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WORK LIFE BALANCE
czyli jak znaleźć równowagę w pędzącym świecie

TRENER: MAŁGORZATA HENKE



Wszystkie osoby, które chcą pracować nad osiągnięciem 
równowagi w życiu

Wszystkie osoby, które chcą zredukować poziom odczuwanego 
stresu

Pracujący pod dużą presją, w warunkach ciągłych wyzwań i zmian

Kto skorzysta ze szkolenia? 

witalni.pl

WORK LIFE BALANCE
Czym dla Ciebie jest work-life-balance?

Jak odnaleźć spokój i równowagę? 

Jak skutecznie planować swoje cele wieloletnie?

DZISIAJ WSZYSCY JESTEŚMY ZAPRACOWANI, PRZEŁADOWANI 
BODŹCAMI, OTOCZENI NIEKORZYSTNYMI SYTUACJAMI ORAZ 
TRUDNYMI ZDARZENIAMI. JAK ODNALEŹĆ SPOKÓJ I RÓWNOWA-
GĘ W TYM PĘDZĄCYM ŚWIECIE? NA TO PYTANIE ZNAJDZIESZ 
ODPOWIEDŹ PODCZAS WARSZTATU. CELEM SZKOLENIA JEST 
ODNALEZIENIE PRZEZ CIEBIE WAŻNYCH ELEMENTÓW RÓWNO-
WAŻENIA PRZESTRZENI ŻYCIA ZAWODOWEGO I OSOBISTEGO.

Work life balance to szkolenie, które pozwoli ci opracować plan wdrożenia 
prostych metod aby podnieść jakość swojego życia. Dodatkowo, na 
szkoleniu dowiesz się jak radzić sobie z wypaleniem zawodowym.

EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA,
czyli jak znaleźć równowagę w pędzącym świecie?
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WAŻNE PYTANIA, NA KTÓRE ODPOWIEMY PODCZAS SZKOLENIA:
WORK LIFE BALANCE I WYPALENIE ZAWODOWE.
W tej części szkolenia zastanowisz się jak można złagodzić skutki powstawania reakcji stresowej poprzez dbanie o swoje zdrowie 
fizycznie a także psychiczne. Poznasz teorię uważności oraz „lej wyczerpania”, który pozwoli nam zrozumieć schemat dążenia do 
wypalenia życiowego. Rozważysz temat osiągnięcia równowagi w życiu. Zastanowisz się jak ważna w naszym życiu jest równowaga 
i do czego prowadzi jej brak.

ZARZĄDZANIE WŁASNĄ ENERGIĄ.
Poznasz model zarządzania energią Tonego Schwartza. Zlokalizujesz źródła naszej energii, zastanowisz się jak regenerować siły
i odzyskać energię życiową. Przyswoisz także 4 ważne zasady, które pozwolą nam zadbać o wysoki poziom swojej energii i dobre 
samopoczucie. W tej części szkolenia dowiesz się również jak w prosty sposób zadbać o swoje ciało, umysł i emocje, a także jak 
poprzez odpowiednie jedzenie dodać sobie energii.

TECHNIKI RELAKSACJI
Bardzo praktyczna część szkolenia, w której przećwiczysz proste techniki oddechowe pozwalające na podniesienie swojej energii. 
Wypróbujesz kilka krótkich ćwiczeń fizycznych do wykorzystania na co dzień. Zastanowisz się nad swoim poziomem koncentracji
i uważnością. Poddasz się treningowi relaksacyjnemu.

POCZUCIE SZCZĘŚCIA I SENSU
Uczestnicy zastanowią się czym jest dla nich szczęście, jakie są ich wartości życiowe i czy obecnie je realizują. Spójność własnych 
przekonań i życiowych celów z podejmowanymi działaniami jest podstawą harmonijnego życia określanego jako życie w zgodzie ze 
sobą. Ustalą w jakim momencie swojego życia są, a gdzie chcieliby się znaleźć za kilka lat. Uczestnicy stworzą indywidualny plan 
Zarządzania Energią i Stylem Życia, zaplanują także jego wdrożenie w codzienność.
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ZAGADNIENIA

METODY SZKOLENIA

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

W toku szkolenia będziemy dyskutować o Państwa doświadczeniach i dotychczasowych problemach z zagadnieniem szkolenia. Zadawane 
pytania poddamy analizie i zaproponujemy właściwe rozwiązania dla zgłaszanych problemów.

Pytania i ich analiza 

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

witalni.pl

Te firmy 
skorzystały z naszych 

szkoleń
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Będziesz świadomy mechanizmów 
i przyczyn powstawania wypalenia 

zawodowego – szkolenie 
zobrazuje jego źródła

Stworzysz własną strategię 
równoważenia życia 

zawodowego i prywatnego

GŁÓWNE KORZYŚCI

Na szkoleniu zdecydujesz, czym dla 
Ciebie jest work-life-balance i co 

cenisz sobie najbardziej

Szkolenie work life balance uświada-
mia o ważności utrzymywania 

równowagi w życiu

Zapoznasz się z modelem 
zarządzania energią i zdiagnozujesz 

swoje źródła energii

Poznasz proste i efektywne sposoby 
na wzmacnianie energii, poczucia 

szczęścia i skuteczność w działaniu 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%

Obiekty wysokiej 
klasy o standardzie 

3* oraz 4*
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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

DODATKOWE  KORZYŚCI
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udział w szkoleniu, które pomoże podnieść jakość życia, 

uporządkować cele oraz wprowadzić balans między życiem 

prywatnym i zawodowym

komplet materiałów szkoleniowych

imienny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu

oraz zakres merytoryczny programu

dzień szkoleniowy

DODATKOWE KORZYŚCI
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WARTOŚĆ INWESTYCJI

790,00 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

CZY JESTEŚMY 
PRZEPRACOWANI, 

MAŁO-EFEKTYWNI I 
WYPALENI?

Wysoka efektywność osobista pracowników jest 
zależna od m.in.: ich indywidualnych cech, 
otoczenia, trybu pracy, oraz poczucia spełnienia
i celowości. Badania zaangażowania i skuteczno-
ści pracowników wskazują, ze pomimo wiedzy na 
ten temat, duża część pracowników regularnie jest 
przepracowana i zestresowana.

pracowników zarządzających w 

firmach pracuje więcej niż 40h 
tygodniowo

Polaków uskarża się na nerwy i stres 
generowane przez negatywne relacje 
międzyludzkie

pracowników myśli o pracy spędzając 
czas w domu

Polaków nie pamięta, co robiła dzień 
wcześniej w pracy

pracowników zarządzających w 
firmach pracuje więcej niż 40h 
tygodniowo

badanych negatywnie ocenia obecny 
tryb pracy, a w szczególności wieloza-
daniowość w obowiązkach

Zależność między efektywnością pracowników,
a wynikami firmy  skłania pracodawców do 
inwestowania w kapitał ludzki. W ostatnich latach 
trend ten staje sie silniejszy - pracodawcy wspiera-
ją pracowników w działaniach na rzecz ich 
rozwoju, ułatwiając im dostęp do narzędzi, które 
działają korzystnie na ich efektywność.

36%
wysokie zaangażowanie zmniejsza o 36% ryzyko 

odejść i rotacji pracowników w zespole

Pracownicy fizyczni
z wysokim wskaźnikiem 
spełnienia uzyskują o 27% 
lepsze wyniki w pracy. Dla 
pracowników umysłowych 
wskaźnik ten wynosi 16%.

27%

16%

46%

27%

42,2%

27,9%

46%

28%
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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
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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 100 PLN netto/os.

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=work-life-balance


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

Work Life Balance

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

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 wię-
cej nie łączy się ofertą Voucherów promocyjnych2

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 
ulicy A. Ostrowskiego 7 lok. 311 
(zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. 
Dz. U. Nr 144 poz. 1204 „O świadcze- 
niu 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 u l i c y  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:  790,00   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

  2 i więcej            Voucher

WARUNKI ZAPISU NA SZKOLNIE ORAZ PROMOCJI

AKCEPTACJA WARUNKÓW OFERTY

Usługi szkoleniowe 
objęte są 23% VATem

Work Life Balance
Wartość inwestycji 790,00PLN

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

30/6030/60*      
*nie dotyczy
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