
KOMUNIKACJA 
Jak milczeć, aby Cię nie słuchali –  

rzecz o komunikacji w firmie, czyli o skutecznym porozumiewaniu się z podwładnymi, 
przełożonymi, klientami i samym sobą 

 

STARY DOBRY TEMAT  
W NOWEJ ARANŻACJI,  

czyli  
w  konwencji skutecznej nauki 

przez  
 

ŚMIECH, ŻART I ZABAWĘ. 



www.eck-prestige.pl  
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Podobno w biznesie trzeba się porozumiewać, niestety.  
Bez tego biznes byłby nawet przyjemny.  
 
Wytworzenie produktu jest śmiesznie łatwe. Już nawet nowe 
pomysły nie są potrzebne, bo wszystko wymyślono. Problemy 
natomiast stwarzają ludzie, na których jesteśmy skazani.  
Na przykład sprzedawcy, którzy udają, że sprzedają, i klienci, 
którzy udają, że kupują. Oraz P.T. Pracownicy Urzędu 
Skarbowego, nasi wypróbowani sprzymierzeńcy.  
 
Zatem skazani jesteśmy również na porozumiewanie się, czyli 
komunikację. Ze słabo maskowanym obrzydzeniem 
doskonalimy swoje umiejętności w tym zakresie. Poczynając od 
zerowych kompetencji, a szybując ku sferom mistrzowskim.  
 
Kto ma wysokie kwalifikacje komunikacyjne,  zdobywa 
przyjaciół. Sprzedaje. Otoczony jest sympatią  
i szacunkiem. Awansuje. Zarabia. Jest ważny dla innych. 
Fantastycznie zarządza…  
 
Rozwój i doskonalenie komunikacji w biznesie – to znakomita 
inwestycja. Zwraca się ona w czystych dochodach, 
przeliczalnych na złoto.  
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O co chodzi z tą komunikacją? 
 

Podobno musimy się ze sobą porozumiewać.  To mit. 
W dzisiejszych czasach jest mnóstwo nowoczesnych sposobów, aby wysłać swój sygnał lub 
przyjąć nadchodzący. Wystarczy nadać tysiąc  maili dziennie i przyjąć dwa razy tyle, aby 
komunikacja była wspaniała. Uzupełnić to można postami na Facebooku, wynurzeniami na 
Google plus, dyskusjami ma GoldenLine lub wymianą linków na Linkedin, odpowiednich 
blogach i forum-ach (forach?).  
.  

Niestety, czasem  musimy porozumiewać się z innymi ludźmi osobiście, i to wtedy zaczynają 
się kłopoty. Człowiek jest przecież zjawiskiem wirtualnym, a tu pojawia się  on w całej swojej 
krasie i czegoś chce. Ma potrzeby, oczekiwania, jakieś wnioski, zasady, wartości. Ma też jakieś 
cele do osiągnięcia, przeszkody do pokonania, zwierzenia do wyznania i wyzwiska do 
wykrzyczenia. Niech to szlag trafi! 
 . 

Zawód lekarza byłby taki cudny i nobilitujący, gdyby nie pacjenci z wrzodami, hemoroidami, 
łuszczycą, czkawką i zgagą. A misja P.T. Urzędnika? Też! Też byłaby wspaniała i ponadczasowa. 
Gdyby nie petenci. Oczywiście: roszczeniowi, upierdliwi, niegrzeczni. A powołanie 
nauczyciela? A dzieło tatuśka i mamuśki ukochanej?  
 . 

Wreszcie szefa, kierownika, menedżera, majstra, prezesa, dyrektora, nadzorcy, klawisza, 
wójta… Gdyby nie ci ludzie, wchodzący w paradę i mający pragnienie komunikacji. Nie chcą 
się komunikować z panienką na infolinii albo z Nickiem w sieci. Oni chcą , proszę uważać! – 
komunikować się osobiście ze mną!  Zgroza! 
 . 

Czy umiemy się ze sobą komunikować w realu? Czy potrafimy trafnie określić, dlaczego 
komunikacja jest zła? Opisać, czym charakteryzuje się dobra?  Oraz postanowić, co zrobić,  
i jak to zrobić, aby w relacjach biznesowych była znakomita? 
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Szef firmy i jego pracownicy nie muszą mieć doktoratów z komunikacji wewnętrznej, 
zewnętrznej, interpersonalnej, masowej i jakiej tam jeszcze.  
  
Oni wszyscy natomiast muszą posiadać dobre, bardzo dobre lub wybitne UMIEJĘTNOŚCI 
w zakresie porozumiewania się z innymi.  Szczegółowych umiejętności w zakresie 
komunikacji jest kilkadziesiąt, a przez lata pracy trenerskiej wyłoniliśmy najważniejsze. 
Nie tylko, że wszystkie można znacznie poprawić, to jeszcze pojawiają się…nowe.  
  
Chcemy, abyś był człowiekiem  
Kompetentnym. Szanowanym. Uznawanym. Skutecznym. 
  
Według naszych tabel umiejętności stwierdzimy Twój aktualny poziom kompetencji 
w zakresie porozumiewania się, określimy, jaki poziom jest Ci potrzebny oraz wskażemy 
narzędzia, techniki i sposoby działania. 
  
Czyli – poprowadzimy Cię od punktu A do punktu B, bezboleśnie.  
To się nazywa zmiana. 
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Program szkolenia 
  
Warsztaty umiejętności składają się z dwóch  sesji: 
  
  

SESJA I   

  
Ćwiczenie integracyjne grupy 
  
Określenie indywidualnych celów szkolenia. Natychmiastowe 
przeformułowanie programu szkolenia w taki sposób, aby każdy  
z Uczestników osiągnął swój cel.  
  
Podział uczestników na zespoły problemowe.  
  
Zadanie zespołowe główne. Referowanie, dyskusja panelowa. 
  
WPŁYW -  indywidualne określenie, na kogo i kiedy mamy wpływ. 
Zdecydowanie, w jaki sposób wywiera się wpływ na innych  
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1. Ja mówię, ty nie słuchasz, ty mówisz, ja wychodzę… 
 Definicja komunikacji 
 Dlaczego mamy problemy z komunikowaniem?; czy można je przezwyciężyć? 
 Komunikowanie werbalne, parawerbalne, niewerbalne; świadome, podświadome; rzeczowe i emocjonalne 
  
2. Po co to komu? 
• Zestawienie korzyści doskonałej komunikacji 
• Określenie obszarów do poprawy - indywidualnie 
  
3. Osoba A i Osoba B 
• Wzajemne relacje 
• Emocje na emocje? 
• Zachowania na zachowania? 
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4. Obszary kompetencji Szefa  
 

 Postawy, Wiedza, Umiejętności  

 Obszar najłatwiejszy, obszar najtrudniejszy 

 Co to są umiejętności? 

 Szczegółowe /elementarne/ umiejętności 

komunikacyjne 

 Tabele umiejętności w zakresie komunikacji 

interpersonalnej  

 Analiza tabeli 

 Indywidualne określenie SWOT w zakresie 

umiejętności komunikacyjnych 
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Ćwiczenia doskonalące umiejętności komunikacyjne część I 

 
5. Cztery szyby w zachowaniach - Okno Johari 

 

 
Analiza ludzkich 

zachowań 
 

 
Zachowania tzw. 

„trudne” 
 

 
Cztery „szyby” 

 

 
Pojęcie asertywności  
i co my z tego mamy 
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6. Asertywne narzędzia radzenia sobie z trudnymi  
zachowaniami innych ludzi (część I narzędzi) 

 

 Krytyka bez urażania 

 Skuteczna pochwała 

 Obrona przed krytyką 

 Obrona przed naruszaniem granic 
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7. Sposoby i techniki budowania relacji  
i zarządzania relacjami 

 Wstęp do prezentacji publicznej 

 Analiza transakcyjna (odczytywanie intencji) 

 Powodowanie „włączenia odbiornika” 

 

 
Zadanie  

do wykonania  
w ramach nauki 

własnej do II 
sesji.  
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Program szkolenia 
  

Warsztaty umiejętności składają się z dwóch sesji: 
  
  

SESJA II   

  
Ćwiczenie integracyjne grupy 
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8. Mężczyzna a Kobieta – podstawowe różnice w komunikacji! 
 

Zasadnicze różnice w zakresie komunikacji 
 

Zastosowanie 
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9. Maszyny proste w komunikacji: prawa perswazji  
 

podstawowe 
pojęcia 

 

9 praw 
perswazji 

 

zastosowanie 
w praktyce 
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10. Atak, obrona, ucieczka. Rozwiązywanie konfliktów 
 

 konflikt – wszechobecny w działaniach  

o charakterze menedżerskim 

 pojęcie i źródła konfliktu; fazy konfliktu 

 pozytywne i negatywne aspekty konfliktu; 

„poszukiwanie” konfliktu 

 rozpoznanie konfliktu – strategie 

 zderzenie ostrego konfliktu i poprawnej 

komunikacji interpersonalnej; metody 

działania w konflikcie 

 „gaszenie” spirali konfliktu 
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11. Ja wrzeszczę, ty milczysz, czyli… 

rozmowa z pracownikiem 

 czas, miejsce, atmosfera 
 

 cele 
 

 umiejętna krytyka 
 

 asertywność menedżera 
 

 umiejętność wykorzystania emocji podczas rozmowy 
 

 co robić, gdy pracownik mówi: NIE! 
 

 kategoryzacja obiekcji (zastrzeżeń i wymówek) 
 

 co zrobić, aby nie bać się rozmów z podwładnymi? 
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12. Colt, kastet i bejsbol:  
narzędzia radzenia sobie z trudnymi zachowaniami innych 

odrzucanie 
zarzutów 

emocjonalne 
radzenie 
sobie z 

napaścią 
słowną 

odmawianie 

przyznawanie 
racji komuś, 
kto… nie ma 

racji 

informacje 
coachingowe 

narzędzia 
prowokatywne 
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Ćwiczenia doskonalące umiejętności komunikacyjne część II 
  

13.Podsumowanie warsztatów szkoleniowych 
 

14.Opracowanie własnej mapy drogowej 
 

Wręczenie dyplomów 
 

 
Do kogo adresujemy warsztaty umiejętności z komunikacji?: 
 

Warsztaty umiejętności z zakresu doskonalenia komunikacji adresujemy m.in. do: 

 szefów, kierowników, menedżerów 

 przedsiębiorców 

 handlowców 

 agentów sprzedaży 

 oraz innych osób, dla których: 

 

Porozumiewanie Jest Koniecznością. Sztuką. Radością. Przyjemnością.   

Bo komunikacja – to wspaniała gra intelektualna i super zabawa! 
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Cele tego szkolenia: 
  Określenie poziomu umiejętności szczegółowych na stan dzisiejszy 

 Określenie docelowych kompetencji komunikacyjnych  

 Wskazanie narzędzi, technik i metod osiągnięcia odpowiedniego poziomu umiejętności w zakresie 

komunikacji w biznesie 

 Wdrażanie narzędzi  

 Minimalizacja konfliktów, wynikających z nieporozumień 

 Kształtowanie właściwych postaw wobec samego siebie i ludzi, z którymi pracujemy 

 Zwiększenie odwagi i asertywności w relacjach z ludźmi 

 Pogłębienie wiedzy, związanej z tematem głównym szkolenia 

 Nauka sposobów godnego i nie raniącego odnoszenia się do innych 

 Ćwiczenia umiejętności praktycznego reagowania w sytuacji trudnych i  konfliktowych zachowań  innych 

ludzi 

 Przekonanie siebie, że poczucie humoru zwielokrotnia skuteczność w zarządzaniu relacjami międzyludzkimi 

 Zidentyfikowanie własnych mocnych stron i określenie kierunków ich wzmocnienia 
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Cechy tego szkolenia: 

 Inne, niestandardowe podejście do rozwoju umiejętności  

 

 Swobodna atmosfera, rezygnacja z koszarowej dyscypliny i przyzwolenie na 

różnorodność zachowań 

 

 Uczestnicy mają wpływ na ostateczny program szkolenia i przebieg zajęć 

 

 Uczestnicy są współautorami tego przedsięwzięcia (trener zaś jest liderem  

i moderatorem, a nie najmądrzejszym nadzorcą) 

 

 Budujemy wysokie Poczucie Własnej Wartości i dobre samopoczucie 
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Metody pracy: 

 

 

• Ćwiczenia praktyczne 

• Doskonalenie praktycznych umiejętności  

• Refleksje Uczestników nad własną pracą i zachowaniami 

• Wykłady (mini) w zależności od potrzeb 

• Zadania zespołowe, indywidualne 

• Prezentacje wyników prac szkoleniowych 

• Dyskusje 

• Coaching indywidualny (trener osobisty) - jako osobne zadanie 

• Online kontakt z trenerem przez określony czas – jako osobne zadanie  

         po szkoleniu  

• Swoboda w wygłaszaniu ocen i opinii 

• Absolutny zakaz i brak  krytykowania oraz wygłaszania 

negatywnych opinii 

• Wymiana doświadczeń 

• Wspólne tworzenie atmosfery silnej motywacji 

• Metoda relacyjna – proces pozytywnego budowania relacji  

         w gronie osób w sali szkoleniowej  

• Metoda coachingowa (skupienie się na analizie umiejętności, 

czynności i zachowań oraz szukanie sposobów  doskonalenia się) 

• Przywódczy styl prowadzenia warsztatów szkoleniowych 

(budowanie atmosfery szacunku, tolerancji, ciekawości, 

rozbudzania zainteresowań) 

 

Podstawowa metoda – coaching prowokatywny to m.in.: 
 

 * uczestnicy uczą się śmiać ze swoich problemów 
 * samodzielnie znajdują rozwiązania 

* są bardziej asertywni i realistyczni  
* pracują nad zmianą 

 
To bardzo skuteczna metoda pracy z ludźmi, oparta na humorze, prowokacji 

 oraz życzliwości, cieple i akceptacji.  
Trenerzy są coachami prowokatywnymi. 
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Narzędzia szkoleniowe, stosowane  w warsztatach: 

• Coachingowe tabele umiejętności  

     dla Komunikacji Interpersonalnej 

• Analizy przypadków 

• Arkusze autooceny 

• Testy wiedzy   

• Gry symulacyjne 

• Gry zespołowe 

• Odgrywanie scenek  

• Ćwiczenia z zakresu umiejętności aktorskich 

• Zadania praktyczne 
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Korzyści dla Klienta firmy (Zleceniodawcy i Osób Uczących się): 

 Opracowanie i przygotowanie programu 
szkoleniowego w oparciu o analizę aktualnego stanu 
kompetencji pracowników oraz określenie celów 
szkolenia 

 Zdecydowanie, do jakiego poziomu kompetencji 
powinno doprowadzić szkolenie 

 Nacisk na rozwój umiejętności (czynności, zachowań) 
pracowników na stanowisku pracy (rozwój  
umiejętności podnosi wartość pracownika) 

 Ogromy nacisk kładziemy na techniki coachingu 
prowokatywnego. Nieprawdą jest bowiem, że każdy 
problem szkoleniowy, a więc dotyczący Uczestników, 
musi być rozpatrywany w poważnym skupieniu.  
O wiele skuteczniej działa się w atmosferze swobody  
i dobrej zabawy.  
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 Firma, aby odnosić sukcesy rynkowe, przekształca się w organizację 

uczącą się. Wdraża  szeroko rozumiany coaching – od samego szczytu 

organizacji w dół. Gotowi jesteśmy w tym pomóc. 

 Menedżerowie i pracownicy, którzy porozumiewają się „bez 

przemocy” i mobbingu, troszczący się o pozytywne opinie pod 

własnym adresem – budują swój wizerunek poprzez doskonalenie 

umiejętności i kształtowanie pozytywnych przekonań o ludziach,  

z którymi los ich złączył. 

 Kładziemy nacisk na praktyczne umiejętności radzenia sobie  

z trudnymi zachowaniami własnymi i innych ludzi; osoby, które 

posiadają wysokie kompetencje w tym zakresie,  są znacznie bardziej 

skuteczne w zarządzaniu relacjami 

 Znaczna część klientów, porzucających swoje firmy, czyni to ze 

względu na złą jakość obsługi. Klientem jest też podwładny.  

Dobrze przygotowane szkolenia wzmocnione coachingiem potrafią 

temu zaradzić. 
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• Inwestycja w szkolenie jest wysoko ocenianym sposobem motywacji pracowników 

• Dobra zabawa  

• Kształtowanie właściwych postaw wobec siebie i otaczających ludzi 

• Każdy Uczestnik szkolenia jest traktowany indywidualnie i z szacunkiem  

• Zapewniamy Uczestnikom bezpieczeństwo i komfort psychiczny; zajęcia prowadzone wyłącznie w sposób 

motywujący; nie używamy krytyki ani negatywnej oceny 

• Poznanie i rozwój umiejętności prowadzących do profesjonalnego budowania relacji interpersonalnych  

i zarządzania tymi relacjami 

• Opanowanie podstawowej wiedzy niezbędnej do efektywnego wykonywania pracy   

• Rozwój osobistych umiejętności interpersonalnych, wykorzystywanych szczególnie w warunkach  konfliktowych 

• Skuteczne osiąganie indywidualnych celów szkoleniowych 

• Otrzymanie certyfikatu 

• Biorąc udział w naszym szkoleniu, identyfikujesz swoje mocne strony i znajdujesz sposób ich wzmocnienia 
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Programy pokrewne, które prowadzimy  
i przygotujemy na zamówienie: 

 

 Trening asertywności dla handlowców  

     i pracowników BOK 

 Wywieranie wpływu na ludzi 

 Komunikacja w konflikcie 

 Negocjacje handlowe i… niehandlowe 

 Radzenie sobie z manipulacją 
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Szkolenie prowadzi 
2 doświadczonych trenerów 
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Urodziłem się w podkrakowskiej miejscowości Gdańsk. Data mojego urodzenia jest 
poufna zgodnie z wymogami GIODO. Inne dane też. 
  
Zaraz po urodzeniu zorganizowałem pierwsze szkolenie dla personelu medycznego 
kliniki. Aparat mowy i inne moje aparaty nie działały jeszcze poprawnie, zatem  
w moim imieniu zajęcia prowadził profesor doktor docent habilitowany magister 
inżynier.  
 
Potem poszło już łatwo. Przeszedłem różne poziomy szkolnictwa, na żadnym  
z nich nie zdobywając opinii prymusa. Ale może i dobrze, bowiem było to 
szkolnictwo jeszcze z „tamtych czasów”, więc fatalne. Mogę zatem być dumny,  
bo złe wyniki w tamtych szkołach stały się potwierdzeniem mojego wysokiego 
intelektu, czy jak on się nazywa.  
 
Mam różne tytuły. Przede wszystkim tytuły prasowe i książkowe, bo wbrew 
przeciwnościom nauczyłem się pisać. I czytać, oczywiście.  
 
Największe osiągnięcia miałem w kabarecie, który w subtelny sposób opiniował 
różne sprawy, w tym – raz – naszego szefa. Ten raz przyspieszył moja karierę. Celem 
pozbycia się mojej osoby awansowano mnie systematycznie i ozdabiano orderami.  
 
Mam skłonności autokratyczne i nieco sadystyczne, dlatego zawód trenera biznesu 
jest dla mnie w sam raz. Mogę z pasją rozwijać swoje pasje.  
Dzięki różnym kolejom (m.in. losu) dowiedziałem się, jak być. Więc jestem. 
Oświadczam to z zadowoleniem. 
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Jestem blondynką. Ten niezaprzeczalny fakt zdeterminował moje życie. Mam 
ustabilizowane poglądy, które są słuszne, więc nie podlegają zmianom  ani 
wahaniom.  
 
Urodziłam się, rozejrzałam i stwierdziłam, że miejsce mojego logowania się do 
rzeczywistości nie za bardzo mi odpowiada. Był to mianowicie Wrocław.  
Czekali już na mnie moi młodsi i starsi bracia i siostry. Przez wiele lat wspieraliśmy się 
we wzajemnej walce o jeden elementarz Falskiego.  
 
Ten elementarz w zupełności wystarczył mi do edukacji i rozwoju, które na starcie 
zostały solidnie ukształtowane.  
 
Bardzo lubię ludzi, którzy mnie lubią. Pozwalam im na wygłaszanie odważnych 
poglądów: ja i tak mam własne. Jako szefowa dużej struktury sprzedaży trzymałam 
żelazną dyscyplinę, a moi handlowcy zostali skoszarowani na trzy lata. Były to tak 
zwane stacjonarne studia handlowe. Płatne, oczywiście.  
 
Posiadam różne zaświadczenia, dyplomy i odznaczenia. Najważniejsze wśród nich są 
zaświadczenia o szczepieniach. Mogę zatem spotykać się z ludźmi w różnych 
warunkach, więc wybrałam ekstremalne. Podczas warsztatów szkoleniowych.  
 
Lubię mówić, bo mam wiele do powiedzenia. Bardziej lubię słuchać, bo wtedy 
pracują inni. Nawet, jeśli mówią od rzeczy. To moja pasja, niestety.  
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Zamów szkolenie profilowane  
"in company"  w formule 
maksymalnie dopasowanej  
do specyfiki Waszej organizacji  
i otoczenia biznesowego.  
 
Niesie to za sobą szereg korzyści: 

 

 
 
• uczestnicy szkolenia zamkniętego otrzymują rozwiązania konkretnych 

problemów działalności przedsiębiorstwa/firmy 
 
• przekazana wiedza jest możliwa do natychmiastowego wykorzystania  

a również wspiera realizację celów biznesowych przedsiębiorstwa 
 
• wykładowcy/trenerzy szkoleń "in company" to wybrani specjalnie dla Państwa 

spośród wielu najlepsi eksperci, PRAKTYCY! 
 
• dodatkowe korzyści to integracja pracowników, poprawa komunikacji w firmie 

i jakości współpracy ludzi w codziennej pracy oraz wymiana doświadczeń  
i uczenie się uczestników od siebie nawzajem. Wymiana najlepszych praktyk 
sprzyja wysokiej efektywności procesu uczenia się i doskonalenia 
umiejętności. 
 

• dowolny wybór tematyki z jakiej 
Państwo pragniecie zorganizować 
szkolenie 
 

• termin i miejsce zajęć ustalany 
wspólnie z Państwem 

 
• dokładna analiza potrzeb 

szkoleniowych 
 

• program "szyty na miarę" 
uwzględniający wszystkie Państwa 
potrzeby i upodobania 
 

• uczestnicy pracują na realnych 
przykładach ze swojego życia 
zawodowego („business case”) 
 

• materiały szkoleniowe oraz sposób 
prowadzenia zajęć dostosowane do 
specyfiki i Państwa wymagań 
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Dziękujemy Państwu za uwagę 


