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INTELIGENCJA
EMOCJONALNA W BIZNESIE Jak podnieść własny poziom inteligencji

emocjonalnej? 

Jak skutecznie zarządzać własnymi
emocjami?

Jak wykorzystać empatię
w kontaktach z Klientami?

ŻYJEMY W CZASACH, W KTÓRYCH NASZ SUKCES W DUŻEJ MIERZE ZALEŻY OD 

SKUTECZNEGO KIEROWANIA SOBĄ I ZRĘCZNEGO UKŁADANIA STOSUNKÓW

Z INNYMI. DANIEL GOLEMAN UDOWODNIŁ, ŻE NIE TYLKO KLASYCZNY ILORAZ 

INTELIGENCJI (IQ) CZY WIEDZA MERYTORYCZNA DECYDUJĄ O OSIĄGANIU 

PONADPRZECIĘTNYCH WYNIKÓW W PRACY. O WIELE BARDZIEJ POŻĄDANA 

JEST WYSOKO ROZWINIĘTA INTELIGENCJA EMOCJONALNA. ZARZĄDZANIE 

EMOCJAMI W BIZNESIE STAJE SIĘ DZIŚ WYMOGIEM I KLUCZOWĄ 

KOMPETENCJĄ XXI WIEKU. UMIEJĘTNOŚĆ ŚWIADOMEGO ZARZĄDZANIA 

WŁASNYMI STANAMI EMOCJONALNYMI PRZEKŁADA SIĘ NA ODDZIAŁYWANIE 

NA SWOICH KOLEGÓW ORAZ PRACOWNIKÓW.

Fundamentem umiejętnego zarządzania sobą i innymi są rozwinięte kompetencje 

emocjonalne. Inteligencja emocjonalna - to zdolność rozpoznawania uczuć 

własnych i emocji innych osób, zdolność motywowania się i kierowania emocjami 

zarówno własnymi jak i innych ludzi. Jest to zdolność do panowania nad 

emocjami i ich wykorzystywania do osiągania celów. Szkolenie koncentruje się na 

racjonalnych metodach zarządzania emocjami w sytuacjach zawodowych.

W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak wykorzystać wiedzę z inteligencji 

emocjonalnej do osiągnięcia zawodowego sukcesu.

INTELIGENCJA EMOCJONALNA W BIZNESIE
czyli jak skutecznie zarządzać emocjami i wpływać na emocje innych ludzi?
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WAŻNE PYTANIA, NA KTÓRE ODPOWIEMY PODCZAS SZKOLENIA:

INTELIGENCJA EMOCJONALNA I ZNACZENIE EMOCJI W ŻYCIU ZAWODOWYM
W pierwszej części szkolenia dowiesz się czym są emocje i jakie mają znaczenie w pracy. W trakcie tego modułu zdefiniujesz również 
czym jest inteligencja emocjonalna oraz jakie kompetencje emocjonalne wchodzą w jej skład. Powiemy jakie korzyści wynikają
z rozwiniętej inteligencji emocjonalnej. Sprawdzisz poziom inteligencji emocjonalnej i wytypujemy obszary do rozwoju.

SAMOŚWIADOMOŚĆ EMOCJONALNA – MECHANIZMY POWSTAWANIA I SKUTKI EMOCJI
W tym module przyjrzysz się jakie są rodzaje emocji oraz jak kształtuje się proces powstawania emocji. Poznasz świat emocji
– bogactwo, z którego rzadko korzystamy. Świadomość swoich uczuć i zdolność do ich rozumienia to warunek sprawnego działania
w środowisku zawodowym. Przećwiczysz umiejętność rozpoznawania i wyrażania emocji.

SAMOKONTROLA –ZDOLNOŚĆ ZARZĄDZANIA WŁASNYMI EMOCJAMI
Samokontrola to „mistrzowska zdolność”, ponieważ to dzięki niej potrafisz kontrolować emocje i nie wyładowujesz ich na innych.
W tej części poznasz skuteczne techniki i metody na zarządzanie emocjami w codziennej komunikacji interpersonalnej. Opracujesz 
Mapę Emocji i zidentyfikujemy źródła „negatywnych” emocji. Poznasz też techniki szybkiej zmiany sposobu myślenia w trudnej 
sytuacji emocjonalnej. Sprawność emocjonalna powoduje, że jesteś skuteczny w swoich działaniach i lepiej koncentrujemy się na 
zadaniach.

EMPATIA - ZARZĄDZANIE EMOCJAMI W RELACJACH
Empatia pomaga budować partnerstwo, współpracę i zaufanie. Dzięki empatii umiesz odczytywać emocje drugiej osoby. W tym 
module dowiesz się jak wyczuwać punkt widzenia drugiej osoby i odpowiednio reagować w danej sytuacji. Inteligencja emocjonalna 
pomaga lepiej rozpoznać i zrozumieć potrzeby i postawy tych, z którymi się komunikujesz. Dzięki temu potrafisz odpowiednio 
zareagować i odpowiedzieć na oczekiwania odbiorców, klientów, kontrahentów itp.

UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE - WZBUDZANIE U INNYCH POŻĄDANYCH REAKCJI
W tym module zobaczysz jak budować porozumienie oraz skutecznie wpływać na innych za pomocą kluczowych umiejętności 
społecznych. Dowiesz się jak słuchać bez uprzedzeń oraz jak się komunikować, aby zaspokoić potrzeby wszystkich stron. Sprawdzisz 
również, jak rozpoznawać rodzaje typów osobowości oraz dostosowywać komunikację do konkretnego typu osobowości.

EFEKTYWNE SPOSOBY RADZENIA SOBIE W SYTUACJACH TRUDNYCH - ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM
Osoby o wysokim poziomie inteligencji emocjonalnej potrafią zapobiegać konfliktom, łagodzić nieporozumienia i szukać kompromi-
sów. W tym module dowiesz się o tym jak reagować w sytuacjach trudnych. Poznasz skuteczne sposoby rozwiązywania konfliktów 
oraz to, jak koncentrować się na problemie a nie na emocjach. Dowiesz się też, jak zapobiegać konfliktom.
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ZAGADNIENIA

KTO SKORZYSTA 
ZE SZKOLENIA?

KADRA ZARZĄDZAJĄCA

LIDERZY PROJEKTÓW

CZŁONKOWIE ZESPOŁU
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Zdobędą wiedzę z zakresu inteligencji 
emocjonalnej oraz umiejętności 
rozróżniania i nazywania emocji 

własnych i innych osób

Nauczą się dopasowywać 
komunikację do typu osobo-

wości oraz usuwać przeszkody 
na drodze do porozumienia

GŁÓWNE KORZYŚCI

Rozwiną zdolności rozumienia
i przewidywania własnej reakcji

w różnych sytuacjach

Uświadomią sobie oddziaływanie 
własnych emocji na emocje swoich 

pracowników, klientów, kontrahentów

Otrzymają narzędzia do pracy z 
emocjami w trudnych sytuacjach, 

sprawdzą się w sytuacjach 

Przećwiczą korzystanie
z empatii wobec innych osób

98,21%

ponad

15 000
wydanych

certyfikatów

pozytywnych
opinii o szkoleniach

CERTYFIKAT

dla

Joanny Kowalskiej

w dniach 10-20 l ipca 2014
odbyła szkolenie z  technik sprzedażowych 
tym samym została specjal istą do spraw 

i  kontaktów handlowych
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NASZE STATYSTYKI
SĄ WITALNE

Tylko tyle Polaków w wieku 
25-34 lat dokształca się. 

Uzyskaj przewagę na rynku 
pracy podnosząc swoje 

kwalifikacje (Dane: Eurostat, 2015)

7%

Rozwój umiejętności z zakresu prowadzenia rozmów nie obejdzie się bez ćwiczeń, dlatego uczestnicy wypracowują rozwią-
zania na podstawie studiom przypadku, jak i swoich doświadczeń omówionych z trenerem.

Praktyczne ćwiczenia z rozmów

METODY SZKOLENIA
Przykłady z rzeczywistych sytuacji umożliwiają zastosowanie nabytej na szkoleniu wiedzy i wykorzystanie jej w konkretnym 
przypadku, co pozwala uczestnikom poznać praktyczny charakter treści programu.

Case study
* * *

Dyskusje umożliwiają wymianę doświadczeń, dzielenie się wiedzą i spojrzenie na omawiany problem z różnych perspektyw. 
Zadaniem naszych trenerów jest ich moderacja tak, by przebiegały w optymalny sposób.

Dyskusja moderowana

Współdziałanie, wymiana informacji i osobiste doświadczenia uczestników to składniki, które umożliwiają wypracowanie
i utrwalenie umiejętności podczas ćwiczeń. Zadaniem naszych trenerów jest odpowiednia moderacja ich przebiegu - umoż- 
liwiająca uczestnikom wypracowanie własnych wniosków, bez konieczności podawania gotowych odpowiedzi.

Ćwiczenia indywidualne i grupowe

Zdobędą wiedzę jak zachować się
w trakcie ulegania intensywnym 

emocjom, zwłaszcza negatywnym,
by nie wpływały na pozostałe osoby

Poznają zasady otwartej 
komunikacji i dowiedzą się,

co blokuje dobrą komunikację

Sprawdzą się w sytuacjach potencjalnie 
konfliktowych oraz wypracują własne metody 

na komunikowanie swoich potrzeb i emocji

Uzyskane informacje na bieżąco wykorzystujemy w odgrywanych scenach. Uczestnicy, pracując na sali szkoleniowej (indywi-
dualnie lub w grupach), kształtują w sobie nawyki na podstawie poznanej wiedzy, co pozwala utrwalić efekty szkolenia.

Odgrywanie ról
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Obiekty wysokiej 
klasy o standardzie 
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WARTOŚĆ SZKOLENIA TO TAKŻE NASZA JAKOŚĆ USŁUG SZKOLENIOWYCH:

Wysokiej jakości produkty edukacyjne dają najlepsze rezultaty rozwojo-

we. Dla nas jest to jedna z kluczowych wartości, dlatego wypracowaliśmy 

standard Jakości Szkoleń Witalnych. 

Programy szkoleń są opracowane przez naszych specjalistów w najbardziej 

przystępnej formie oraz poparte aktualnymi przykładami rynkowymi. 

Uczestnicy każdorazowo otrzymują komplet materiałów, które wspomagają 

ich podczas kursu, a także w okresie późniejszym.

Szkolenia organizowane są w obiektach o wyższym standardzie, wyposa-

żone w udogodnienia, które ułatwiają efektywne prowadzenie szkolenia.

Nasze produkty edukacyjne realizujemy  zgodne z wymogami 

organizacyjnymi Standardu Usług Szkoleniowych 2.0, wyda-

wanym przez DEKRA Certification.  Uczestnicy naszych szkoleń mogą być 

pewni wysokiej jakości usług Witalnych.

Przerwy kawowe 
oraz posiłki

Sale szkoleniowe 
dostosowane na 
potrzeby treningu

Program 
przygotowany

i realizowany przez 
specjalistów

Optymalny 
harmonogram 

treningu

Wsparcie 
merytoryczne w 
trakcie oraz po 

szkoleniu

Te firmy 
skorzystały z naszych 

szkoleń

DODATKOWE  KORZYŚCI
W

AR
TO

ŚĆ
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udział w szkoleniu analizy, kształtowania oraz 

usprawniania efektywności osobistej

komplet materiałów szkoleniowych

imienny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu

oraz zakres merytoryczny programu

2 dni szkoleniowe

DODATKOWE KORZYŚCI

 

-

-

-

WARTOŚĆ INWESTYCJI

1590,00 PLN nettoInwestycja:

Możliwość dofinansowania

Nasze szkolenia objęte są programem dofinansowania w ramach, którego można uzyskać nawet 80% zwrotu wartości inwestycji. Szczegółowe warunki 

mogą Państwo poznać na naszej stronie lub kontaktując się pisząc na kontakt@witalni.pl

CO OTRZYMASZ INWESTUJĄC W SZKOLENIE?

udział w opracowanym i zorganizowanym szkoleniu 

przez specjalistów Witalnych, zgodnie ze Standardem 

Usług Szkoleniowych 2.0, wydawanym przez DEKRA 

Certification

dwudaniowy posiłek z deserem oraz napojami

nieograniczony serwis kawowy

INTELIGENCJA 
EMOCJONALNA

I JEJ ROLA
W PRZYSZŁOŚCI

Według raportu The Future of Jobs 
Światowego Forum Gospodarczego 
w 2020 roku jedną z kluczowych 
kompetencji będzie inteligencja 
emocjonalna

 KOMPLEKSOWE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW,  

KRYTYCZNE MYŚLENIE,  KREATYWNOŚĆ,  ZARZĄDZANIE 
LUDŹMI,  WSPÓŁPRACA Z INNYMI

INTELIGENCJA EMOCJONALNA
WNIOSKOWANIE I PODEJMOWANIE DECYZJI,

ZORIENTOWANIE NA USŁUGI,  NEGOCJACJE,  

ELASTYCZNOŚĆ POZNAWCZA

Według badań Career Builder 71% 
menedżerów wyżej ceni w pracowni-
kach inteligencję emocjonalną - EQ, 
niż IQ. 59% z nich deklaruje, że nie 
zatrudniłoby osoby o wysokim ilorazie 
inteligencji, ale jednocześnie niskim 
poziomem EQ.

Pracownicy z rozwiniętym EQ osiąga-
ją lepsze wyniki, znacznie lepiej 
funkcjonują w zespole i wykazują 
większe zdolności zarządzania innymi 
ludźmi. Lepiej też odszyfrowują 
zachowania osób wokół nich,  a to 
czyni ich wartościowymi kandydatami 
na stanowiska handlowe oraz 
zarządzające.

* Źródło: Raport „The Future of Jobs” 
Światowe Forum Gospodarcze 

Davos, 2016
*www.careerbuilder.com
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„Centre for 
Coaching” MBA 
Oxford Brookes University

TRENER PROWADZĄCY SZKOLENIE



TERMINARZ SZKOLEŃ  OTWARTYCH
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Skorzystaj z formularza zgłoszenia na witalni.pl. Wejdź na zakładkę Terminarz, wybierz interesujący Cię termin 
i kliknij zapisz się. Możesz również wygodnie skorzystać z płatności online  

Wypełnij formularz załączony do niniejszego programu i prześlij na adres mailowy biuro@witalni.pl

Skontaktuj się z Nami telefonicznie dzwoniąc pod numer 71 757 52 19
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w programie szkolenia przewidziane 
są przerwy - obiadowa oraz kawowa 

ZAPISZ SIĘ

W
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Zapisy na szkolenie do 10 dni przed datą szkolenia
W przypadku chęci zgłoszenia uczestnictwa w terminie krótszym niż 10 dni - uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny.

witalni.pl

PROMOCJE:
W przypadku przesłania zgło-
szenia na szkolenie do:

dni przed datą szkolenia 
zgłaszający uzyska rabat w 
wysokości 300 PLN netto/os.

dni przed datą szkolenia 
zgłaszający uzyska rabat w 
wysokości 100 PLN netto/os.

60

30

ZASADY:
Podana inwestycja jest warto-

ścią netto + VAT 23%. 

W celu rezerwacji miejsca 

prosimy o przesłanie wypełnionego 

f o r m u l a r z a  z g ł o s z e n i o w e g o  

dołączonego do oferty lub skorzy-

stanie z zapisów online, dostępnych 

na www.witalni.pl

Zapisy na szkolenie odbywają 

się do 10 dni przed datą.

Podana wartość inwestycji nie 

uwzględnia ewentualnego noclegu 

- na Państwa życzenie, możemy

dokonać rezerwacji.
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DZIEŃ I
09³0 - 1700

DZIEŃ II
09³0 - 1700

X
lat

GDAŃSK

WARSZAWA

POZNAŃ

WROCŁAW

KATOWICE

KRAKÓW

Znajdź szkolenie blisko Twojej miejscowości
Aktualne terminy szkolenia znajdziesz na naszej stronie

SPRAWDŹ TERMINARZ

https://witalni.pl/terminarz/?nazwa=inteligencja-emocjonalna


i Nazwisko

E-mail

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

DANE ZGŁASZAJĄCEGO

Imię Nr telefonu

Miejsce szkoleniaData szkolenia

Miejscowość

NA SZKOLENIE MOŻNA RÓWNIEŻ ZAPISAĆ SIĘ 
KORZYSTAJĄC Z FOMULARZA ONLINE

witalni.pl/formularz-zapisu

Nazwisko

Nazwa firmy NIP

Ulica Nr budynku/lokalu

Kod pocztowy

Inteligencja emocjonalna w biznesie

1

2
Proszę wpisać imię

i nazwisko lub nazwę 
firmy wraz z numerem 

NIP

3
DANE ZGŁASZANYCH OSÓB

Imię

Nr telefonu

Stanowisko

Proszę zaznaczyć pole, jeśli jednym z uczestników jeșt osoba zgłaszająca

Proszę zaznaczyć pole, jeśli któryś z uczestników ma specjalne potrzeby 
dietetyczne (dieta bezglutenowa, uczulenia na produkty, posiłek wegetariański)

Proszę zaznaczyć pole, jeśli uczestnicy korzystają z udogodnień w poruszaniu

Jeśli posiadają 
Państwo informacje

o uczestnikach prosimy
o zaznaczenie pól

(pola niewymagane;
informację można

zgłosić w późniejszym
terminie)

i Nazwisko
Imię

Nr telefonu

Stanowisko

i Nazwisko
Imię

Nr telefonu

Stanowisko

i Nazwisko
Imię

Nr telefonu

Stanowisko



Suma inwestycji
ilość osób x wartość inwestycji

Promocja 30/60,  korzyści dla zdecydowanych
Każda zgłaszająca się osoba1 na szkolenie do 60 dni przed datą wybranego szkolenia - uzyska rabat w wysokości 
300 PLN netto/os., a do 30 dni przed datą szkolenia - rabat w wysokości 100 PLN netto/os.
Promocja trwa nieprzerwanie do odwołania. Dotyczy wyłącznie szkoleń otwartych z oferty firmy Witalni w formie 
2-dniowej. Warunkiem skorzystania z promocji jest przesłanie formularza zgłoszenia w określonym terminie przed 
datą szkolenia (60/30 dni) - drogą elektroniczną na adres biuro@witalni.pl, faksem pod nr 71 757 52 90 lub za 
pośrednictwem formularza online; oraz dokonanie płatności w terminie 7 dni roboczych od zgłoszenia.
Promocja nie łączy się z ofertą Voucherów promocyjnych oraz rabatem 2 i więcej.
Rabat 2 i więcej, bo więcej to korzystniej
10% rabatu można uzyskać zgłaszając min. 2 osoby na wybrane szkolenie. Oferta skierowana jest dla wszystkich 
zainteresowanych i dotyczy oferty wszystkich szkoleń otwartych.
Promocja trwa nieprzerwanie do odwołania i naliczana jest od nominalnej kwoty netto zgłoszenia. Rabat 2 i więcej 
nie łączy się ofertą Voucherów promocyjnych2  oraz promocją 30/60
Regulamin realizacji Voucherów promocyjnych
Skorzystanie z voucherów promocyjnych przy zapisie na szkolenie otwarte wyłącza promocje rabatowe (30/60,
2 i więcej itp.). Szczegółowy regulamin realizacji poszczególnej oferty vouchera zamieszczony jest w otrzymanym 
voucherze.
1 dotyczy zarówno osób zgłaszających się na szkolenie oraz osób zgłaszających innych uczestników
2 uczestnik realizujący voucher zaproszeniowy na szkolenie nie jest wliczany do ogólnej liczby zgłaszanych osób 
na szkolenie
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Podpis oraz pieczątka firmowa

Wyrażam zgodę na otrzymywanie 
korespondencji drogą elektroniczną 
od firmy Witalni Katarzyna Sergiel 
z siedzibą we Wrocławiu przy ul. 
A. Ostrowskiego 7 lok. 164 (zgodnie 
z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 
144 poz. 1204 „O świadczeniu usług 
drogą elektroniczną"). W każdym 
momencie przysługuje mi prawo do 
odwołania powyższej zgody.

Akceptuję warunki finansowe, regulamin zgłoszenia oraz regulaminy promocji, z których korzystam.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych przez firmę Witalni Katarzyna Sergiel 
z siedzibą we Wrocławiu przy ul. A. Ostrowskiego 7 
lok. 164 w zakresie prowadzonej przez nią działalności 
gospo- darczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o 
Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). 
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 
z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) mam prawo 
dostępu do swoich danych, ich poprawiania i żądania 
zaprzestania ich przetwarzania.

1

2

3

1

2

3

4

Nominalna wartość inwestycji wynosi:   1590,00   PLN netto (+23% VAT) za osobę.

Po otrzymaniu wypełnionego formularza firma WITALNI prześle drogą mailową 
fakturę pro forma oraz potwierdzenie rezerwacji miejsc. 

Płatności za szkolenie w przypadku zgłoszenia przez formularz pisemny należy 
dokonać do 7 dni roboczych przed datą szkolenia (inne warunki przy skorzystaniu z 
promocji) - na konto firmy WITALNI Katarzyna Sergiel:
ING BANK ŚLĄSKI nr: 88 1050 1908 1000 0022 6181 9441

Po zaksięgowaniu wpłaty firma WITALNI wystawi fakturę VAT, którą następnie 
prześle pocztą.

Jeżeli z przyczyn losowych, uczestnik nie będzie mógł skorzystać ze szkolenia 
i poinformuje o tym fakcie firmę WITALNI w terminie minimum 7 dni przed datą  
szkolenia, firma Witalni dokona zwrotu 100% wpłaconej kwoty. 

W przypadku rezygnacji w krótszym terminie niż 7 dni, firma Witani dokona zwrotu  
80% wpłaconej kwoty. Istnieje również możliwość zmiany uczestnika lub przepisanie 
zgłoszenia na inny termin.
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WARUNKI FINANSOWE

Łączna inwestycja + VAT
suma inwestycji - kwoty rabatowe

(netto)

(brutto)

Ilość osób

Zniżki:

Voucher
Kod vouchera

30/60             2 i więcej            Voucher

WARUNKI ZAPISU NA SZKOLNIE ORAZ PROMOCJI

AKCEPTACJA WARUNKÓW OFERTY

Usługi szkoleniowe 
objęte są 23% VATem

Inteligencja emocjonalna w biznesie
 Wartość inwestycji 1590,00PLN

Data

Skąd wiesz o naszej  ofercie?
(niewymagane) 

NA WSZYSTKIE 
PAŃSTWA PYTANIA

Z CHĘCIĄ ODPOWIEMY

telefonicznie
71 757 52 19 

mailowo
kontakt@witalni.pl
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