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Komunikacja 
rozmowy z zespołem

• Budowanie autorytetu,

• Rozmowy z zespołem ,

• Trudne sytuacje,

• Krytyka z zachowaniem zasad koleżeńskości.

3-4 sierpnia 2022 

Warsztat



Warsztat

multikanałowość w cc

„Warsztat „Systemy Motywacyjne w Call/Contact Center” zorganizowany przez 
Business Media Solutions Sp. z o.o. był przygotowany i prowadzony bardzo 
profesjonalnie.Poruszone zagadnienia przedstawiły tematykę w wielu ujęciach, 
prelegenci (praktycy) w wyczerpujący sposób prowadzili panele, dzieląc się swoim 
doświadczeniem przekazali cenne wskazówki. Dodatkowo warsztaty stwarzają 
okazję do nawiązania wielu kontaktów biznesowych, jak również wymiany 
doświadczeń. Każdemu polecam.
Robert Walczyński, Multimedia Polska S.A.
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Doskonalenie umiejętności wyrażania własnych poglądów, bez urażania uczuć i z zachowaniem 
szacunku dla odmienności zdań. Pokonywanie barier (niechęci) w kontaktach zawodowych z osobami 
trudnymi dla nas ze względu na zachowanie, sposób bycia i wyrażane poglądy. Uzyskanie narzędzi do 
zbliżenia i budowania trwałych relacji opartych na szacunku.

Cele szkolenia:
• Zapoznanie się z podstawowymi regułami zachowań asertywnych i asertywności.
• Uświadomienie sobie praw osobistych i praw innych ludzi.
• Rozwijanie umiejętności wyznaczania i obrony własnego oraz poszanowania cudzego 
   terytorium psychologicznego.
• Budowanie poczucia zdrowej pewności siebie w sytuacjach zawodowych.
• Kształtowanie umiejętności  radzenia sobie z trudnymi partnerami biznesowymi.
• Uświadomienie sobie zasad dbania o interesy firmy i swoje własne.
• Kształtowanie pozytywnego nastawienia.

Idea treningu:
• Znalezienie i przećwiczenie praktycznych metod tworzenia asertywnej i neutralnej wymiany myśli. 
• Podniesienie poziomu asertywnej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, między ludźmi. 
• Dzięki otrzymanym narzędziom – poprawa komunikacji – asertywne wyrażanie opinii. 
• Uświadomienie znaczenia asertywności w zachowaniach i  komunikacji. 

Szkolenie to stawia przed uczestnikami szczególnie wysokie wymagania, ponieważ celem zajęć jest nie 
tylko nabywanie, wartościowej wiedzy lecz prowadzona w atmosferze autentycznego zaangażowania 
identyfikacja mocnych i słabych stron każdego z uczestników, służąca nakreśleniu kierunków indywidu-
alnego rozwoju.
Zajęcia warsztatowe nie opierają się na założeniu, iż wszyscy uczestnicy muszą osiągnąć jednakowy 
poziom wiedzy i umiejętności. Istotę stanowi przekonanie, iż każdy powinien doskonalić się stosownie 
do indywidualnych doświadczeń, możliwości i potrzeb.



Program

„Udział w spotkaniu okazał się niezwykle ciekawym doświadczeniem – bardzo miło móc w jednym 
miejscu spotkać praktyków, którzy z pasją są w stanie podzielić się rozwiązaniami zastosowanymi w ich 
Contact Center, podzielić się odpowiedziami na trudne pytania, jednocześnie pozostawiając pole do 
merytorycznej dyskusji zarówno w czasie wystąpienia, jak i w kuluarach. Uważam, że jest to wydarzenie, 
w którym każdy, niezależnie od długości swojego stażu i posiadanego doświadczenia, znajdzie wiele 
interesujących tematów i inspiracji. Z chęcią wezmę udział w kolejnej edycji”.
Adrian Malinowski, Bank Zachodni WBK

Program:

1. Przedstawmy się - nasze wartości,

2. Klient wewnętrzny vs. klient zewnętrzny -  kultura komunikacji,

3. Asertywna sztuka słuchania:
• Nadawca i odbiorca komunikatu – relacje,

4. Asertywna komunikacja z rozmówcami:
• Sondowanie metodą pytań otwartych,    

5. Rola pytań w komunikacji:
• Zarządzanie przez pytania,

6. Metoda G O L D,

7. Parafraza vs. asertywność:
• Dlaczego nie parafrazujemy? 4 błędy
• Jak parafrazować?
Ocena stylu rozmowy, doboru argumentów, zrozumienia zasad komunikacji, prezentacji.

8. Asertywne metody odpierania zastrzeżeń:
• Z kim nam najłatwiej nawiązać kontakt, a z kim najtrudniej? 
• Jak sobie radzimy w trudnych sytuacjach? 

9. Z przekonań wynikają zachowania – matryca Nie: 
• Asertywne metody radzenia sobie z zastrzeżeniami,
• „Magiczne zdanie” – przewodnik po zastrzeżeniach

10. Asertywne metody radzenia sobie z agresywnym rozmówcą.
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11. Asertywność w komunikacji – zasady i narzędzia:
• Pięć praw Fensterheima,
• Komunikaty JA,

12. Zmiana wypowiedzi nie asertywnej (komunikat TY) na asertywną (komunikat JA):
• Świadomość własnego potencjału,

13. Lista pozytywnych osiągnięć:
• Moje mocne strony,
• Wewnętrzny głos,
• Asertywny monolog wewnętrzny, anty asertywny monolog wewnętrzny,
• Asertywne stawianie granic,
• Asertywna odmowa,
• Techniki pomagające w asertywnej odmowie,
• Reagowanie na krytykę,
• Postawa asertywna w sytuacji krytyki x 3,
• Asertywne prośby,
• Asertywne polecenia, 
• Asertywna pochwała,
• Asertywna krytyka - z zachowaniem zasad koleżeńskości, partnerstwa:
 • Kanapka krytyki,
 • FUKO,

14. Asertywna informacja zwrotna,

15. Jak chwalić asertywnie?

16. Zależności - podsumowanie  
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TrenerI

Adam Górecki

Praktyk zarządzania, interim manager, wykładowca MBA, negocjator zastępczy – uprawomocniony, 
mediator, coach/trener i konsultant. Realizuje projekty szkoleniowe i doradcze, które koncentrują się 
wokół rozwoju kompetencji menedżerskich w nowoczesnym, wysoce zmiennym środowisku 
biznesowym.

Ekspert z dziedzin: zarządzania strategicznego, zespołami, przywództwa w zmianie, negocjacji, 
sprzedaży B2B i B2C, obsługi i budowy trwałych relacji z klientami CRM, prowadzenia spotkań – 
wystąpień, organizacji pracy i czasu, coachingu i On the Job Training, work – life balance i work – life 
integration.

Posiada 27-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w międzynarodowych korporacjach, wzbogacone 
o wiele szkoleń krajowych i zagranicznych.

Pracował w dwóch największych na świecie firmach w swoich branżach (IKEA, Electrolux).

Był vice szefem firm ds. sprzedaży, w Yawal i Final S.A. w ramach projektu interim management. Był 
dyrektorem sprzedaży krajowej w: Amica Wronki, Electrolux Poland (reprezentował firmę odnośnie 
marek Electrolux, AEG, Zanussi), Merloni Indesit Polska (Ariston). Pracował w Leroy Merlin oraz był 
szefem sprzedaży w IKEA w Polsce.

Zarządzał działami sprzedaży liczącymi kilkadziesiąt osób oraz był odpowiedzialny za kilkusetmilionowe 
budżety sprzedaży.


