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Grupa B-Water Consulting powstała, by wspierać biznes na każdym etapie roz-

woju. Oferujemy rozwiązania zarówno dla fi rm rozpoczynających działalność, 

jak i dojrzałych, szukających dróg rozwoju na nowych rynkach.

Jesteśmy grupą ekspertów mających od kilkunastu do kilkudziesięciu lat doświadcze-

nia na różnych szczeblach zarządzania. Działaliśmy w wielu branżach, co pozwalana 

nam oferować kompleksowe rozwiązania uwzględniające różne punkty widzenia.

Nasze doświadczenie obejmuje tak różnorodne obszary, jak: 

• tworzenie strategii komunikacyjnej i PR 360,

• prowadzenie bieżących działań marketingowych i komunikacji,

• współpracę z rynkiem chińskim (i innymi rynkami azjatyckimi),

• rozwiązywanie konfl iktów i negocjacje,

• zarządzanie ryzykiem i komunikację kryzysową,

• marketing relacji i budowę programów lojalnościowych,

• szkolenia i warsztaty.

B-Water posiada w swojej ofercie szeroki zakres szkoleń i warsztatów z zakresu ko-

munikacji, otwarcia się na współpracę z Chinami i innymi krajami azjatyckimi oraz 

wsparcia kapitałowego.
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KOMUNIKACJA
Umiejętność jasnego i czytelnego przekazywania poglądów jest ważna zarówno dla naukowców 

i polityków, jak i dla każdego z nas. 

W życiu zawodowym i prywatnym każdego zdarzają się momenty, w których ważne staje się 

nie tylko to, co mamy do powiedzenia, lecz także sposób, w jaki to robimy.

Nasi trenerzy posiadają nie tylko duże (powyżej piętnastu lat) doświadczenie trenerskie, lecz także 

praktyczne. Dodatkowo, każdy z warsztatów w zakresie komunikacji prowadzony jest równocze-

śnie przez dwóch trenerów. Pozwala nam to na skuteczniejsze i efektywniejsze rozwijanie umiejęt-

ności uczestników.

Warsztat medialny

Dwudniowy warsztat przeznaczony głównie dla 

zarządów fi rm, kluczowych menedżerów i rzecz-

ników prasowych. Mogą w nim także uczest-

niczyć inne osoby reprezentujące organizacje 

w mediach.

Pierwszy dzień szkoleniowy poświęcony będzie 

zarówno aspektom teoretycznym, jak i prak-

tycznemu treningowi wystąpień medialnych. 

Omówione zostaną zasady kontaktów z dzienni-

karzami i najważniejsze aspekty związane z ko-

munikacją kryzysową.

Drugiego dnia proponujemy szkolenie w studio 

telewizyjnym (green-box) z uwzględnieniem 

w programie czterogodzinnego bloku prowadzo-

nego przez dziennikarza telewizyjnego. Uczestni-

cy będą m.in.: trenować metody radzenia sobie 

z trudnymi pytaniami dziennikarza i udział w de-

bacie z innymi uczestnikami. 

Dodatkowo rekomendujemy tygodniową prze-

rwą pomiędzy poszczególnymi dniami szkolenio-

wymi w celu maksymalizacji efektów.

Liczba uczestników szkolenia: 2-4.

Trenerzy: Witold Siekierzyński (psycholog ekono-

miczny, ekspert w zakresie komunikacji), 

Stanisław Mąderek (reżyser i aktor).

Liczba godzin szkoleniowych: 16.

 

  

 

Autoprezentacja i wystąpienia 

– jak mówić, by nas słuchano?

Najbardziej praktyczny i intensywny z naszych 

warsztatów komunikacyjnych. Skierowany przede 

wszystkim do osób, których obowiązki wymagają 

częstych wystąpień. Prowadzimy go zarówno dla 

jednej osoby (zwykle członka zarządu lub innej 

osoby odpowiedzialnej za komunikację), jak i kil-

kunastoosobowych grup.

Większość czasu spędzimy na ćwiczeniach (z ka-

merą i bez niej) opartych o metody behawioral-

no-poznawcze. Ich celem jest rozwój praktycz-

nych umiejętności związanych z wystąpieniami 

publicznymi. 

Kluczowe obszary tego szkolenia to:

•  autoprezentacja – czym jest i jakie mamy możli-

wości budowania swojego wizerunku;

•  wystąpienia medialne (radio, telewizja, wywiady 

dla dziennikarzy);

•  mowy perswazyjne, oceniające i pochwalne;

•  praktyczne zagadnienia z zakresu emisji głosu;

•  techniki pracy ze swoimi emocjami (na bazie 

technik behawioralno-poznawczych);

•  uczestnictwo w debacie;

•  elementy autokreacji (np. w przypadku rozmo-

wy o pracę czy budowania zespołu).

Liczba uczestników szkolenia: 1–12.

Trenerzy: Witold Siekierzyński (psycholog ekono-

miczny, ekspert w zakresie komunikacji), 

Stanisław Mąderek (reżyser i aktor).

Liczba godzin szkoleniowych: 16.
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KOMUNIKACJA

Wystąpienia publiczne 

– moduł podstawowy

Celem tego warsztatu jest rozwój praktycznych 

umiejętności związanych z wystąpieniami pub-

licznymi. Uczestnicy będą mieli okazję udoskona-

lić technikę właściwego mówienia (emisja głosu 

i wokalizacja), komunikacji i zarządzania emocja-

mi (radzenie sobie ze stresem związanym z wy-

stąpieniami publicznymi) oraz elementami auto-

kreacji. 

Zajęcia związane są z praktycznymi podstawami 

wystąpień publicznych:

1.  Mowy perswazyjne, oceniające i pochwalne.

2.  Jak mówić, by zachować głos (emisja głosu 

i  wokalizacja).

3.  Techniki pracy ze swoimi emocjami (na bazie 

technik behawioralno-poznawczych).

4.  Elementy autokreacji.

Liczba uczestników szkolenia: 10–15.

Trenerzy: Witold Siekierzyński (psycholog ekono-

miczny, ekspert w zakresie komunikacji), 

Stanisław Mąderek (reżyser i aktor).

Liczba godzin szkoleniowych: 16.

 

  

 

Wystąpienia publiczne 

– moduł zaawansowany

Kontynuacja warsztatu podstawowego, podczas 

której uczestnicy mogą nie tylko utrwalić zdobytą 

wiedzę i umiejętności, lecz także poszerzyć swoje 

kompetencje związane z takimi obszarami, jak:

1. Występy przed trudną publicznością.

2. Udział w debacie.

3. Prowadzenie prezentacji.

Liczba uczestników szkolenia: 10–15.

Trenerzy: Witold Siekierzyński (psycholog ekono-

miczny, ekspert w zakresie komunikacji), 

Stanisław Mąderek (reżyser i aktor).

Liczba godzin szkoleniowych: 16.
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Zarządzanie ryzykiem 

w komunikacji

Warsztat przeznaczony jest dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie organizacjami lub planowa-

nie i wdrażanie strategii komunikacyjnej. Świetnie sprawdza się też w przypadku nowych inicjatyw 

(start-upów), którym pomaga na efektywniejsze poradzenie sobie na rynku. 

Podczas warsztatu wspólnie dokonujemy analizy sytuacji fi rmy i jej otoczenia rynkowego (obejmują-

cego interesariuszy wew nętrznych i zewnętrznych).

Kolejnym krokiem jest identyfi kacja ryzyka komunikacyjnego w organizacji (szans i zagrożeń) oraz wy-

pracowanie optymalnych strategii postępowania.

W wyniku warsztatu powstaje dokument, który może stanowić dla organizacji jeden z kluczowych 

elementów strategii komunikacyjnej.

Liczba uczestników szkolenia: 2–12.

Trenerzy: Witold Siekierzyński (psycholog ekonomiczny, 

ekspert w zakresie komunikacji), 

Andrzej Lechowicz (ekspert w zakresie PR).

Liczba godzin szkoleniowych: 16.
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POZYSKIWANIE 
FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

Szkolenia dla osób i fi rm poszukujących partnera kapitałowego do sfi nansowania planów rozwo-

jowych. Celem szkoleń jest poznanie całokształtu spraw związanych z procesem inwestowania 

kapitałowego oraz pozyskanie praktycznych wskazówek, które pozwolą na maksymalizację praw-

dopodobieństwa sukcesu w tym obszarze.

Praktyczna i głęboka znajomość obszarów związanych z inwestycjami typu VC (venture capital) 

i BA (business angels) gwarantuje uczestnikom zdobycie praktycznej i użytecznej wiedzy.

Inwestowanie właścicielskie

Szkolenia z zakresu podstawowych zagadnień zwią-

zanych z  inwestowaniem typu venture capital (VC) 

i business angels (BA) na wczesnych etapach rozwoju. 

Celem spotkań jest poznanie całokształtu spraw zwią-

zanych z procesem inwestowania kapitałowego na eta-

pie tzw. fundrisingu.

Liczba uczestników szkolenia: 1–10.

Trener: Piotr Gębala (VC ekspert).

Liczba godzin szkoleniowych: 4.

Cykl życia inwestycji 

typu właścicielskiego

Celem szkolenia jest poznanie logiki stron transakcji 

kapitałowej na poszczególnych etapach (wejście – eks-

pansja – wyjście).

Liczba uczestników szkolenia: 1–10.

Trener:  Piotr Gębala (VC ekspert).

Liczba godzin szkoleniowych: 8.

Due diligence

Ocena projektów inwestycyjnych przez zarządzających 

VC i aniołów biznesu. W trakcie szkolenia uczestnicy 

poznają zagadnienia z obszarów obejmujących należy-

te przygotowanie fi rmy do analizy handlowej, prawnej 

i fi nansowej w celu identyfi kacji szans i zagrożeń przed 

podjęciem właściwych negocjacji dotyczących trans-

akcji kapitałowej.

Liczba uczestników szkolenia: 1–10.

Trener: Piotr Gębala (VC ekspert).

Liczba godzin szkoleniowych: 4.

Strukturyzowanie transakcji

Szkolenie z zakresu nawiązania relacji z inwestorem 

kapitałowym. W zakres programu wchodzi poznanie 

technik negocjowania warunków i zawierania umów 

inwestycyjnych (cel, struktura umowy, stosowane me-

chanizmy prawne).

Liczba uczestników szkolenia: 1–10.

Trenerzy: Piotr Gębala (VC ekspert)

Liczba godzin szkoleniowych: 8.
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WSPÓŁPRACA Z CHINAMI
Już Sun Tzu w swojej Sztuce Wojny podkreślał rolę dobrego rozpoznania terenu. Jego rada ma głę-

boki sens także dzisiaj w świecie biznesu. Chiny to nie tylko ogromny rynek i źródło znacznej części 

towaru, to również inna od europejskiej tradycja i kultura biznesowa. Ich znajomość jest kluczowa 

do osiągnięcia sukcesu we współpracy z tym rynkiem.

Chiny – kultura biznesu 

(panel podstawowy)

Szkolenie ma na celu przedstawienie różnic kulturo-

wych i mentalnych między Chińczykami a Europejczy-

kami oraz sposobów poradzenia sobie z nimi – prak-

tyczne wskazówki dla tych, którzy planują nawiązać 

kontakty biznesowe z partnerami z Dalekiego Wscho-

du.

Liczba uczestników szkolenia: 1–10.

Trener: Robert Pogorzelski (ekonomista).

Liczba godzin szkoleniowych: 3.

Bezpieczny import z Chin

Szkolenie przeznaczone jest dla fi rm i osób prywatnych 

zainteresowanych sprowadzaniem towarów z Chin. 

W  programie zawarte są następujące zagadnienia: 

sprawdzanie chińskiego kontrahenta, realizacja im-

portu, wymagane dokumenty i obowiązki importera, 

kontrola towaru, unikanie kłopotów z realizacją zamó-

wienia od A do Z.

Liczba uczestników szkolenia: 1–10.

Trener: Robert Pogorzelski (ekonomista).

Liczba godzin szkoleniowych: 4.

Biznes w Chinach – czy to ma sens?

Szkolenie dotyczące praktycznych porad związanych 

z eksportem i wejściem na rynek chiński (bariery, przy-

kłady). Zajęcia przeznaczone są dla fi rm i osób poważ-

nie zainteresowanych zdobyciem wiedzy o tym, jak 

(i  czy) zdobywać chiński rynek.

Liczba uczestników szkolenia: 1–10.

Trener: Robert Pogorzelski (ekonomista).

Liczba godzin szkoleniowych: 4.
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SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE

Negocjacje – fundamenty i podstawy

Warsztat z negocjacji przeznaczony jest zarówno dla 

początkujących negocjatorów, jak i dla osób szukają-

cych możliwości uporządkowania swoich doświadczeń 

biznesowych. Zapraszamy handlowców, kupców, ne-

gocjatorów i przedsiębiorców chcących rozwijać swoje 

umiejętności negocjacyjne.

Praktyczna forma (gry i zadania negocjacyjne) pozwala 

poznać i zrozumieć wykorzystywane w negocjacjach 

mechanizmy oraz przećwiczyć nowe umiejętności.

Plan warsztatów obejmuje:

1.  „Negocjacje zaczynają się, zanim siądziemy do stołu”. 

Podstawowe elementy związane z przygotowaniem 

się do negocjacji i zaplanowaniem strategii. 

2. Techniki i strategie negocjacyjne.

3. Role w zespole negocjacyjnym.

4. Inne metody rozwiązywania konfl iktów.

Liczba uczestników szkolenia: 10–15.

Trener: Witold Siekierzyński (psycholog ekono-

miczny, ekspert w zakresie komunikacji). 

Liczba godzin szkoleniowych: 8.

Komunikacja i priorytety w zarządzaniu 

zespołem dla liderów zespołów

Szkolenie przeznaczone jest dla liderów i kierowników 

zespołów – brygadzistów, kierowników projektów itd.

Cele tego warsztatu to rozwój i wzmocnienie kompe-

tencji w zakresie zarządzania zespołem, takich jak:

a. delegowanie zadań,

b. motywowanie,

c. udzielanie informacji zwrotnej,

d. komunikacja w zespole.

Dodatkowo warsztaty pozwalają na naukę wybra-

nych technik zarządzania zadaniami (priorytetyzacja, 

delegowanie), w tym także w sytuacjach kryzysowych.

Liczba uczestników szkolenia: 6–12.

Trener: Witold Siekierzyński (psycholog ekono-

miczny, ekspert w zakresie komunikacji).

Liczba godzin szkoleniowych: 8.
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Negocjacje umów IT

Warsztaty skierowane są do osób negocjujących umo-

wy IT. Ćwiczenia mają na celu przekazanie uczestnikom 

wiedzy na temat podstawowych zasad, technik i stra-

tegii negocjacji, a także trening umiejętności negocja-

cyjnych. 

1. Metody rozwiązywania konfl iktu.

 a. Typy konfl iktów.

 b. Strategie szukania porozumienia.

2. Negocjacje.

 a.  Analiza wstępna – przygotowanie do negocjacji 

(dolna linia, BATNA, WATNA itd.).

 b. Techniki i strategie negocjacyjne.

 c. Role w zespole negocjacyjnym.

 3. Ćwiczenia negocjacyjne i ich omówienie.

Liczba uczestników szkolenia: 10–15.

Trenerzy: Witold Siekierzyński (psycholog ekono-

miczny, ekspert w zakresie komunikacji) 

oraz doświadczony radca prawny.

Liczba godzin szkoleniowych: 8.

Szkolenie szyte na miarę

Tak jak najwygodniejszy jest garnitur szyty na miarę, tak 

szkolenie uszyte specjalnie dla Ciebie i dla Twojej fi rmy 

będzie najpełniej odpowiadało Twoim potrzebom.

Nasze kompetencje są najmocniejsze w następują-

cych obszarach:

•  Szkolenia medialne.

•  Komunikacja – od strategii, przez klasyczne public 

relations po wystąpienia publiczne.

•  Zarządzanie ryzykiem i komunikacja kryzysowa.

• Negocjacje.

• Zarządzanie projektami.

•  Kreatywność i kreatywne rozwiązywanie problemów.

•  Pozyskiwanie funduszy kapitałowych.

•  Współpraca z rynkami azjatyckimi 

(Filipiny, Chiny i inne).

Liczba uczestników szkolenia: do ustalenia.

Trenerzy: w zależności od tematyki – gwarantuje-

my, że będą to doświadczeni praktycy.

Liczba godzin szkoleniowych: do ustalenia.

We współpracy z Kancelarią Maruta Wachta sp. j. zapewniamy również ofertę szkoleniową w obszarach: 

prawnych aspektów IT i nowych technologii, przetwarzania danych, własności intelektualnej oraz zamówień 

publicznych.



Piotr Gębala – Absolwent prawa na UMCS, od lat 90. związany z funduszami kapitałowymi. Był zastępcą dyrektora, a następnie 
członkiem zarządu w Lubelskim Funduszu Kapitałowym Sp. z o.o., dyrektorem inwestycyjnym i członkiem zarządu w HALS Fun-
dusz Kapitałowy Sp. z o.o. oraz prezesem zarządu Krajowego Funduszu Kapitałowego SA. Jest autorem modelu biznesowego 
Spółki, zakładającego prowadzenie działalności jako „inwestor instytucjonalny” (fundusz funduszy) na polskim rynku venture ca-
pital w obszarze tzw. luki kapitałowej (ograniczona podaż środków fi nansowych na inwestycje kapitałowe w segmencie małych 
i średnich przedsiębiorstw). Był odpowiedzialny za opracowanie szczegółowych procedur wewnętrznych funduszu opisujących 
proces udzielania wsparcia przez KFK oraz zbudowanie merytorycznego zespołu pracowników realizujących zadania operacyjne. 
Pod jego kierownictwem Krajowy Fundusz Kapitałowy nawiązał wiele relacji biznesowych z podobnymi instytucjami działają-
cymi na europejskim rynku venture capital, m.in.: European Investment Fund z Luksemburga, CDC Enterprise z Francji, Capital 
for Enterprises z Wielkiej Brytanii oraz Enterprise Ireland. Jest członkiem Komitetu Inwestycyjnego Funduszu Pożyczkowego Fi-
nansowania Innowacji prowadzonego przez PARP oraz członkiem Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego W Investment SA. Od lat 
prowadzi działalność w  zakresie konsultingu związanego z budowaniem małych i średnich przedsiębiorstw oraz zarządzaniem 
nimi, jak również pozyskiwaniem fi nansowania dla ich działalności. Odbył wiele kursów i szkoleń w Wielkiej Brytanii (m.in.: na-
bywanie i sprzedaż przedsiębiorstw, analiza i ocena projektów inwestycyjnych, zarządzanie portfelem inwestycyjnym, metody 
wyceny przedsiębiorstw, podnoszenie kwalifi kacji menedżerskich, projektowanie strategii i instrumentów marketingowych). Mi-
łośnik fi lmu, brydża oraz technologii multimedialnych i informatycznych.

Andrzej Lechowicz - Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w branży PR. Ostatnie 8 lat pracował w zespołach healthcare 
w agencjach Hill+Knowlton i Fleishman-Hillard. Realizował kampanie PR dla takich fi rm z sektora farmaceutycznego, jak: Novar-
tis, Baxter, J&J, Abbott, GSK, Amgen, Lilly i Estee Lauder. Prowadził szkolenia z zakresu media relations i komunikacji kryzysowej. 
Od  2014 r. zajmuje się doradztwem PR dla fi rm i  instytucji z branży medycznej oraz Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej 
w Polsce.
Ukończył biologię na Uniwersytecie Warszawskim, po   studiach był wykładowcą na Uniwersytecie Medycznym w Warszawie 
w  Katedrze Mikrobiologii Lekarskiej i Katedrze Transplantologii. Pierwsze kroki w świecie PR stawiał w latach 90. w First Public 
Relations, później pracował w  Niezależnej Agencji Prasowej.
Jako zastępca koordynatora odpowiadał za strategię komunikacyjną i komunikację Ogólnopolskiego Konwentu Miłośników Fan-
tastyki POLCON 2007, od 2006 roku wspiera swoją wiedzą i umiejętnościami Nagrodę Literacką im.  Janusza A. Zajdla.

Stanisław Mąderek - Reżyser, aktor i scenarzysta. Absolwent PWSFTviT w Łodzi. Jeden z pierwszych w Polsce twórców animacji 
komputerowych i cyfrowych efektów specjalnych. Z zamiłowania kompozytor i aktor.
Specjalizuje się w realizacji i produkcji wszelkich form fi lmowych, poczynając od reklam i teledysków, a kończąc na teatrach te-
lewizji, serialach i innych pozycjach fabularnych. Wieloletni wykładowca reżyserii w Wielkopolskiej Szkole Radia, Telewizji i Filmu 
w Poznaniu.
Prowadził liczne gościnne wykłady i prelekcje na różnych, nie tylko artystycznych uczelniach na terenie całej Polski. Z powodze-
niem prowadzi szkolenia z dziedziny wystąpień publicznych i autoprezentacji dla fi rm, instytucji oraz osób prywatnych.
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Robert Pogorzelski – Studiował fi lozofi ę i ekonomię (w tym zarządzanie podmiotami gospodarczymi oraz ISZ – informatyczne 
systemy zarządzania). Doświadczony menedżer z wieloletnią praktyką w różnych aspektach prowadzenia biznesu i współpracy 
międzynarodowej. Od lat 90. związany zawodowo z fi rmami międzynarodowymi (Niemcy, Austria, Chiny). Zarządzał spółkami, 
zajmował się działaniami CRM, konsultował i nadzorował projekty biznesowe w relacjach między podmiotami polskimi i chiński-
mi. Prowadził negocjacje kontraktów handlowych, zajmował się rozwiązywaniem bieżących problemów, analizowaniem doku-
mentów i  danych rynkowych, sporządzaniem raportów i analiz. Od 2006 r. związany z chińskim holdingiem Unigroup powiąza-
nym z Tsinghua University w Pekinie. Obecnie zaangażowany jest w projekt Grupa B-Water Consulting.
Ma bogate doświadczenie w relacjach międzykulturowych. Jest elastyczny i wyrozumiały w podejściu do biznesu, ale twardo 
trzyma się wypracowanych przez lata zasad rzetelności i uczciwości.
Od wielu lat interesuje się kulturą i fi lozofi ą Dalekiego Wschodu, jest także entuzjastą i praktykiem sztuk i sportów walki.

Witold Siekierzyński – Psycholog ekonomiczny (biznesu), menedżer i ekspert w obszarach komunikacji i marketingu strate-
gicznego, marketingu relacji i innowacji oraz wystąpień publicznych.
Doświadczenie zdobywał na rynku telekomunikacyjnym. Przez ponad siedemnaście lat jako ekspert i menedżer współpracował 
z największymi europejskimi grupami telekomunikacyjnymi zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Prowadził projekty z 
zakresu: marketingu relacji i lojalności, innowacji i nowych biznesów. Zarządzał kilkunastoosobowymi zespołami ekspertów od-
powiedzialnych m.in. za usługi bankowe, tradycyjne i innowacyjne usługi dodane, content i aplikacje, marketing mobilny i usługi 
premium. Uczestniczył w projektach międzynarodowych w ramach grup Orange i Deutsche Telekom. 
Obecnie, jako jeden z założycieli, aktywnie działa w B-Water Consulting Group wspierając fi rmy z różnych sektorów (m.in. usług 
medycznych, prawnych, dóbr luksusowych, ubezpieczeń, czy też usług specjalistycznych B2B) m.in. w zakresie komunikacji 
i marketingu, zarządzania kryzysowego i rozwoju kompetencji pracowników.
Od kilkunastu lat współpracuje jako wykładowca z najbardziej prestiżowymi uczelniami w Polsce (między innymi z Wydziałem 
Psychologii UW, Uniwersytetem SWPS, PAN, SGH). Działa również jako mentor dla przedsiębiorców w Youth Business Poland 
(część The Prince’sYouth Business International).
Aktywnie uczestniczy w działaniach non-profi t w zakresie kultury – głównie literatury. Działał jako prezes stowarzyszeń i związ-
ków stowarzyszeń, oraz koordynator ponad stuosobowych zespołów organizujących wydarzenia kulturalne.
Pisze doktorat z psychologii ekonomicznej (wpływ rywalizacji na decyzje ekonomiczne).
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