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Nieustanne przyjmowanie i przekazywanie informacji to klucz do 

efektywnego działania przedsiębiorstwa. Każdy pracownik na co dzień 

zmaga się z ciągłą walką o budowanie relacji, poszukiwanie optymalnych 

rozwiązań i szukanie najbardziej efektywnych sposobów komunikowania 

się z różnymi osobami w różnych sytuacjach.  

Zapraszamy na szkolenie, które pomoże Państwu nabyć umiejętność 

asertywnego zachowania, znajdowania czasu na wykonanie własnych 

obowiązków i poprawienie relacji ze współpracownikami.  

 

Twoje korzyści 

• nauczysz się stosowania narzędzi komunikacji, które podnoszą 

efektywność porozumiewania się z współpracownikami 

• dowiesz się jakie są skuteczne sposoby komunikowania się  

z różnymi typami osób - w zależności od osobowości rozmówcy, 

jego nastawienia, potrzeb i oczekiwań 

• zastanowisz się nad znaczeniem rozpoznawania swoich emocji  

i sposobów radzenia sobie z ich przeżywaniem w relacjach 

zawodowych 

 

 Uczestnicy 

• managerowie, liderzy 

• kierownicy zespołów, specjaliści 

• wszyscy, którzy chcą poszerzysz umiejętność jasnego  i 

asertywnego komunikowania się 

 

Szkolenie on-line 

• Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu 
podłączonego do sieci 

• W oparciu o naszą platformę 

• Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się 
oprogramowaniem 

• Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo, poprzez czat 

•  

Z przyjemnością zorganizujemy to szkolenie w dedykowanej formie zamkniętej. 

Zapraszamy do rezerwacji miejsc! 

Anna Chmielewska 

project manager 

tel. 22 696 80 22 

a.chmielewska@langas.pl 

D o m i n i k a  M a t c z a k  

Coach, ekspert biznesu, praktyk. Specjalizuje 

się w szkoleniach z zakresu kompetencji 

menadżerskich na wszystkich szczeblach 

zarządzania, kompetencji handlowych, 

autoprezentacji i wystąpień publicznych. 

Szkolenia prowadzi z wielką pasją i 

zaangażowaniem, co przekłada się na 

wysokie oceny uczestników zajęć. Posiada 

bardzo bogate doświadczenie na 

stanowiskach zarządczych. Wykreowała wiele 

marek, m. in. Treco, EvoKids, współtworzyła 

firmę Lauren Peso Polska.  

 

 

O P I N I E  U C Z E S T N I K ÓW  

„Pozwoliło mi to na uporządkowanie 
pewnych spraw co daje mi możliwość 
prawidłowego działania i uzyskałem 
narzędzia do pracy” 

Paweł Goławski, TEHAND 

 
 „Szkolenie zorganizowane i 
przeprowadzone bardzo profesjonalnie” 

Sławomir Pomykała, ASTROMAL 
 
 „Pełen profesjonalizm!!! Najlepsze 
szkolenie, w którym brałem udział” 

Roman Stroński, AXA POLSKA S.A. 
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DZIEŃ 1 / 26 MAJA 2020 

 

08.30 – logowanie do platformy i sprawdzanie 

09.00 – rozpoczęcie szkolenia 

 

KONSTRUKTYWNA KOMUNIKACJA 

 

• Jak budować dobre relacje z pracownikami 

poprzez właściwą komunikację? 

• W jaki sposób wymiana informacji przekłada się na 

efektywność firmy? 

• Jak radzić sobie z sytuacją atakowania osoby, a  nie 

argumentów? 

• Jak odbierane i interpretowane są komunikaty i jak 

reagują różne typy osób? 

• Które zachowania musimy wyeliminować, by 

odbiorca się na nas otworzył? 

• Jak radzić sobie z atakiem mentalnym, skupianiem 

się na rzeczach nieistotnych, odchodzeniem od 

tematu, reakcjami obronnymi? 

• Komunikacja minimalizująca ryzyko bycia źle 

odebranym - w jaki sposób budować komunikat,  

aby mieć pewność jasności i przejrzystości sytuacji? 

• Komunikacja oparta na emocjach, a komunikacja 

oparta na faktach 

• Dlaczego warto parafrazować i w jaki sposób 

wdrożyć to do swojej komunikacji? 

• Jak kierować rozmową, aby zakończyła się ona 

zgodnie  

z przyjętymi założeniami? 

• „W co grają ludzie?” - najczęściej spotykane 

destruktywne gry psychologiczne, analiza 

transakcyjna gier: identyfikacja i obrona 

• Savoir - vivre komunikacyjny – etykieta i sposoby 

profesjonalnego komunikowania się w relacjach 

zawodowych  

• Wizerunek jako kluczowy element komunikacji 

niewerbalnej 

15.30 – Zakończenie 1. dnia szkolenia 

 

 

DZIEŃ 2 / 27 MAJA 2020 

 

08.30 – logowanie do platformy i sprawdzanie 

09.00 – rozpoczęcie szkolenia 

 

SZTUKA DOSKONAŁEJ ASERTYWNOŚCI 

• Asertywność- dlaczego się opłaca? 

• Jak przyjąć postawę asertywną i nie palić za sobą 

mostów? 

• Złoty środek asertywności – jak manewrować 

między naciskiem na innych a umiejętnością 

wycofywania się na odpowiednią odległość? 

• Postrzeganie samego siebie a wpływ na 

zachowania asertywne 

• Jak wzmocnić w sobie asertywny przekaz? 

• Szukanie mocnego „nie” – czyli jak się zachować, 

jeśli nie wyrażasz na coś zgody? 

• Czterostopniowa procedura biznesowego 

stawiania granic 

• Jak „elegancko trzasnąć drzwiami” i uwolnić 

kumulującą się frustrację? 

• Techniki wyrażania potrzeb, opinii, myśli, uczuć 

• Jak poradzić sobie z chronicznym brakiem 

asertywności? 

• Asertywne przyjmowanie ocen  

• Budowanie odporności na manipulację 

• Jak czerpać korzyści z obrony bez ataku? 

• Konstruktywna krytyka – żelazna reguła w relacjach z 

pracownikami 

• Kontrola monologu wewnętrznego – spraw  by 

myśli wzmacniały, a nie ściągały w dół 

• Emocje i sposób radzenia sobie z ich przeżywaniem 

• Wewnętrzne „światło stopu”, czyli jak się zatrzymać 

zanim zaszkodzę? 

• Werbalnie i niewerbalnie – po czym widać 

prawdziwe nastawienie rozmówcy? 

15.30 – Zakończenie szkolenia 
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SPRZEDAŻ, ZAKUPY  

26-27 MAJA 2020 R. 

SZKOLENIE ON-LINE NA PLATFORMIE ZOOM  
 

zgłoszenie do 5/05/2020 1270 PLN + 23% 

VAT 
 zgłoszenie od 6/05/2020 1570 PLN + 23% 

VAT 
 

Zastrzeżenie prawne: 

Organizator szkolenia nie wyraża zgody na 

jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, 

udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. 

Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są 

prawami autorskimi. 

 


