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TRENING ASERTYWNOŚCI, czyli jak sprawić, by inni szanowali nas i naszą przestrzeń?

TRENING ASERT Y WNOŚCI
Jak asertywnie odmawiać bez 

poczucia winy?

Jak nabrać pewności siebie w relacjach 
międzyludzkich?

Jak nie dać sobie wejść na głowę
i wyznaczać granice ?

WARSZTAT ASERTYWNOŚCI TO INTENSYWNY TRE-
NING, W TRAKCIE KTÓREGO SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ 
PRZYKŁADAMY DO POPRAWY ZDOLNOŚCI WYRAŻA- 
NIA WŁASNYCH POTRZEB GŁÓWNIE W OBSZARZE 
ZAWODOWYM. PROGRAM WARSZTATÓW, POZWOLI 
PAŃSTWU LUB PAŃSTWA PRACOWNIKOM, ZDOBYĆ 
UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU ASERTYWNEJ KOMUNI-
KACJI, RELACJI W GRUPIE I ZESPOLE, JAK RÓWNIEŻ 
ZACHOWAŃ W SYTUACJACH CODZIENNYCH ORAZ 
ZAWODOWYCH, WYMAGAJĄCYCH NEGOCJACJI I UMIE- 
JĘTNOŚCI ODCZYTYWANIA INTENCJI ROZMÓWCY.

W trakcie kursu asertywności, uczestnicy nabędą umiejętności 
respektowania swoich praw, przyjmowania krytyki i pochwał,
a także wyrażania uczuć i opinii. Dzięki naszemu treningowi będą 
Państwo potrafili bez skrępowania, wstydu i tremy wyrażać swoje 
emocje i opinie, przyjmować komplementy i negatywne oceny, 
przyznawać się do błędów i przepraszać, kończyć trudne sprawy 
oraz reagować na problemy innych. 
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NAJWAŻNIEJSZE PUNKTY PROGRAMU, KTÓRE OMÓWIMY PODCZAS SZKOLENIA:

O MYŚLĘ O SOBIE? JAKI MAM OBRAZ SAMEGO SIEBIE?
Uczestnicy będą mieli okazję poddać analizie cechy  swojego charakteru, która pozwoli spojrzeć na nie w pozytywnym świetle. Nauczą się 
jak zamieniać komunikaty na temat swoich rzekomych wad w komunikaty o cechach. Bazując na ćwiczeniach ugruntują  własną samo-
ocenę, dzięki czemu będą czuć się swobodniej uczestnicząc w różnych konwersacjach. 

ZALETY I WADY ZACHOWANIA ASERTYWNEGO – CZY SZCZEROŚĆ I NONKONFORMIZM POPŁACA?
W trakcie modułu Uczestnicy nauczą się określać i rozponawać elementy takich zachowań jak agresja, bierność i manipulacja. Stworzą 
definicję asertywności i zbiorą argumenty, jakie przemawiają za koniecznością wdrożenia zachowań asertywnych w swojej pracy.

ASERTYWNE WYPOWIADANIE WŁASNYCH OPINII
Zagadnienie skupiające się na wskazaniu przykładów oraz korzyści płynących z budowania komunikatów typu JA i udzielania konstruk-
tywnej informacji zwrotnej (feedback).

ODMAWIAM, NIE ZNACZY SKREŚLAM
Etap szkolenia, który uświadamia uczestnikom, że każdy ma prawo do odmowy, jeśli nie czuje się komfortowo wobec żądania. Poznają 
technikę zdartej płyty, asertywnego odroczenia oraz zasłony dymnej. Dowiedzą się jak zmiękczać odmowę i stosować tzw. komunikaty 
podtrzymujące.

KRYTYKUJĘ, NIE ZNACZY NIE SZANUJĘ
Część programu, w której uczestnicy poznają metody budowania asertywnego modelu krytyki. Moduł zawiera również informacje na 
temat wyrażania różnych typów oczekiwań oraz motywowania rozmówcy po udzielonej krytyce.

NAPRAWDĘ JESTEM FANTASTYCZNY?
Punkt szkolenia, w trakcie którego uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób przyjmować i konstruować komplementy i pochwały,
tak aby były skuteczne. Poznają również 7 warunków, które pozwolą komunikować się asertywnie.

ASERTYWNOŚĆ, A ZARZĄDZANIE
Moduł poświęcony zachowaniom asertywnym w pracy przełożonego. Uczestnicy będą mieli okazję podyskutować i podzielić się swoimi 
spostrzeżeniami w odniesieniu do stosowanych w praktyce narzędzi zarządczych takich jak delegowanie, karanie, nagradzanie, motywo-
wanie, rozwój poprzez nauczanie. Dowiedzą się, w jaki sposób dbać o własne terytorium psychologiczne i reagować na ocenę.

ASERTYWNOŚĆ, A KONFLIKT W ZESPOLE
Uczestnicy poznają najczęstsze przyczyny konfliktów w grupie oraz techniki ich rozwiązywania. Zastanowią się nad rolą jasnych reguł
i sprawnej komunikacji. Określą preferowany przez siebie styl rozwiązywania konfliktów, a także dowiedzą się, w jaki sposób radzić sobie 
z manipulacją. 
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KTO SKORZYSTA 
ZE SZKOLENIA?

ZARZĄDY FIRM

WŁAŚCICIELE FIRM

MENEDŻEROWIE

LIDERZY ORGANIZACJI

KIEROWNICY PROJEKTÓW
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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 
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NASZE STATYSTYKI
SĄ WITALNE

 uczestników szkoleń w 
Polsce to menedżerowie. 

Postaw na rozwój i uzyskaj 
przewagę. 

(według badań nf.pl)

63%

GŁÓWNE KORZYŚCI

METODY SZKOLENIA
Burza mózgów
Maksymalnie aktywizujemy uczestników do  zgłaszania pomysłów. Pracując wspólnie w grupie,  szukamy i wybieramy 
najlepsze pomysły, dopasowane do określonych potrzeb. 

Dyskusja moderowana
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.

Ćwiczenia indywidualne i grupowe
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.

Interaktywny wykład
Szkolenie to coś więcej niż prezentacja i pokaz slajdów. Nasi trenerzy, aktywnie oddziałują na grupę i koordynują przebieg zajęć – angażu-
ją uczestników, m.in. pytaniami, ilustracjami i mikro-ćwiczeniami.

UCZESTNICY NAUCZĄ SIĘ BUDOWAĆ 
KOMUNIKATY ASERTYWNE W 
SYTUACJI ODMOWY, KRYTYKI, 

UDZIELANIA INFORMACJI ZWROTNEJ, 

 UGRUNTOWANIE WŁASNEJ, 
POZYTYWNEJ SAMOOCENY, POMOŻE 
ZARÓWNO W ŻYCIU PRYWATNYM JAK 

I ZAWODOWYM.

OSOBY PEŁNIĄCE FUNKCJE KIEROWNICZE, 
DOWIEDZĄ SIĘ, JAK ŚWIADOMIE BUDOWAĆ 

WIZERUNEK ASERTYWNEGO SZEFA, 
LIDERA ZESPOŁU LUB GRUPY. 

UDZIAŁ W SZKOLENIU POZWOLI ROZWINĄĆ 
UMIEJĘTNOŚĆ REAGOWANIA NA AGRESJĘ, 

BIERNOŚĆ I MANIPULACJĘ.

WIEDZA NA TEMAT ROZWIĄZYWANIA 
KONFLIKTÓW W ZESPOLE, POZWOLI 

SKUTECZNIEJ ZARZĄDZAĆ I 
OPTYMALIZOWAĆ PRACĘ ZESPOŁU.

UCZESTNICY WYKORZYSTAJĄ 
ZDOBYTĄ WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI W 
RÓŻNYCH SYTUACJACH ŻYCIOWYCH 

– PRYWATNYCH I ZAWODOWYCH.
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Bardzo dobry kontakt z uczestnikami. 

Ciekawe i mnogie części praktyczne, 

które miały sens w kontekście 

tematu. Szkolenie z zakresu nie tylko 

asertywności jako suchego terminu, 

ale także rozwiązywania konfliktów

w zespołach itd. Szkolenie oceniam 

na bardzo duży plus.

Bartłomiej Wąsikowski
Making Waves Polska

2017

Szkolenie wywarło na mnie bardzo 

pozytywne wrażenie. Pani Beata 

zaprezentowała wysoki poziom 

wiedzy w zakresie asertywności

i wyrażania własnej opinii. Podczas 

szkolenia panowała miła i przyjazna 

atmosfera, która pozwoliła nam się 

otworzyć i dzielić emocjami. 

Uważam, że zdobyta wiedza umożli-

wi mi lepiej komunikować się z 

otaczającymi ludźmi i dawać 

konstruktywną krytykę.

Sebastian Zaprzalski
Making Waves Polska

2017

O SZKOLENIU„

„
-

-

udział w szkoleniu kompetencji komunikowania 

swoich potrzeb zawodowych w zgodzie ze sobą oraz 

zespołem, w którym się funkcjonuje

komplet materiałów szkoleniowych

imienny certyfikat potwiedzający udział w szkoleniu

oraz zakres merytoryczny programu

2 dni szkoleniowe

DODATKOWE KORZYŚCI

 oraz 

 

-

-

-

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
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„Centre for 
Coaching” MBA 
Oxford Brookes University

TRENER PROWADZĄCY SZKOLENIE
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HARMONOGRAM

DZIEŃ I
0930 - 1700

DZIEŃ II
0930 - 1700

w programie szkolenia przewidziane 
są przerwy - obiadowa oraz kawowa 

ZAPISZ SIĘ
1 Skorzystaj z formularza zgłoszenia na witalni.pl, wejdź na zakładkę Terminarz, wybierz interesujący Cię termin

i wypełnij wniosek. Mozesz również wygodnie skorzystać z płatności online 

2

3

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

Skontaktuj się z Nami telefonicznie dzwoniąć pod numer 71 757 52 19
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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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TERMINARZ SZKOLEŃ

X
lat

TERMINARZ SZKOLEŃ  OTWARTYCH
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.

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=trening-asertywnosci


i Nazwisko

E-mail

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

DANE ZGŁASZAJĄCEGO

Imię Nr telefonu

Data 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

Trening asertywności

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

Miejsce szkolenia



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. 311 (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. 311 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.
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Nominalna wartość inwestycji wynosi:   1390,00 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.

5

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

Trening asertywności
Wartość inwestycji 1390,00 PLN

Data

Skąd wiesz o naszej  ofercie?
(niewymagane) 

NA WSZYSTKIE 
PAŃSTWA PYTANIA

Z CHĘCIĄ ODPOWIEMY

telefonicznie
71 757 52 19 

mailowo
kontakt@witalni.pl

lub przez Livechat na 
naszej stronie witalni.pl
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