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Wrocław, 2019 r. 

Szanowni Państwo, 

 

zapraszamy do wzięcia udziału w warsztacie: 
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Kontakt w sprawie oferty: 

Magdalena Szczepaniak 

Account Manager 

 

 

tel.: 71 346 81 34 

kom.: 533 555 801 

e-mail: m.szczepaniak@tawpolska.pl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane oferenta: 

TAW Polska Sp. z o.o. 

ul. Robotnicza 50 

53-608 Wrocław 

 

tel.: 71 346 81 34 

e-mail: info@tawpolska.pl 

NIP 8971 702 795 

Radzenie sobie  

ze stresem i emocjami 

 

mailto:m.szczepaniak@tawpolska.pl
mailto:info@tawpolska.pl
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Brief 

Duża ilość i złożoność zadań, coraz mniej czasu na wykonanie powierzonych 

obowiązków i wszechobecne relacje międzyludzkie, często przekładają się  

na towarzyszący nam stres i tzw. „złe” emocje.  

Szkolenie dedykowane jest osobom, które chcą lepiej radzić sobie z emocjami 

towarzyszącymi im podczas trudnych sytuacji, poznać sposoby na radzenie sobie  

ze stresem, ale też doskonalić umiejętność bycia uważnym na emocje innych ludzi, dzięki 

czemu redukować napięcia w relacjach i budować je w oparciu o szacunek. 

Zapraszamy do udziału! 

 

Harmonogram:  

 28-29.08 – Wrocław 

 

Jak się zgłosić:  
 

 www.szkolenia-wroclaw.pl 

www.szkolenia-katowice.pl 

 
Już teraz zarezerwuj miejsce  

bezpośrednio u Koordynatora szkoleń otwartych 

 

 

Magdalena Szczepaniak, 533 555 801, 71 346 81 34, m.szczepaniak@tawpolska.pl  

  

http://www.szkolenia-wroclaw.pl/
http://www.szkolenia-katowice.pl/
mailto:m.szczepaniak@tawpolska.pl
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Założenia metodologiczne 

Szkolenia są zaplanowane w sposób 

praktyczny zgodnie z cyklem Kolba 

(doświadczenie – refleksja – wnioski – 

zastosowanie).  

Dzięki niemu, proces nabywania 

nowych kompetencji oraz doskonalenia 

już posiadanych, odbywa się przy 

wykorzystaniu wszystkich modalności 

oraz łączeniu nowych treści ze starymi 

– dobrze zakorzenionymi w wiedzy.  

Praktyczne ćwiczenia w formie symulacji, zadań grupowych/indywidualnych czy 

gier i dyskusji zapewniają praktyczne przepracowanie poruszanych zagadnień. Dzięki 

ćwiczeniom uczestnicy już podczas szkolenia realizują nowe treści w działaniu, analizują 

oraz przy wsparciu trenera projektują ich transfer na realne sytuacje zawodowe. 
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Program warsztatu 

Radzenie sobie ze stresem i emocjami 

Czas trwania: 2 x 8 h 

Metody pracy: mini wykład, dyskusja, symulacja, praca w grupach, praca  

z flipchartem 

 

Efekty: 

 Świadomość własnych strategii radzenia sobie ze stresem oraz poznanie sposobów 

kontrolowania swoich zachowań w sytuacjach konfliktowych. 

 Umiejętność budowania komunikatów redukujących poziom stresu i negatywne 

emocje. 

 Umiejętność łagodzenia skutków stresu spowodowanych obciążeniem w pracy. 

 Znajomość technik krótko- oraz strategii długoterminowych radzenia sobie  

ze stresem. 

 Świadomość wpływu emocji na zachowanie oraz rozwinięcie umiejętności 

obserwacji i reagowania na emocje innych. 

 

Program: 

Rywalizacja, a kooperacja w relacjach interpersonalnych 

 Zapoznanie uczestników z różnymi stylami reagowania na sytuacje trudne 

emocjonalnie i konflikt. 

 Uświadomienie uczestnikom podstaw psychologicznych reakcji przyjmowanych  

w sytuacjach emocjonalnie trudnych. 

 Poszerzenie przez uczestników wiedzy o strategiach najczęściej przyjmowanych  

w obliczu sytuacji psychologicznie trudnych. 

 Poszerzenie przez uczestników wiedzy o determinantach ludzkich zachowań. 

 Poszerzenie przez uczestników wiedzy o własnych strategiach radzenia sobie  

z konfliktem (autodiagnoza). 

 Rozwinięcie przez uczestników umiejętności kontrolowania swoich zachowań  

w sytuacjach emocjonalnie trudnych. 

Odporność na stres uczestników 

 Eustrese i dystres– charakterystyka i konsekwencje. 

 Identyfikacja sytuacji, których należy unikać, a w które angażować. 

 Zdobycie umiejętności dostrzegania w sytuacji stresowej szansy do samorozwoju 

oraz pełniejszego zrozumienia siebie. 

 Obszary życiowe będące źródłem równowagi i satysfakcji. 

 Poznanie i ćwiczenie technik krótkoterminowe radzenia sobie ze stresem. 
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 Strategie długofalowe radzenia sobie ze stresem. 

Emocje u innych 

 Rozwinięcie wśród uczestników uważności we współpracy (ang. mindfulness). 

 Rozwinięcie umiejętności rozpoznawania emocji u innych oraz dostosowania 

własnego zachowania w zależności od tych emocji oraz celu interakcji -  

odzwierciedlanie (ang. mirroring). 

 Wzrost świadomości dotyczącej wpływu uważności na emocje u członków na nasz 

poziom stresu. 

Analiza transakcyjna – empatia i skuteczność 

 Wzrost świadomości, że sposób myślenia wpływa na emocje. 

 Istota analizy transakcyjnej – identyfikacja najczęściej przyjmowanego stany  

w relacjach interpersonalnych. 

 Rodzaje transakcji – konstruktywne i destrukcyjne (gry i manipulacje). 

 Doskonalenie umiejętności budowania komunikatów, nie eskalujących  

negatywnych emocji. 

 Doskonalenie umiejętności komunikowania się w sposób redukujący stres własny  

i partnera komunikacji. 

Asertywność, jako działanie prewen prewencyjne w pracy z WLB (Work Life 

Balance) 

 WLB, czym jest i jaki ma związek z dystresem? 

 Uświadomienie uczestnikom wpływu postaw życiowych na postrzeganie relacji 

interpersonalnych. 

 Doskonalenie umiejętności: komunikowania własnych potrzeb, 

 dawania/przyjmowania informacji zwrotnej, obrony własnych przekonań, 

wyrażania opinii. 

 Uświadomienie uczestnikom wad i zalet komunikacji asertywnej. 

 Doskonalenie przez uczestników umiejętności obrony granic.  
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Dedykowany ekspert 

Ewelina Jupowicz 

Coach i trener biznesu. Ekspertka zarządzania  

i doradztwa personalnego, absolwentka Szkoły 

Trenerów Biznesu „Moderator” i London Academy  

of Coaching. 

Doświadczenie zdobywała w organizacjach 

międzynarodowych, gdzie m.in. kierowała 

sprzedażą na rynkach: Polski, Czech, Słowacji  

i Włoch.   

Piętnastoletnie doświadczenie we współpracy   

z klientami korporacyjnymi, wykorzystuje  

do szkolenia w zakresie: leadershipu, komunikacji, sprzedaży, zarządzania zespołami 

sprzedażowymi, zarządzania sprzedażą, negocjacji, psychologii konfliktów, 

psychomanipulacji, organizacji pracy, kierowania zespołem, budowania zespołu, 

kreatywności, zarządzania zasobami ludzkimi.  

Autorka licznych publikacji w zakresie zarządzania zespołem, zarządzania sprzedażą, 

zarządzania zasobami ludzkimi w magazynie „Personel i Zarządzanie”; „Poradnik 

Eksperta” czy na portalem internetowym HRM.  

Łączy pasję szkolenia i podróżowania, nurkowania i dzielenia się wiedzą w wyniku czego 

powstają produkty typu: rejsy nurkowe połączone z autocoachingiem,  szkolenia 

integracyjne połączone z nurkowaniem, team-buildingi na pokładzie jachtu (Instruktor 

nurkowania MSDT PADI).  

Poprowadziła blisko 500 szkoleń i sesji coachingowych. 

 

Realizowała programy szkoleniowe m.in. w:  

AB Bechcicki, Instal Konsorcjum; Eurobank; Raiffeisen Bank; BRE Bank; Santander 

Consumer Bank; Getin Bank; Lukas Bank;  VB Leasing; Autoliv Poland; Awex; Wyższa 

Szkoła Biznesu w Chorzowie;  Uniwersytet Ekonomiczny w Grupa Kęty; Robert Bosch; 

Hannecard Polska; Akademickie Centrum Kariery; Electro World 
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Budżet 

Usługa Czas trwania 
Cena  

za usługę netto 

Radzenie sobie ze stresem  

i emocjami 
2 x 8h 900,00* 

 

*cena obowiązująca w ramach Summer Development Camp 

 

Usługa szkoleniowa obejmuje: 

 Przygotowanie oraz zapewnienie każdemu uczestnikowi szkolenia materiałów 

szkoleniowych. 

 Przeprowadzenie szkolenia przez doświadczonego trenera. 

 Przygotowanie i przeprowadzenie ankiety satysfakcji. 

 Certyfikaty ukończenia szkolenia dla uczestników. 

 Organizację szkolenia (selekcja ośrodków szkoleniowych, organizacja pobytu); 

 Koszty wynajmu sali szkoleniowej, zapewnienie cateringu uczestnikom. 

 

Koszty: noclegów uczestników szkolenia, ubezpieczenia, pokrywa Zleceniodawca. 
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Informacja organizacyjna dotycząca szkoleń otwartych 

WROCŁAW 

W trakcie każdego ze szkoleń gwarantujemy przerwę kawową oraz lunch. 

Lokalizacja: Centrum Konferencyjne WPP, ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław 

Mapka dojazdu pod LINKIEM:  

 
 

Dogodny dojazd komunikacją miejską: 

- z Dworca Głównego: autobusy 148, 149, 106 

Prosimy wysiąść na przystanku: Dolnośląska Szkoła Wyższa 

- z wrocławskiego Rynku: tramwaj 23 

Prosimy wysiąść na przystanku: Wrocławski Park Przemysłowy 

Parking:  

Bezpłatny dla uczestników szkoleń. 

  

https://www.google.pl/maps/place/Centrum+Konferencyjne+WPP/@51.1114192,16.9897402,14.75z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xc274b628e9f5bac!8m2!3d51.1119494!4d16.9913439
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Dlaczego TAW ? 

TAW Polska Sp. z o.o. jest częścią grupy Technische Akademie Wuppertal e.V. (TAW), 

która od ponad 60 lat jest liderem na rynku usług szkoleniowych w Niemczech. Jako 

grupa każdego roku organizujemy niemal 3000 projektów, w których bierze udział 

średnio 40 000 osób. W Polsce już od ponad 14 lat pomagamy naszym Klientom 

w kreacji i realizacji działań rozwojowych, które wspierają realizację ich celów 

strategicznych. 

 

TAW Polska wyróżnia:  

 Najważniejsze są rezultaty - dążymy do wprowadzenia trwałej, pożądanej 

zmiany wspierającej cel biznesowy. 

 Działamy kompleksowo - postrzegamy organizacje, jako złożone systemy, 

dlatego szukamy powiązań i szans na wygenerowanie efektu synergii. 

 Stosujemy różnorodne metody - projektujemy nasze rozwiązania tak,  

by angażowały uczestników, wybijały ich z rutyny i zmuszały do poszukiwania 

praktycznych i nieszablonowych rozwiązań. 

 Pracujemy projektowo - w relacjach z partnerami skutecznie poszukujemy 

równowagi pomiędzy planowaniem a elastycznością. 

 Jesteśmy wiarygodni - realizujemy nasze projekty na jasnych  

i uzgodnionych zasadach, w oparciu o ustalone cele, harmonogram oraz 

kosztorys. 

 

TAW Polska w liczbach:  

 Działamy na polskim rynku od 14 lat. 

 W ostatnich trzech latach zrealizowaliśmy niemal 700 dni szkoleń, coachingu  

i doradztwa. 

 Współpracujemy z około 100 ekspertami z różnych dziedzin 

 Zaufało nam już niemal 300 firm. 

 Zrealizowaliśmy ponad 30 projektów dofinansowanych. 
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Referencji mogą udzielić nam m.in.:  

 

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełną listą naszych klientów oraz przykładowymi 

referencjami. 

 

http://tawpolska.pl/#klienci
http://tawpolska.pl/
http://tawpolska.pl/


 

12 

TAW Polska sp. z o.o. | tawpolska.pl  

    
 

Inne usługi 

 
Pierwsze w Polsce autorskie 

narzędzie badania dobrostanu 
pracowników 

 
Witamin TAW 

 

 
Baza wiedzy o naszych 

doświadczeniach 
 
 

Zapoznaj się z case studies 

 

 

 

 

 

Badanie kompetencji 
menedżerów 

 

 

Pozyskujemy dofinansowania 
dla naszych klientów 

 
EFS / KFS 

 
 

 

 

 

 
Integracja? Efekt synergii? Budowanie zespołu? Dobra zabawa? 

 

Zobacz to naszymi oczami 
 

 

 

http://tawpolska.pl/uslugi/
http://tawpolska.pl/#uslugi
http://tawpolska.pl/finansowanie-projektow-szkoleniowych/
http://tawpolska.pl/uslugi/przywodztwo-i-zespoly/

