
  

 



 

  

Jak to jest, że z niektórymi menedżerami chce się działać i wspólnie 
tworzyć? Badania dowodzą, że są to osoby, które pomagają swoim 
ludziom się rozwijać. Najważniejszą kompetencją w nabyciu tej 
umiejętności jest kultura komunikacyjna na bardzo wysokim poziomie.  

Zespoły wygrywające - jak mówią ikony biznesu to takie, w których 
występuje synergia, ekscytacja, dążenie do wspólnego celu, zrozumienie, 
inicjatywa, kreatywność, możliwość wyrażania siebie i posiadania realnego 
wpływu na doskonalenie zmian w wykonywanej pracy. Zapraszamy na 
szkolenie, podczas którego poznasz zaawansowane narzędzia 
komunikacyjne i nauczysz się budować efektywne i długoterminowe 
relacje w biznesie. 
 
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, 

• zdobędziesz wskazówki jak udzielać informacji zwrotnej, która 
działa i wynosi rozwój na nową orbitę. 

 
UCZESTNICY 

• managerowie, liderzy, kierownicy zespołów, specjaliści 
• wszyscy, którzy chcą poszerzysz umiejętność 

jasnego  i asertywnego komunikowania się 
 
SZKOLENIE ON-LINE 

• Bez wychodzenia z domu/biura, 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. 22 355 24 00 
a.chmielewska@langas.pl 
 

E W A  B Ł A S Z C Z A K  

Doświadczony lider oraz mentor liderów i 
zespołów, doradca strategiczny ceniony przez 
najlepsze firmy świata, charyzmatyczny 
mówca, ekspert medialny w zakresie 
przywództwa, innowacji i komunikacji.  

Ma za pasem 20 lat doświadczenia 
biznesowego i unikalne spektrum eksperckie– 
od lidera, poprzez przedsiębiorcę, project 
managera, agile coacha, innowatora, 
finansistkę, doradcę podatkowego, mentora 
strategicznego. Inspiruje, angażuje, zaraża 
energią! Posiada bogate doświadczenie w 
projektowaniu i prowadzeniu procesów 
transformacyjnych i innowacyjnych w 
przedsiębiorstwach. Jej doświadczenie 
wywodzi się z kilkunastu lat pracy jako 
trenera i coacha, kilku lat prowadzenia 
Akademii Coachingowej 4Results, ponad 
1000 diagnoz i optymalizacji opartych na 
takich narzędziach, jak Extended Disc, 
Insights Discovery, Lencioni Model, Team 
Diagnostic Assessment (Team Coaching 
International).  
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O P I N I E  U C Z E S T N I K ÓW  
,,Chciałabym zabrać na szkolenie osoby 
decyzyjne oraz Klientów… Jest 
interesująco, z „jajem”, a przede wszystkim 
bardzo daje do myślenia” 
ANNA LISOWSKA, Goodyear Dunlop 
Tires 
 
,,Profesjonalne podejście do zagadnienia, 
mnóstwo ciekawych pomysłów do 
zastosowania i do wdrożenia ad hoc” 
MAGDALENA KRÓLAK, Cemex Polska 
 
,,Dobrze dobrany materiał, duża wiedza 
prowadzącego”  
ANNA MAROŃ, Radpol 
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8.45 – Logowanie do platformy i sprawdzenie ustawień 
9.00 – Rozpoczęcie szkolenia 
 
BUDOWANIE RELACJI W BIZNESIE – DOBRE WRAŻENIE 
ROBI SIĘ TYLKO RAZ, ALE MOŻNA JE STRACIĆ 
 

• Jak budować efektywne i długoterminowe relacje 
w biznesie? 

• Jak spowodować, by ludzie nie bali się wychylać, by "brali 
byka za rogi", uruchamiali proaktywność i kreatywność? 
 

KOMUNIKACJA W ZESPOLE  
 

• Jak ją uruchomić i jakie nawyki stosować, żeby zbudować 
zespół, który góry przenosi? 

• Jak firma Google buduje efektywne zespoły i jakie są 
święte rutyny zespołów agile’owych, które warto 
zastosować od zaraz? 

• Toksyny komunikacyjne – jak rozmawiać konstruktywnie?  
• Czterech jeźdźców komunikacyjnej apokalipsy - jak nimi 

zarządzać? 
 

JAK MÓWIĆ, BY LUDZIE SŁUCHALI? JAK SŁUCHAĆ, ŻEBY 
LUDZIE MÓWILI? 
 

• Narzędzia - GPS komunikacyjny oraz 4PointVision 
• Jak zwiększyć swój wpływ na ludzi, budować własny 

autorytet, rozwiązywać problemy i uzyskiwać sytuację 
win-win? 

• Czego o słuchaniu, negocjacjach i relacjach z trudnymi 
ludźmi uczy nas były agent FBI? 
 

LUDZIE SĄ RÓŻNI – SKUTECZNE ZARZĄDZANIE 
RÓŻNORODNOŚCIĄ 
 

• Model Kolorów oparty o badania C.G. Junga. Instrukcja 
obsługi człowieka 

• Jak dostosować komunikację w zależności od typu 
człowieka i jego potrzeb? 
 
 

SPOTKANIA ODKODOWANE – JAK NIE 
PROWADZIĆ SPOTKAŃ? 
 

• Co wspólnego ze spotkaniami w biznesie ma 
CIA? 

• Jak prowadzić spotkania, by były krótkie, 
angażujące, konstruktywne i na temat? 

• Co to jest spotkanie metodą pieprzu i dżemu i 
jak go unikać? 
 

INFORMACJA ZWROTNA, KTÓRA DZIAŁA 
I WYNOSI ROZWÓJ NA NOWĄ ORBITĘ 
 

• Feedback a feedforward 
• Co gady mają wspólnego z informacją 

zwrotną? 
• W informacji zwrotnej cały SENK – narzędzie 

do udzielania konstruktywnej informacji 
zwrotnej, która uruchamia rozwój 

• Złota proporcja informacji zwrotnej. Doceniać 
czy chwalić? 

• Pułapka „fixed mindset” i jak jej uniknąć? 
 

KONFLIKT ROZBROJONY - O TYM, ŻE KONFLIKT 
JEST POTRZEBNY 
 

• Jak stworzyć środowisko, w którym potrafimy 
efektywnie dyskutować i nie zgadzać się ze 
sobą? 

• Jak dyskutować – narzędzie „Yes &”. 
Rozwiązywanie konfliktów 

• Zarządzanie emocjami w konflikcie 
 
15.00 – Zakończenie szkolenia 
 

ZAAWANSOWANA 
KOMUNIKACJA 
MENEDŻERSKA 
 
 

ZARZĄDZANIE 
PRODUKCJA 
 



 

ZARZĄDZANIE, PRODUKCJA  

ZAAWANSOWANA 
KOMUNIKACJA MENEDŻERSKA 
 

7 marca 2023 R. 

SZKOLENIE ON-LINE NA PLATFORMIE  
 
 

zgłoszenie do 14/02/2023 1 070 PLN + 23% VAT 
 

zgłoszenie do 15/02/2023 1 270 PLN + 23% VAT 
 


