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Hotel Kazimierzówka Wellness&Spa
ul. Góry 10,

24-120 Kazimierz Dolny 

Osoba prowadząca: 

Cezary Fryszkiewicz

www.eipb.pl 

Materiały szkoleniowe stanowią własność intelektualną Europejskiego Instytutu Psychologii Biznesu C.M.

Fryszkiewicz Sp.J. Kopiowanie, rozpowszechnianie materiałów – w części lub całości - bez uprzedniej wiedzy

właściciela jest zabronione.

Finansowane przez Norwegię poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021 w ramach Programu "Dialog Społeczny - Godna 
Praca", Projekt: Mama na rynku pracy.

Supported by Norway through the Norway Grants 2014-2021, in the frame of the Programme “Social Dialogue – Decent
Work”, Project: Mum on the labour market.



SZKOLENIA I COACHING DLA BIZNESU



Europejski Instytut Psychologii Biznesu
Szkolenia i coaching dla biznesu

        Projekt „Mama na rynku pracy”

KARIERA PRACOWNIC 

– JAK UZYSKAĆ WZAJEMNE KORZYŚCI? 

„Aby stale mieć entuzjazm, należy wierzyć w to, co się robi, 

wierzyć w siebie i pragnąć osiągnięcia czegoś. 

Entuzjazm będzie wówczas obecny w dzień i w nocy” 

[Dale Carnegie]
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CELE SZKOLENIA

 Dostarczenie uczestnikom niezbędnej wiedzy na temat funkcjonowania zespołu oraz usprawnianie

osobistych umiejętności sprzyjających współdziałaniu.

 Budowanie atmosfery organizacji samodoskonalącej się.

 Doskonalenie sposobów i form skutecznego motywowania pracowników do efektywniejszej pracy.

 Zbudowanie  w  uczestnikach  wiary  w  możliwość  zwiększenia  efektów  działań  w  obecnych

warunkach  rynkowych,  w  oparciu  o  dotychczasowe  umiejętności  oraz  stosowanie  metod

automotywacyjnych.

 Poznanie  przez  uczestników skutecznych  sposobów wpływania  na  maksymalizację   własnych

działań.

 Rozwijanie  inteligencji emocjonalnej jako środka do osiągania sukcesów w biznesie.

PROGRAM SZKOLENIA 

5 ELEMENTÓW SAMODOSKONALĄCEJ SIĘ FIRMY.

 Wspólna wizja. 

 Modele myślowe – przekonania dotyczące firmy i członków zespołu. 

 Wspólne uczenie się. 

 Myślenie systemowe. 

 Rozwój osobisty. 

Dostarczenie uczestnikom niezbędnej  wiedzy  na temat  funkcjonowania  zespołu  oraz usprawnianie

osobistych umiejętności sprzyjających współdziałaniu.

BUDOWANIE PRZEKONAŃ PRACOWNIKÓW SPRZYJAJĄCYCH ROZWOJOWI FIRMY.

Przekonania powstrzymujące podejmowanie skutecznych działań.

Przekonania mobilizujące i motywujące do podnoszenia profesjonalizmu.

Nawyki - jako przeszkoda lub pomoc w warunkowaniu sukcesu.

Demaskowanie nawyków, które przeszkadzają w skutecznym działaniu.

Zamiana przeszkadzających nawyków w nawyki, które pomagają maksymalizować efektywność.

ISTOTA WSPÓŁPRACY W GRUPIE - INTEGRACJA ZESPOŁU.

Budowanie zaufania i integracji grupy.
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Tworzenie pozytywnych relacji ze współpracownikami. 

Rozumienie zjawisk grupowych.

Role w grupie.

Rozwijanie postawy otwartości i współpracy.

Podejmowanie decyzji zespołowych.

AUTOMOTYWACJA I MOTYWOWANIE INNYCH.

Świadomość własnych możliwości i ograniczeń. 

Sposoby wzbudzania motywacji własnej i współpracowników.

Indywidualne czynniki motywujące ludzi do osiągania najlepszych efektów.

Pozafinansowe metody motywowania ludzi do efektywnych działań.

DELEGOWANIE ZADAŃ.

Jak skutecznie delegować i egzekwować zadania.

Nieinwazyjne, konstruktywne delegowanie zadań.

Trudności, bariery w procesie delegowania.

SPOSOBY WPŁYWU NA ZMIANĘ EMOCJI.

Jak stworzyć przyjazną atmosferę pracy dla kobiet, które łączą rolę pracownicy i mamy? 

Analiza własnych emocji  i  umiejętność ich wykorzystywania do skuteczniejszego działania na polu

zawodowym.

Jak zdobyć kontrolę nad własnym życiem emocjonalnym?

Panowanie  nad  emocjami  -  sposoby  zmiany  stanu  poprzez  wizualizację,  autosugestię,

przewartościowanie przekonań.

Empatia – jak nauczyć się wczuwać w drugiego człowieka?

Budowanie zaufania i dobrych relacji z innymi ludźmi poprzez dostrojenie się do ich emocji.

Harmonogram szkolenia

I dzień (piątek)

11.00 – 12.30 - zajęcia szkoleniowe (1,5h)

12.30 – 13.30 – przerwa obiadowa

13.30 – 15.00 - zajęcia szkoleniowe(1,5h)

15.00 – 15.15 - przerwa kawowa

15.15 – 16.15 – zajęcia szkoleniowe (1h)

16.15 – 16.30 – przerwa kawowa

16.30 – 17.30 – zajęcia szkoleniowe (1h)
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II dzień (sobota)

9.00 – 10.30 – zajęcia szkoleniowe (1,5h)

10.30 – 10.45 – przerwa kawowa

10.45 -12.15 – zajęcia szkoleniowe (1,5h)

12.15 – 12.30 – przerwa kawowa

12.30 – 14.30 – zajęcia szkoleniowe (2h)

14.30 – obiad i wyjazd uczestników 
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