
Nazwa szkolenia: TRENING INTERPERSONALNY DLA KIEROWNIKÓW 

Terminy: 15.06.2016  

Miejsce: WARSZAWA 

Ilość godzin: 8 h 

Cena: 440 zł netto 

 

Grupa docelowa 

 Kierownicy 
 Menadżerowie 
 Liderzy 

Cele szkolenia: 

 doskonalenie umiejętności w zakresie komunikacji, rozwiązywania konfliktów i 

wykorzystywania nowoczesnych technik w tym zakresie, 

 uzyskanie pogłębionego zrozumienia wpływu komunikacji na wyniki działania pracowników i 

funkcjonowanie organizacji 

 doskonalenie umiejętności komunikacji werbalnej i niewerbalnej,  

 dostarczenie praktycznych wskazówek dotyczących doskonalenia systemu komunikacji w 

przedsiębiorstwie. 

 

Korzyści dla uczestników szkolenia: 

 Poznanie swoich mocnych i słabych stron, 

 Nauczenie się „zarządzania” własną osobowością, 

 Znajomość typologii i mechanizmów zachowań, 

 Wzrost umiejętności odczytywania sygnałów niewerbalnych,  

 Umiejętność porozumiewania się słowem, 

 Radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych, 

 Wzrost skuteczności wpływu na innych/odporność na próby manipulacji społecznej, 

 Poprawa komunikacji interpersonalnej - wzrost empatii, intuicji i asertywność, 

 

 

Program szkolenia 

1. Znaczenie i funkcje komunikacji. 
2. Komunikacja interpersonalna. 
3. Proces komunikowania. 
4. Aktywne komunikowanie i przekazywanie informacji. 
5. Rodzaje komunikacji.  
6. Komunikacja werbalna i niewerbalna, jednokierunkowa oraz dwukierunkowa. 
7. Przeszkody w skutecznym komunikowaniu się, przyczyny konfliktu, psychologiczne warunki 

powstawania konfliktu. 
8. Istota konfliktu, rozwiązywanie konfliktów. 
9. Przezwyciężanie przeszkód w komunikacji interpersonalnej, asertywność. 
10. Rola szefa, komunikacja w organizacji, relacje przełożonego z podwładnym. 



 

Metody  szkoleniowe: 

 forma warsztatowa 

 symulacje najistotniejszych sytuacji, z którymi spotykają się uczestnicy w codziennej 

praktyce 

 metody interaktywne i aktywizujące, takie jak: 

 wykład interaktywny  

 dyskusja  

 ćwiczenia indywidualne i grupowe  

 mini wykład z zastosowaniem prezentacji multimedialnej Power Point 
 

Podczas szkoleń uczestnicy zostaną zapoznani z wiedzą, metodami i technikami do bezpośredniego 

zastosowania po zakończeniu szkolenia. 

 

TRENER     

     

Doświadczony trener, konsultant z ponad 24 letnią praktyką. W latach 1992-2005 kierowanie 

projektami wspierającymi rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w ramach programu PHARE. 

Świadczenie usług doradczych i szkoleniowych dla małych i średnich przedsiębiorstw. 1996 - 2000 - 

konsultant w projekcie Firma 2000 ACDI/VOCA, USAID, świadczenie usług doradczych i szkoleniowych 

dla MŚP. Trener/konsultant POLBUNTu – Programu adresowanego do sektora małych i średnich 

przedsiębiorstw służącego poprawie ich konkurencyjności i rentowności poprzez wdrażanie nowych 

technologii.  

 

Absolwent Wydziału Prawa i Administarcji UMCS w Lublinie oraz Master of Business Administration 

na University of Central Lancashire. Uczestnik szkoleń i staży organizowanych przez Price 

Waterhouse, ACDI/VOCA, USAID, DTI, Lancashire plc w latach 1992-2005 z zakresu zarządzania, 

zasobów ludzkich, zarządzania projektami, analizy i planowania strategicznego, komunikacji, 

negocjacji, budowania zespołów, zarządzania sprzedażą, obsługi klienta, przywództwa, 

przeprowadzonych w Polsce, USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii. Certyfikat Prince2 

Practitioner. 

13 330 godzin doradztwa dla sektora małych średnich przedsiębiorstw w latach 1992-2015. Ponad 

1063 dni przeprowadzonych szkoleń, w latach 2007-2015 z zakresu: zarządzania strategicznego, 

zarządzania zespołami, zasobami ludzkimi, projektami, komunikacji, negocjacji, budowania zespołów, 



zarządzania sprzedażą, technik sprzedaży, wywierania wpływu na ludzi, przeciwdziałaniu wypaleniu 

zawodowemu, obsługi klienta. Prowadzenie szkoleń dla sektora publicznego. W roku 2010 z 

budowania ścieżek karier; tworzenia indywidualnych planów rozwoju pracownika, jako element 

motywowania, dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W roku 2012 z planowania strategicznego dla 

Urzędu Stołecznego Miasta Warszawy. W roku 2015 z zarządzania zasobami ludzkimi, budowy 

systemu ocen pracowniczych, efektywny kierownik sekretariatu, profesjonalnej obsługi klienta, 

przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu dla Sądów Okręgowych i Rejonowych w Szczecinie, 

Wrocławiu, Tarnobrzegu, Mielcu oraz Otwocku. 

 
 

Szczegółowe informacje/rejestracja: 

Sylwia Pszczółkowska 
tel.: 22 188 10 71, mobile: 600 719 200 
spszczolkowska@master-institute.pl 
 


