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One Speech
Trzech trenerów wystąpień publicznych, wieloletnia przyjaźń oraz 

wspólny cel, czyli zmiana myślenia o rozwoju w przemawianiu - te 

trzy rzeczy doprowadziły do powstania One Speech. Naszą misją 

jest, aby Twoje wystąpienia stały się atutem mającym realny wpływ 

na życie zawodowe i prywatne. 

Dlaczego One Speech?

Jedną z największych bolączek rynku szkoleń z zakresu wystąpień 

publicznych jest zbytnie teoretyzowanie i powielanie nieaktualnych 

oraz niepraktycznych schematów. Chcemy przełamać ten trend. 

Jesteśmy praktykami, którzy przez lata zbierali i nadal zbierają do-

świadczenie występując publicznie, debatując oraz szkoląc. Ba-

zujemy na autorskich i sprawdzonych metodach, gwarantujących 

praktyczne podejście do sztuki skutecznej i efektownej prezentacji.

Czego możemy Cię nauczyć?

Kiedyś umiejętnością wyróżniającą nas spośród innych był język 

angielski. Dzisiaj taką umiejętnością jest prezentacja swojego zda-

nia i zrobienie wrażenia na odbiorcach. Skupiamy się na wszystkich 

elementach efektywnej prezentacji, które poprawią nasz wizerunek 

Nauczymy Cię składnie i skutecznie argumentować, dzięki czemu 

poradzisz sobie w każdej dyskusji. Współpracując z nami rozwiniesz 

umiejętności autoprezentacyjne, mające kluczowy wpływ na Twój 

wizerunek.

Co nas wyróżnia?

Wyróżnia nas inne podejście do nauki wystąpień publicznych. Jeste-

śmy młodymi, ale doświadczonymi praktykami w tej tematyce. Praco-

waliśmy z organizacjami pozarządowymi, biznesem, czy klientami indy-

widualnymi oraz uczniami. Nie chcemy pokazywać Ci złotych zasad i 

schematów, których używa większość. Tworzymy nowy styl prezentacji.

/ /

/
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Nieodłącznym elementem sukcesu w biznesie są wystąpienia pu-

bliczne. Od ludzi biznesu wymaga się, by ich umiejętności prezen-

tacyjne były naturalne i dobrze przez nich opanowane. Często wią-

że się to jednak z nadmiernym stresem i błędami popełnianymi na 

etapie przygotowań. 

Zdajemy sobie sprawę, że szkolenia z wystąpień publicznych przy-

noszą duże efekty, tylko gdy poświęcamy dużo czasu treningom i 

praktyce. Wiemy jednak, że nie wszyscy mogą sobie na to pozwo-

lić i szukają rozwiązania równie skutecznego, jak prostego. Właśnie 

takim rozwiązaniem jest przygotowanie wystąpień i prezentacji 
biznesowych. Dzięki niemu można osiągnąć lepszy efekt w prost-

szy sposób – nie poświęcając wielu żmudnych godzin na dokładne 

przygotowania.

Na codzień jesteśmy debatantami sportowymi oraz aktywnymi 

mówcami. Mamy okazję występować podczas ważnych wydarzeń 

naukowych i biznesowych - dzięki temu zbieramy niezbędne do-

świadczenie, które wykorzystujemy podczas pracy nad Twoim wy-

stąpieniem. 

Braliśmy udział, jako uczestnicy lub moderatorzy, między innymi 

w międzynarodowych konferencjach naukowych „Contemporary 

challenges of EU economic law” i „Kryzysy współczesnego świata. 

Różne ujęcia problemów globalnych” oraz ogólnopolskiej konfe-

rencji „Forum Gospodarki Energetycznej”.

Korzystając z naszej usługi proponujemy wsparcie Tobie lub Twoim 

pracownikom w przygotowaniu wystąpienia publicznego. Dotyczy 

to każdego etapu przygotowań – napisania treści przemówienia, 

przygotowania prezentacji multimedialnej, treningów oraz ewalu-

acji wystąpienia.

Dlaczego warto?

Prezentacje  
z One Speech
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Dla kogo?

Produkt Przygotowanie wystąpień i prezentacji biznesowych 

skierowany jest do tych, którzy chcą mieć pewność że wygłoszone 

przez nich wystąpienie będzie skuteczne i efektowne.

Jeśli czeka cię w najbliższym czasie ważne wystąpienie i masz oba-

wy, czy dobrze się przygotujesz a prezentacja spełni oczekiwania 

odbiorców, to ta usługa jest dokładnie dla Ciebie. Zadbamy o każdy 

istotny element Twojego wystąpienia tak, by stało ono na najwyż-

szym poziomie.

Pracujemy z indywidualnymi klientami oraz z firmami, które chcą 

zapewnić komfort dobrego przygotowania każdemu swojemu pra-

cownikowi.
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Co oferujemy?

Treść wystąpienia

Treningi

Prezentacja multimedialna

Ewaluacja wystąpienia

Możemy zająć się dokładnym napisaniem treści 

Twojego wystąpienia na dowolny temat

Przed każdym wystąpieniem możesz odbyć sesję 

treningową z naszym trenem

Tworzymy produktowe lub biznesowe prezentacje 

multimedialne

Po zakończonej prezentacji możliwe jest spotkanie 

z naszym trenerem, by omówi wystąpienie
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Treść wystąpienia to ważny element każdej przemowy, o który szcze-

gólnie należy zadbać na etapie przygotowań. Trzeba pamiętać o:

/  merytoryce wypowiedzi

/  narzędziach angażujących odbiorców

/  zainteresowaniu tematem 

Tworząc treść wypowiedzi balansujemy każdy z powyższych elemen-

tów po to, by efekt końcowy był jak najbardziej naturalny i skuteczny. 

Samo napisanie przemówienia i stworzenie prezentacji multimedial-

nej może nie wystarczyć, by zaprezentować się tak dobrze jak było 

to zaplanowane. Dlatego w ramach naszej usługi, możemy zapropo-

nować również treningi przed wystąpieniami. Dzięki temu sprawdzisz 

swoją przemowę w praktyce i będziesz mógł oczekiwać lepszych 

efektów. Podczas treningów skupiamy się na zbudowaniu Twojej au-

tentyczności podczas wygłaszania przygotowanej przemowy oraz 

zwracamy uwagę na wszystkie inne ważne elementy, które mają 

wpływ na odbiór Ciebie, jako mówcy.

Prezentacje multimedialne to bardzo popularne narzędzia, które 

nierzadko są traktowane jako obowiązkowa część wystąpień publicz-

nych. Niestety bardzo często zanudzają one odbiorców i pociągają za 

sobą negatywne opinie na temat mówcy. Dobra prezentacja multi-

medialna powinna być wsparciem dla nas podczas całego wystąpie-

nia i wyróżniać najistotniejsze elementy mowy. 

Podczas tworzenia prezentacji multimedialnych korzystamy z no-

woczesnych narzędzi i metod, gwarantujących pozytywny jej odbiór 

przez publikę.

Po wystąpieniu, które powstało podczas współpracy z nami, możliwe 

jest dodatkowe spotkanie z trenerem One Speech, by dokonać jego 

ewaluacji. Naszych klientów namawiamy do nagrania swojej prze-

mowy, by móc potem zwrócić uwagę na popełnione błędy i wskazać 

możliwości na poprawę istotnych elementów w przyszłości.

Treść wystąpienia

Treningi

Prezentacja multimedialna

Ewaluacja wystąpienia

/

/

/

/
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Korzyści ze współpracy  
z nami  

Możesz skorzystać z przygotowania treści wypowiedzi, prezenta-

cji multimedialnej, treningów i późniejszej ewaluacji lub wybrać 

jedynie część tych elementów- zakres całej usługi jest zależny 

tylko od Twoich potrzeb

Twoje wystąpienie i prezentacja mogą być przygotowywane podczas 

wspólnej pracy z nami lub możesz to zadanie zostawić w pełni nam. 

Bez względu na to jaką drogę wybierzesz, pracujemy według pew-

nych kryteriów:

/  Wykorzystujemy najlepsze metody prezentacyjne

/  Dostosowujemy się do Twojego stylu przemawiania

/  Stawiamy na profesjonalizm prezentacji

Na każdym etapie pracy jesteśmy otwarci na Twoje sugestie - dzięki 

temu wystąpienie będzie idealnie pasowało do Ciebie.

Otrzymasz mentora, który będzie do dyspozycji Twojej i Twoich 

pracowników nawet po przygotowywanej prezentacji. Będziesz 

mógł się z nim skontaktować i dokładnie omówić wystąpienie

Przygotowujemy materiały dopasowane do Twoich oczekiwań, 

tworząc przestrzeń do autentyczności i wykazania osobistych 

mocnych stron

Elastyczny zakres usługi
Jak pracujemy?

Mentor

Indywidualne podejście

/
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Tematyką wystąpień publicznych zainteresował się niemal 9 lat temu, 

gdy rozpoczął swoją przygodę z debatami oksfordzkimi. Od tego czasu 

wiele się zmieniło – przeszedł drogę od debatanta przez sędziego debat, 

aż po zawodowego trenera. Na co dzień pracuje z managerami, ludźmi 

biznesu oraz osobami, które aspirują do bycia w przyszłości liderami na-

szego kraju.

W swojej pracy skupia się przede wszystkim na rozwoju klienta. Nigdy nie 

ma gotowego i sztywnego planu na szkolenie, zawsze tworzy go indywi-

dualnie wraz z uczestnikami szkolenia – dzięki temu może skupić się na 

najistotniejszych dla nich elementach. Stara się każdej osobie wskazać 

jej zalety, by świadomie i efektywnie wykorzystywać je podczas wszyst-

kich prezentacji.

Przez lata jego działalności, miał przyjemność prowadzić szkolenia dla 

wielu firm i organizacji. Były to między innymi: PKN Orlen, Polski Fun-

dusz Rozwoju, Akademia Liderów Rzeczypospolitej, IAESTE Poland, 

Instytut Pamięci Narodowej, Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych, Liga 

NGOs. Jest członkiem Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców oraz tre-

nerem Akademii Retoryki. 

Z wykształcenia jest fizykiem. Ukończył studia na Akademii Górniczo 

– Hutniczej w Krakowie. Pracuje jako ekspert ds. projektowych w Insty-

tucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii 

Nauk. Dzięki temu zebrał ogromne doświadczenie podczas wielu wystą-

pień na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych.

Mikołaj Krupa
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Krzysztof Buła
Założyciel i Prezes Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców, członek zarządu Funda-

cji Projekty Edukacyjne, od ponad 10 lat związany z edukacją obywatelską w zakresie 

jakości debaty publicznej w Polsce. Trener retoryki i wystąpień publicznych, popula-

ryzator idei debaty oksfordzkiej w Polsce. Zafascynowany dialogiem, sztuką dyskusji 

i komunikacją międzyludzką. 

Absolwent Szkoły Trenerów Uniwersytetu Jagiellońskiego, spędził ponad 1500 go-

dzin na sali szkoleniowej. Ukończył kurs dydaktyki Wydziału Studiów Edukacyjnych 

UAM oraz kurs Fundacji Szkoły Liderów. Koordynator Akademickich Mistrzostw Pol-

ski Debat Oksfordzkich, ogólnopolskiego projektu rozwijającego kompetencje ko-

munikacyjne studentów. Poprzez wykłady, debaty pokazowe i turnieje debat projekt 

dotarł do ponad 5000 studentów w Polsce. W ramach Mistrzostw współtworzył i 

przeprowadzał program ponad 250 szkoleń na 40 uniwersytetach w Polsce. Wielo-

letni sędzia debat na poziomie zarówno szkolnym jak i akademickim. 

Jako trener wystąpień i debat prowadził drużyny IX Liceum w Krakowie, I Liceum 

Ogólnokształcącego w Wieliczce, Zespołu Szkół w Wolbromiu czy IV Liceum w Ol-

kuszu. Jest przekonany, że sztuki wystąpień i dyskusji, może nauczyć się każdy, dlate-

go często angażuje się we wdrażanie programów rozwoju kompetencji społecznych 

w mniejszych miejscowościach. Za największe wyzwanie, traktuje rozwój kompeten-

cji miękkich u uczniów i uczennic, niezbędnych przez wzgląd na potrzeby przyszłego 

rynku pracy i Przemysłu 4.0.

Magister Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim. W swojej dotychczasowej 

pracy prowadził zajęcia w ramach programów liderskich dla prawników, pracowni-

ków administracji, reprezentantów III sektora. Interesuje się psychologią, sportem 

oraz public relations.
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Jakub Kozłowski
W wystąpieniach publicznych realizuje się na trzech polach: jako mówca, szkolenio-

wiec i sędzia debat. Każda z tych ról daje mu ogromną satysfakcję i w każdej z nich 

dysponuje wieloletnim doświadczeniem. Jedną z jego największych ambicji jest przy-

czynienie się do poprawy stanu debaty publicznej w Polsce poprzez pracę u podstaw.

Jego kolejną – obok wystąpień publicznych i debat – pasją jest nauka. Ukończył 

prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Absolwent programów na University of An-

twerp, Leiden University czy Julius Maximilians Universität w Würzburgu. Stypen-

dysta stypendium dla wybitnych studentów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 

wielokrotny stypendysta Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor publikacji 

naukowych i prelegent na konferencjach w Polsce i za granicą. Obecnie doktorant 

w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UJ, przygotowuje rozprawę doktorską do-

tyczącą perspektyw rozwoju prawa Unii Europejskiej wobec sztucznej inteligencji. 

Prowadzi także zajęcia dydaktyczne dla studentów.

Występując jako mówca został Mistrzem Polski Debat Oksfordzkich, Finalistą Mi-

strzostw Polski Debat Parlamentarnych i zwycięzcą Lokalnego Konkursu Krasomów-

czego dla prawników. Zwyciężał i osiągał finały wielu innych konkursów i turniejów, 

reprezentując Uniwersytet Jagielloński między innymi na Uniwersytecie Europejskim 

Viadrina we Frankfurcie nad Odrą czy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Prowadził szkolenia podczas wydarzeń organizowanych przez takie podmioty jak 

Platforma Przemysłu Przyszłości, Krakowska Akademia Samorządności, Fundacja 

Edukacyjna G5. Wieloletni tutor drużyny debatanckiej V LO w Krakowie. Członek 

Zespołu Merytorycznego Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich zarówno na szcze-

blu akademickim jak i licealnym. Wiceprezes Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców.
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