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WYWIERANIE WPŁYWU
I MOTYWOWANIE

czyli jak osiągać sukces w relacjach z podwładnymi? 
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WY WIERANIE  WPŁY WU
I  MOT Y WOWANIE Jak być silnym

i inspirującym liderem?

W jaki sposób mobilizować i angażować podwładnych

do osiągania ponadprzeciętnych wyników?

Jak skonstruować dobry system motywacyjny?  

KIEROWANIE GRUPĄ LUDZI TO SZTUKA, KTÓRA WYMAGA 
UMIEJĘTNOŚCI WPŁYWANIA NA LUDZKIE ZACHOWANIA
I POSTAWY. WARTOŚCIĄ SZKOLENIA Z WYWIERANIA 
WPŁYWU JEST DOSTARCZENIE KADRZE ZARZĄDZAJĄCEJ 
PRAKTYCZNYCH NARZĘDZI,  ZA POMOCĄ KTÓRYCH 
ZAANGAŻUJĄ PODWŁADNYCH DO PODEJMOWANIA
I REALIZACJI  WYZNACZONYCH CELÓW.

Po szkoleniu, uczestnicy zdobędą wiedzę i praktyczne umie-
jętności związane z przywództwem, wywieraniem wypływu
i konstrukcją systemów motywacyjnych.  Ponieważ umiejęt-
ności związane z wywieraniem wpływu wiążą się z dużą odpo-
wiedzialnością - podczas zajęć uwagę kierujemy na uświado-
mienie uczestników o  konieczności analizy własnych zacho-
wań i przewidywanie konsekwencji podjętych działań.

WYWIERANIE WPŁYWU I MOTYWOWANIE, czyli jak osiągać sukces w relacjach z podwładnymi? 



NAJWAŻNIEJSZE PUNKTY PROGRAMU, KTÓRE OMÓWIMY PODCZAS SZKOLENIA:
WYWIERAĆ WPŁYW CZY MANIPULOWAĆ? 
Zagadnienie odnosi się bezpośrednio do różnicy pomiędzy rozumieniem pojęć wywierania wpływu i manipulacji.  Moduł szkolenia nawią-
zuje do zagadnień etycznych dotyczących budowania relacji z zespołem, podwładnymi oraz współpracownikami. Trener omawia korzyści 
płynące ze stosowania technik wywieraniu wpływu oraz pokazuje różnice między technikami wywierania wpływu, a manipulacją.

NA CZYM POLEGA STOSOWANIE SOCJOTECHNIK I W JAKI SPOSÓB PRZEŁOŻYĆ REGUŁY NA DZIAŁANIE?
W tej części szkolenia trener przekazuje uczestnikom zasady stosowania odpowiednich socjotechnik, które umożliwią budowanie autory-
tetu i efektywne komunikowanie swoich oczekiwań.

30 NAJCZĘŚCIEJ PRZYJMOWANYCH POSTAW MANIPULACYJNYCH PRZEZ PODWŁADNYCH - JAK Z NIMI POSTĘPOWAĆ, MODYFIKO-
WAĆ I NIWELOWAĆ SKUTKI?
Podczas szkolenia menedżerowie poznają 30 postaw, jakie można zaobserwować u podwładnych – umiejętności ich analizy i odpowiedzi 
na zachowania sprawia, że szef może z łatwością poradzić sobie z pracownikiem zwłaszcza w sytuacjach konfliktowych.

SKUTECZNA KOMUNIKACJA W PRAKTYCE (MODELE I BARIERY KOMUNIKACYJNE)
Uświadomienie sobie własnych potencjałów związanych z umiejętnościami komunikacyjnymi oraz poznanie pułapek w procesie komuni-
kacji wpływających m.in. na obniżenie lub utratę autorytetu i wizerunku profesjonalisty pozwala na rozwinięcie umiejętności komunikacyj-
nych, które stanowią główne narzędzie pracy menedżera.

WYWIERANIE WPŁYWU W ZARZĄDZANIU – SYMULACJE
Moduł warsztatowy opiera się na ćwiczeniach, które ukazują dopasowywanie i konstruowanie socjotechnik do w zależności od danej 
sytuacji w zespole (np. w celu niwelowania konkretnych negatywnych zachowań pracowników). 
.

JAK MOTYWOWAĆ? TESTY MOTYWACYJNE I SZTUKA DOSTOSOWANIA ŚRODKÓW
Jedną z cech procesu motywowania jest jego znacząca zmienność w czasie i tym samym nieprzewidywalność czynników motywujących 
konkretną osobę. Zdiagnozowanie „aktualnych” motywatorów i ich dostarczenie pracownikowi to sztuka, bez której opanowania trudno 
być skutecznym szefem.

ZASADY KONSTRUOWANIA SYSTEMÓW MOTYWACYJNYCH:
STUDIUM PRZYPADKU: PRAKTYCZNE OKREŚLENIE SYSTEMÓW MOTYWACYNYCH
MOTYWOWANIE FINANSOWE I POZAFINANSOWE - FAKTY I MITY ZWIĄZANE Z MOTYWOWANIEM PIENIĘDZMI
KONCEPCJE PŁACY: PŁACA OD WYNIKU, PŁACA ZALEŻNA OD KOMPETENCJI, PŁACA OD UDZIAŁU

Powyższe trzy zagadnienia dają możliwość wykreowania z uczestnikami określonych podstaw oraz gotowych systemów motywacyjnych 
uzależnionych od specyfiki, charakteru pracy, stanowiska, organizacji pracy, a przede wszystkim celów stawianych do osiągnięcia konkret-
nej osobie.
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WŁAŚCICIELE FIRM

PREZESI

DYREKTORZY

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

KIEROWNICY

MENEDŻEROWIE

PRACOWNICY NA 
STANOWISKACH SENIORA 

KIERUJĄCY DZIAŁEM

LIDERZY GRUP 
I STOWARZYSZEŃ
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 przebadanych pracodawców 
uważa, że rozwój w zakresie 
komunikacji interpersonalnej

i zarządzania zespołami stanowi 
kluczową rolę pracy menedżera.

Dołącz do nich i uzyskaj przewagę. 

Źródło: Raport z badania Kompetencji 
Przyszłości Akademii PARP

71%

METODY SZKOLENIA

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

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.

Interaktywny wykład

Ćwiczenia rozgrzewające umysł
Przy pomocy kreatywnych ćwiczeń - trenerzy wzbudzają pozytywne emocje – tak aby zwiększyć poziom koncentracji i skupienia się 
uczestników.

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

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

Uczestnicy zdobędą umiejętność konstruowania 
praktycznych systemów motywacyjnych 

dopasowanych do ich indywidualnych potrzeb
– w oparciu o przekazaną wiedzą podczas 

szkolenia.

GŁÓWNE KORZYŚCI

Warsztatowy charakter zajęć, 
pozwoli przy pomocy ćwiczeńi 

sytuacji symulowanych utrwalić 
wiedzę i poznane umiejętności.

Rozwinięcie kompetencji pod 
kątem stosowania socjotechnik 
pozwoli sprawniej osiągać cele 

i budować autorytet.

Szkolenie umożliwia rozwój umiejętności 
komunikacyjnych, które pozwalają na 

budowanie efektywnych relacji z otoczeniem 
wewnętrznym oraz zewnętrznym.

Uczestnicy otrzymują gotowe narzędzia 
oraz wskazówki, które pozwolą im 

skutecznie wywierać wpływ na ludzi
w zespole – w oparciu o wartości, jakimi 

są etyka i odpowiedzialność.  

Trener przekazuje wskazówki, które umożli-
wiają poszerzenie praktycznych umiejętności: 
wywierania wpływu, asertywności,  komunika-

cji i motywowania podwładnych.

Szkolenie daje możliwość poznania 
kryteriów przeprowadzania skutecznej 

rozmowy rozwojowej/oceniającej
i udzielania informacji zwrotnej. 

Możliwość wyćwiczenia rozwiązań 
przydatnych w sytuacjach konfliktowych, 

umożliwi uczestnikom zarządzać 
relacjami zespołowymi, by praca 

przebiegała efektywnie i bez komplikacji

DODATKOWE KORZYŚCI
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Pragniemy podkreślić profe-
sjonalizm  świadczonych 
usług i  dostosowanie do 
naszych indywidualnych 
potrzeb. Poziom merytoryczny, 
jak i  sposób prowadzenia 
zajęć pozwolił  na podniesienie 
kwalifikacji zarówno zawodo-
wych, jak i  interpersonalnych 
naszych pracowników. (…)pro-
wadzący zajęcia wykazał się 
doświadczeniem, profesjona -
l izmem i  skutecznością 
w przekazywaniu wiedzy,  
stwarzając jednocześnie przy-
jemną atmosferę  szkoleń. W 
związku z tym możemy reko-
mendować usługi firmy Wital-
ni-Szkolenia tym, którym 
zależy na rzetelnie prowadzo-
nych i  interesujących szkole-
niach.

”

Firma ZAKMED
2014 

O WITALNYCH„

-

-

udział w szkoleniu kompetencji oraz znajomości 

technik wpływania na zachowania pracowników

komplet materiałów szkoleniowych

imienny certyfikat potwiedzający udział w szkoleniu

oraz zakres merytoryczny programu

DODATKOWE KORZYŚCI

 oraz 

 

-

-

-

WARTOŚĆ INWESTYCJI

1790,00 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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W ramach outsourcingu  organizacji 

Leszek teory

program 

Tomasz Pachura

leszeksergiel.pl

TRENER PROWADZĄCY SZKOLENIE



HARMONOGRAM

w programie szkolenia przewidziane 
są przerwy - obiadowa oraz kawowa 

TERMINARZ SZKOLEŃ  OTWARTYCH

ZAPISZ SIĘ
1
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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 dzwoniąć pod numer 71 757 52 19

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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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.

X
lat

DZIEŃ I
0930 - 1700

DZIEŃ II
0930 - 1700

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=wywieranie-wplywu-i-motywowanie


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

Wywieranie wpływu i motywowanie

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:   1790,00 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

Wywieranie wpływu
i motywowanie
Wartość inwestycji 1790,00 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


	Wyczyść pola: 
	Data: 
	Imię zgłaszającego: 
	Numer kontaktowy: 
	Nazwisko zgłaszającego: 
	Adres mailowy: 
	Pełna nazwa firmy: 
	NIP: 
	Ulica: 
	Nr budynku/lokalu: 
	Kod pocztowy: 
	Miejscowość: 
	Miejscowość firmy: 
	Zgłaszający=uczestnik: Off
	Uczestnik 1: 
	Uczestnik 3: 
	Uczestnik 1 - telefon: 
	Uczestnik 3 - telefon: 
	Uczestnik 1 - stanowsiko: 
	Uczestnik 3- stanowsiko: 
	Uczestnik 2: 
	Uczestnik 4: 
	Uczestnik 2 - telefon: 
	Uczestnik 4 - telefon: 
	Uczestnik 2 - stanowsiko: 
	Uczestnik 4- stanowsiko: 
	Specjalny posiłek: Off
	Udogodnienia: Off
	Wyczyść pola 2: 
	Podaj ilość zgłaszanych osób: 
	Podaj kod vouchera: 
	Suma inwestycji: 
	30/60: Off
	2 i więcej: Off
	Voucher: Off
	Łączna wartość inwestycji: 
	Info: Do sumy inwestycji należy dodać podatek VAT (23%). Jeśli korzystasz z rabatu należy odliczyć go od kwoty końcowej
	group_1: Off
	Data 2: 
	Wyślij formularz zgłoszenia: 
	Skąd dowiedziałeś się o szkoleniu?: 


