
 
 

Nazwa szkolenia: 
 
 
 

"Skuteczna komunikacja w zarządzaniu 
zespołem - kompendium narzędzi 

managerskich" 
 
 

Cel biznesowy: 
Poprawa i wzmocnienie komunikacji w firmie dla efektywnego i etycznego 
komunikowania się i budowania relacji. Relacje w firmie bezpośrednio przekładają się 
na atmosferę, jakość i warunki pracy. To z kolei wpływa na komunikowanie się 
 i relacje z klientami, i postrzeganie naszej firmy przez klientów. Komunikacja i relacje 
w firmie bezpośrednio wpływają na komunikację z aktualnymi i nowymi klientami oraz 
na podniesienie sprzedaży.  
 

Cel edukacyjny: 
Szkolenie z zakresu komunikacji ma za zadanie przede wszystkim uczyć prawidłowej, 
sprawczej i etycznej komunikacji co bezpośrednio przekłada się na relacje w firmie  
i poza nią. Uświadomienie pracowników na temat sposobów i technik precyzyjnego 
komunikowania się, różnic jakie są pomiędzy ludźmi w związku z postrzeganiem 
rzeczywistości, naszymi przekonaniami, wartościami, emocjami jakie ma każdy 
człowiek. To sprawia, że zrozumieją, że każdy jest inny, że różnice w komunikacji 
wynikają z różnych światopoglądów a nie z tego, że inni robią na złość. Przybliżenie 
takich zjawisk jak „moja racja”, „ocena”, „moja prawda”, postawa w prowadzeniu 
relacji wnosi nową świadomość na ten temat i uczy nie emocjonalnego 
komunikowania się pomiędzy ludźmi. 
 
 
 



Ramowy program usługi:  
 
Dzień pierwszy:  
 
1. Mapa nie jest terenem - Model postrzegania świata  
Każdy z nas żyje w oddzielnej rzeczywistości i porozumiewa się sobie tylko znanym 
językiem. Jeżeli chcesz do niego dotrzeć, poznaj go. Filtry wpływające na różnice 
między ludźmi: wartości, przekonania, doświadczenia, odczytywanie Informacje o 
podmiocie świadczącym usługę Cel usługi Szczegółowe informacje o usłudze linii 
czasu, metaprogramy, generalizacje, usunięcia, zniekształcenia, lingwistyka, dobór 
słów  
 
2. Raport 
Warsztaty  
Technika budowania nici porozumienia z drugą osobą w czasie rozmowy Techniki 
budowania raportu - Warsztat - ćwiczenia budowania raportu. - Podstawowa 
umiejętność prowadzenia negocjacji. 
 
3. Kotwice  
Rodzaje kotwic  
Technika wprowadzenia w pozytywny, wybrany stan emocjonalny. Pozbycie 
sięnegatywnego stanu emocjonalnego - Warsztat: Zakładanie kotwic emocjonalnych, 
kinestetycznych Ćwiczenia zakładania kotwic zasobów Zdejmowanie negatywnych 
kotwic emocjonalnych  
 
4. Kanały komunikacji  
Kanały komunikacji między ludźmi.  
Rozpoznawanie w czasie rozmowy i świadoma komunikacja z ich użyciem - Kanał 
Video - Predykaty Świadome wykorzystanie w komunikacji międzyludzkiej Kanał 
Audio - Predykaty Świadome wykorzystanie w komunikacji międzyludzkiej Kanał 
kinestetyczny - Predykaty Świadome wykorzystanie w komunikacji międzyludzkiej  
 
Dzień drugi:  
 
1. Komunikacja w oparciu o wartości człowieka 8 sposobów myślenia i motywacji 
ludzkich zachowań dla odpowiedniego ich zrozumienia i wykorzystania w komunikacji  
 
2. Najważniejsze sposoby myślenia i motywowania ludzkich zachowań. Omówienie 
każdego sposobu myślenia: - przetrwanie plemię wojownik system przedsiębiorca 
inni wolna jednostka turkus  
 



3. Test określający poziomy wartości w obszarze „życie”. Wypełnienie testu Analiza 
Wskazanie interwencji dla podniesienia jakości własnego stanu emocjonalnego 

 
 
Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia 
Jakie umiejętności wyniesiesz ze szkolenia? 

 
- Poznasz 9 sposobów myślenia i wartościowania decyzji 
 
- Nauczysz się identyfikować poziom wartości rozmówcy i dopasowywać do niego 
sposób porozumiewania się  
 
- Nauczysz się sprawnej, motywującej i etycznej komunikacji z innymi nauczysz się 
rozpoznawaćz jakim typem rozmówcy masz doczynienia  
 
- Dowiesz się z czego wynikają różnice w postrzeganiu rzeczywistości pomiędzy 
ludźmi aby wyeliminować spory i emocjonalne relacje  
 
- Jak w czasie rozmowy nie dać sobą manipulować  
 
- Co zrobić, aby komunikacja pomiędzy pracownikami była etyczna i efektywna 
 
- Jak być w najlepszym stanie emocjonalnym, by efektywnie kierować rozmową, 
negocjacją, relacją  
 
- Poznasz 3 sposoby/ techniki radzenia sobie ze swoim stanem emocjonalnym aby 
być w jak najlepszej jakości w pracy 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Osoba prowadząca szkolenie: Grzegorz Zięba 
 

 
Obszar specjalizacji: 
W firmie szkoleniowej Power Me Up Sp. z o.o. pełnię obowiązki CEO i jestem jej 
założycielem, i współwłaścicielem. Prowadzę wykłady i szkolenia z zakresu 
komunikacji, rozwoju osobistego, przemówień publicznych. Odpowiadam także za 
strategię firmy, dobór współpracujących z firmą trenerów oraz za merytoryczny dobór 
materiału merytorycznego do prowadzonych szkoleń i wystąpień. 
 
Doświadczenie zawodowe: 
 Certyfikowany neurolingwista (Instytut NLP Andrzeja Batki), Master Time Line Therapy 
i Master Coach NLP (Coaching Division of the American Board of NLP). W działaniach 
coachingowych, terapeutycznych i szkoleniowych wykorzystuje wybrane narzędzia  
z zakresu NLP, Time Line Therapy i Storytellingu. Od wielu lat prowadzę programy 
mentoringowe i szkolenia motywacyjne dla międzynarodowych korporacji, średnich 
 i małych przedsiębiorstw oraz osób prywatnych. 
 
Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług: 
Od 7 lat ściśle związany z branżą szkoleniową. Doradzam klientom i szkolę głównie z 
zakresu komunikacji i relacji międzyludzkich. Swoje doświadczenie zbierałem między 
innymi współpracując z firmą MS Team Mariusza Szuby prowadząc szkolenia i 
coachingi z zakresu szeroko rozumianej komunikacji interpersonalnej oraz 
międzyludzkiej. W roku 2017 założyłem firmę szkoleniową Power Me Up Sp. z o.o., 
której głównym obszarem działania są szkolenia z komunikacji, indywidualne i 
grupowe procesy coachingowe, przemówienia publiczne i mentoringowe, wyjazdy dla 
firm i osób prywatnych. 


