koszty w przedsiębiorstwie transportowym. 

Ceny usług transportowych. Marketing usług transportowych. Systemy usprawniające działalność 

przedsiębiorstwa transportowego. Wskaźniki techniczno- eksploatacyjne w transporcie 

samochodowym. Integracja polskiego systemu transportowego z systemami transportowymi w Unii 

Europejskiej. 

 

MARKETING W ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH 

Istota, cele i klasyfikacja organizacji pozarządowych; Kształtowanie myślenia marketingowego w 

zarządzaniu organizacjami pozarządowymi; Modelowe ujęcie doskonale funkcjonującej organizacji 

niedochodowej. Analiza czynników warunkujących zachowania darczyńcy.  Czynniki determinujące 

sukces przedsięwzięć marketingowych w zarządzaniu organizacjami pozarządowymi. Wykorzystanie 

marketingu 7P w tworzeniu oferty rynkowej. PR jako instrument marketingu w promocji i kreowaniu 

wizerunku organizacji non-profit.  Identyfikacja segmentów, różnicowanie i pozycjonowanie oferty 

rynkowej; Techniki gromadzenia funduszy na działalność (fundraising). Projektowanie Systemu 

Informacji Marketingowej; Definiowanie i rozwój oferty marketingowej. Wykorzystanie Intranetu i 

Ekstranetu w komunikacji z Interesariuszami. Wykorzystanie instrumentów marketingowych do 

pozyskiwania darczyńców.; Środki i techniki promocji oferty rynkowej; Audyt działalności 

marketingowej.  
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GRY DECYZYJNE 

Planowanie biznesu. Marka i kompleksowa identyfikacja przedsiębiorstwa. Formy finansowania 

firmy na starcie. Planowanie zatrudnienia w firmie. Strategia personalna i motywowanie 

pracowników. Cash flow i rentowność firmy. Współpraca z kontrahentami. Etyka w biznesie. 

Finansowanie przez kredyt bankowy. Otoczenie bliskie i dalekie. Wprowadzanie nowych usług na 

rynek.   



 

 

 
MOTYWOWANIE W ZARZĄDZANIU 
Istota motywacji – definicja i rodzaje motywacji,  pojęcie  motywacja do pracy, schemat procesu 

motywacyjnego, czynniki motywacyjne. Wybrane teorie motywacji – teorie treści: hierarchia potrzeb 

Maslowa, dwuczynnikowa teoria Herzberga, teoria ERG Alderfera, teoria potrzeb McClellanda; teoria Mc 

Gregora. Wybrane teorie motywacji – teorie procesu: teoria oczekiwań Vrooma, teoria sprawiedliwości 

Adamsa; teorie wzmocnienia: teoria B.F Skinnera. Sposoby/ modele podejścia do motywacji. Zasady 

skutecznego motywowania pracowników; instrumenty motywacyjne. Płaca jako środek motywacji - funkcje 

wynagrodzeń, zasady skutecznego wynagradzania pracowników, systemy wynagrodzeń, pojęcie płacy: 

godziwej, minimalnej, merytokracja, wskaźnik/próg ubóstwa. Motywowanie premią – istota, zasady 

skutecznego premiowania. Rodzaje premii, częstotliwość i rodzaj jej przyznawania w zależności od 

zajmowanego stanowiska.  Pozapłacowe środki motywacyjne – istota świadczeń kafeteryjnych, wady i zalety 

ich stosowania, główne grupy docelowe, wybrane świadczenia. Kierunki doskonalenia zasobów ludzkich w 

firmie - szkolenie, ocenianie (rozmowy oceniające) i awansowanie pracowników. Techniki motywacyjne - 

zarządzanie przez: nagradzanie i karanie, partycypację, komunikację, konflikt, wyjątki, cele, delegowanie 

uprawnień. Motywowanie a przywództwo - definicja przywództwa, cechy przywódcze, style przywództwa,  

pleć a przywództwo, przykłady przywódców/liderów. Rozwój kariery - tradycyjne etapy rozwoju kariery, 

współczesne podejście do rozwoju kariery,   alternatywne ścieżki kariery, efektywne zarządzanie karierą. 

Demotywacja – stres, wypalenie zawodowe, mobbing, dyskryminacja na rynku pracy. Najlepsze praktyki 

zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce – charakterystyka wybranych przypadków . 

 

INTEGRACJA GOSPODARCZA W EUROPIE 

Wprowadzenie do tematyki integracji europejskiej. Omówienie programu i zasad zaliczenia. Definicja 

integracji gospodarczej. Przyczyny i uwarunkowania procesów integracyjnych. Modele i formy 

międzynarodowej integracji gospodarczej. Teoria integracji gospodarczej: wspólny rynek, unia monetarna, 

unia ekonomiczna. Istota wspólnego rynku, unii monetarnej i unii ekonomicznej. Rynek pracy, rynek kapitału, 

bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) oraz technologii w teorii integracji. Historia przebiegu integracji 

w Europie. Koncepcje integracji europejskiej. Chronologia procesów integracyjnych do Jednolitego Aktu 

Europejskiego. Utworzenie Wspólnot Europejskich. Zmiany składu członkowskiego Wspólnot Europejskich. 

Historia przebiegu integracji w Europie – Unia Europejska. Geneza, budowa, cele i zasady działania Unii 

Europejskiej. Chronologia procesów integracyjnych od Traktatu o Unii Europejskiej (z Maastricht) do 

kryzysu strefy euro. Traktat z Lizbony. System instytucjonalny UE. Parlament Europejski, Rada Europejska., 

Rada Unii, Komisja Europejska: ramy prawne, skład, zadania, podejmowanie decyzji.  Finanse UE. System 

finansowania UE. Budżet ogólny UE. Zasady i procedury uchwalania. Dochody i wydatki budżetu ogólnego 

UE. Rynek wewnętrzny UE. Pojęcie rynku wewnętrznego. Etapy tworzenia i ewolucja. Zasady działania. 

Cztery swobody (przepływu towarów, usług, osób i kapitału). Wspólna Polityka Handlowa UE. Ewolucja 

Wspólnej Polityki Handlowej (WPH). Zasady i zakres WPH. Instrumenty WPH. WPH a zasady GATT/WTO. 

Definicja klauzuli największego uprzywilejowania (KNU). Wspólna Polityka Rolna UE. Ewolucja Wspólnej 

Polityki Rolnej. Cele i zasady WPR. Instrumenty WPR. Reformy WPR. Przegląd WPR w 2008 r.  Polityka 

konkurencji i inne polityki unijne. Rola i podział reguł konkurencji rynku wewnętrznego UE. Reguły 

konkurencji adresowane do przedsiębiorstw i państw. Polityki infrastrukturalne oraz polityki społeczne UE. 

Integracja walutowa w Europie: wprowadzenie.  Historia integracji walutowej w Europie. Strefa euro: 

historia, kryteria akcesji, stan obecny. Kryzys strefy euro. Europejski Bank Centralny, Europejski System 

Banków Centralnych, Komitet Ekonomiczny i Finansowy Polityka monetarna EBC. Polityka walutowa EBC. 

Strefa Eurosystemu w świetle wskaźników konwergencji. 

 

 

INTERNET LAW 
Economy and electronic commerce. E-business in the international regulations. The conditions and nature of 

contracts in the Internet. The basic assumptions of the UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce. 

Classification of contracts on the Internet. Privacy and data protection. Electronic money. A digital signature, 

key concepts, certification, safety. Electronic signature in international regulations. Provision of electronic 

services. Computer crimes. The protection of computer programs. Consumer protection in electronic 

commerce. Protection of industrial property and intellectual property on the Internet. Domestic Jurisdiction 

and applicable law on the Internet. 

Taxation of Electronic Commerce. 
 


