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ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM I WSPÓŁPRACA W ZESPOLE
czyli jak poprzez konstruktywną komunikację budować współpracę

i rozwiązywać trudne konflikty w zespole?

ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM
I  WSPÓŁPRACA W ZESPOLE Jak rozwiązywać konflikty w zespole?

Jak zapobiegać konfliktom?

Jak pracować z emocjami?

PRAKTYCZNE SZKOLENIE Z ZARZĄDZANIA KONFLIKTEM
I ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW W ZESPOLE

Zarządzanie konfliktem to zestaw umiejętności a konflikt 
jest zupełnie naturalnym elementem życia zawodowego. 
W czasie warsztatu uczestnicy nauczą się jak rozpoznać 
źródła konfliktu, zapobiegać jego eskalacji i doprowadzić 
do konstruktywnego rozwiązania. Aby trudna sytuacja 
została konstruktywnie rozwiązana, powinny być uwzględ-
niane interesy i potrzeby wszystkich stron. Uczestnicy 
poznają zasady dobrej komunikacji w zespole, dowiedzą 
się, jak zadbać o potrzeby i emocje swoje oraz innych 
ludzi oraz jak kształtować dobrą atmosferę sprzyjającą 
współpracy.

Szkolenie prowadzone jest metodami warsztatowymi,
a aktywność uczestników (ćwiczenia grupowe i indywidu-
alne, dyskusje, gry, mini-projekty) zajmuje ponad 80% 
czasu szkolenia.
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WPROWADZENIE DO TEMATYKI KONFLIKTU W ORGANIZACJI

Czy konflikt zawsze jest zjawiskiem negatywnym? Wiele osób obawia się konfliktów, ale to nie sam konflikt jest zagro-
żeniem, tylko nasz sposób reakcji. Zastanowimy się nad tym, co powoduje konflikty i dowiesz się, jakie są jego etapy 
rozwoju. Nauczysz się rozpoznawać poszczególne typy konfliktów, to ważne, bo różne rodzaje konfliktu wymagają 
różnych reakcji.

DYNAMIKA KONFLIKTU – TRENING ŚWIADOMEJ OBSERWACJI

Przyjrzysz się sobie i swoim reakcjom na trudne sytuacje. Zdefiniujesz swoje strategie rozwiązywania konfliktów
i ocenisz ich użyteczność. Poznasz najważniejsze mechanizmy wpływające na eskalację konfliktu. Nauczysz się odróż-
niać obiektywne źródła konfliktu od tych subiektywnych. Doświadczysz tego, jak na relacje międzyludzkie wpływają 
różnice w postrzeganiu rzeczywistości, różnorodne postawy i oczekiwania.

ZAPOBIEGANIE KONFLIKTOM – KOMUNIKACJA I WSPÓŁPRACA NARZĘDZIAMI DO OSIĄGANIA 
WSPÓLNYCH CELÓW

Słowa mają moc – wypracujemy zasady konstruktywnej komunikacji w zespole i organizacji. Doświadczysz tego,
co daje dobra i zła komunikacja i jak wpływa na relacje międzyludzkie. Dowiesz się, jakie są przeszkody w konstruktyw-
nej komunikacji i nauczysz się budować swoją uważność na ich powstawanie. Skupimy się przede wszystkim na 
błędach, które popełnia większość z nas: generalizowaniu, ocenianiu, selektywnym postrzeganiu, etykietowaniu
i myśleniu „powinnościowym”. Nauczysz się je zauważać i zmieniać komunikację tak, aby usuwać przeszkody i budo-
wać zaufanie i dobrą atmosferę.

OTOCZENI PRZEZ IDIOTÓW?

Komunikacja z ludźmi jest łatwiejsza, gdy zaakceptujemy i docenimy ich różnorodność. W tym module nauczysz się 
rozróżniać różne typy osobowości, doceniać ich silne strony i rozumieć ich słabości. Dowiesz się, jak różnorodnie 
reagujemy na źródła stresu i na konflikt, po czym rozpoznać napięcie i stres u różnych typów osobowości i jak to napię-
cie rozładować. Nauczysz się przyjmować perspektywę innych ludzi, pogłębisz swoją empatię.

REAKCJA NA KONFLIKT – KOMUNIKACJA W ROZWIĄZYWANIU KONFLIKTU

Kluczową umiejętnością w rozwiązywaniu konfliktów jest umiejętność oddzielenia faktów od interpretacji, ocen, 
wyobrażeń. Poćwiczysz tą umiejętność, nauczysz się też brać odpowiedzialność za własne emocje. Dowiesz się, jakie 
są efektywne zachowania w konflikcie, nauczysz się oddzielać ludzi od problemów, interes od stanowiska, język faktów 
od języka emocji.

ASERTYWNOŚĆ W RELACJACH ZAWODOWYCH

Doświadczysz asertywnego i nieasertywnego zachowania. Poznasz znaczenie asertywnej komunikacji w rozwiązywa-
niu konfliktu. Dowiesz się, co blokuje asertywność i jak zmieniać te blokujące przekonania. Nauczysz się asertywnie 
stawiać granice, odmawiać, prosić i reagować na agresję. Dowiesz się, jak odróżnić asertywność, bierność, agresję
i manipulację.
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KTO SKORZYSTA 
ZE SZKOLENIA?

PRACOWNICY MAJĄCY
W NIEDALEKIM CZASIE OBJĄĆ 
STANOWISKO KIEROWNICZE

CZŁONKOWIE KADRY 
MENEDŻERSKIEJ ORAZ 

LEADERZY ZESPOŁU

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA 
PRACĘ ZESPOŁU I OSIĄGANIE 

EFEKTÓW

CZŁONKOWIE
KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ 

POSZUKUJĄCY INSPIRACJI 
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.
PRACA Z EMOCJAMI W KONFLIKCIE I ROLA ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ

Doświadczysz tego, jak trudne sytuacje wpływają na emocje, a emocje na eskalację konfliktu. Dowiesz się, co sygnalizuje 
złość, gniew, smutek i inne emocje oraz jaką rolę odgrywa inteligencja emocjonalna. Poznasz model ABCD – podstawo-
wy model zarządzania emocjami. Nauczysz się też kilku strategii obniżania napięcia i poziomu stresu oraz rozwijania 
samokontroli. Dowiesz się, jaki wpływ na powstawanie i zapobieganie konfliktom ma Odporność Psychiczna i poznasz 
model Odporności Psychicznej MTQ48.
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98,21%

ponad

17 000
wydanych

certyfikatów

pozytywnych
opinii o szkoleniach

CERTYFIKAT

dla

Joanny Kowalskie j

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

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

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
* * *

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

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

Ukierunkowany  na osiągnięcie celów i realizację planów poprzez kształtowanie efektywnych zachowań oraz wspierających 
je przekonań.

Trening mentalny
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Miałam przyjemność uczestniczyć 

w szkoleniu z zakresu Kompetencji 

menedżerskich (…). Wiedza oraz spo-

sób jej przekazywania przez trenera 

wzbudziły mój podziw i pełne

uznanie. Trener wykazał się umiejętno-

ścią tworzenia przemiłej atmosfery, 

dzięki czemu szkolenie było interesu-

jące (…). Co ważne, zakres informacji 

jakich uczestnicy szkolenia oczekiwali 

zdobyć, ustalany był podczas 

prowadzonych zajęć (...) prowadzący 

elastycznie dostosowywał szkolenie 

do potrzeb jego uczestników. 

Oprócz teorii, zawsze popartej 

praktycznymi przykładami ze strony 

trenera, odbyły się również ćwiczenia 

otwierające oczy na aspekty, które 

w ogóle nie były wcześniej brane 

pod uwagę przeze mnie jako

zarządzającego zespołem. Mam 

nadzieję. w niedalekiej przyszłości 

skorzystać z dalszego doradztwa 

firmy Witalni.

Judyta Krawiec
Dyrektor sprzedaży ProElite

2013

O WITALNYCH„

„

GŁÓWNE KORZYŚCI

Poznasz zasady komunikacji
z różnymi typami osobowości i ich 

znaczeniem w zarządzaniu konfliktem

Dowiesz się, dlaczego dochodzi 
do konfliktów i jak wykorzystać 

sytuację konfliktową

Nauczysz się udzielania 
informacji zwrotnej, tak aby 

zapobiegać i łagodzić konflikty

Pogłębisz kompetencje asertywnej 
komunikacji: jak asertywnie komunikować, 
odmawiać, prosić i odpowiadać na agresję

Podniesiesz swoje 
umiejętności kształtowania 

dobrej współpracy w zespole

UCZESTNICY PO  INTENSYWNYM WARSZTACIE, WYPOSAŻENI W WIEDZĘ, NARZĘDZIA I DOŚWIADCZENIE:

Zdobędziesz podstawy wiedzy
o Inteligencji Emocjonalnej (EQ)
i dowiesz się, jak z niej korzystać

Obiekty wysokiej 
klasy o standardzie 

3* oraz 4*

ziewać w tych 

materiałach. Tym czego 

się spodziewać w tych 

materiałach. ziewać w 

tych materiałach. tym 

czego się spodziewać w 

tych materiałach. tym 

czego się spodziewać w 

tych materiałach

Lorem psum at dolor ikonki mówią 
nam o 

tym czego się spodziewać w tych 

materiałach. tym czego się spodziewać w 

tych materiałach. tym czego się spodziewać 

w tych materiałach

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, wydawanym 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

Zrozumiesz znaczenie emocji
w zapobieganiu i rozwiązywaniu konfliktów, 

poznasz mechanizmy ich powstawania

Poznasz źródła konfliktów, m. in.: 
wynikające z  indywidualnej postawy, różnic 

w postrzeganiu i błędów poznawczych

Doświadczysz dynamiki 
konfliktu i zdiagnozujesz 

swój styl reakcji w konflikcie
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Podstawowym 
zadaniem 

menedżera jest 
przekształcenie 

talentu w 
osiągnięcia. 

Niektóre konieczne 
kroki stanowią 

platformę dla tych 
osiągnięć. 

Po pierwsze – Złam 
wszelkie zasady

„

”

Marcus Buckingham

DODATKOWE KORZYŚCI

 

standardzie,  oraz 
y 

-

1590,00 PLN netto

WARTOŚĆ INWESTYCJI

Catering  

obiad, poczęstunek, 

przerwy kawowe

komplet profesjonalnych 

materiałów szkoleniowych

ziewać w tych 

materiałach. tym czego 

się spodziewać w tych 

materiałach. ziewać w 

tych materiałach. tym 

czego się spodziewać w 

tych materiałach. tym 

czego się spodziewać w 

tych materiałach

Lorem psum at dolor 
ikonki mówią nam o 

tym czego się 

spodziewać w tych 

materiałach. tym czego 

się spodziewać w tych 

materiałach. tym czego 

się spodziewać w tych 

materiałach

imienny CERTYFIKAT  

ukończenia szkolenia

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

WARTOŚĆ
SZKOLENIA
TO TAKŻE:

Inwestycja:
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witalni.pl

„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. Możesz 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 dzwoniąc 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  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=zarzadzanie-konfliktem


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

Zarządzanie konfliktem i współpraca w zespole

1

2

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. 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.
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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.

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

Zarządzanie konfliktem
i współpraca w zespole 
Wartość inwestycji 1590,00 PLN

Data

Skąd wiesz o naszej  ofercie?
(niewymagane) 

NA WSZYSTKIE 
PAŃSTWA PYTANIA

Z CHĘCIĄ ODPOWIEMY

telefonicznie
71 757 52 19 

mailowo
kontakt@witalni.pl
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