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Rozwój kompetencji: MANAGERSKICH I 
KOMUNIKACYJNYCH W ZARZĄDZANIU 

SZKOLENIA DLA BIZNESU

—> Trening kompetencji managerskich

—> Zarządzać skutecznie czyli manager w świecie VUCA

—> Manager w obliczu konfliktu i trudnych sytuacji

—> Świadomość jako kompetencja na drodze skutecznego   
        zarządzania

—>Zarządzanie sobą w zmianie i przeprowadzanie  
       przez nią zespół

—> Jak budować motywacje i zaangażowanie pracowników?

—> Zarządzanie różnorodnością, co wiem dzisiaj o   
        sobie i swoim zespole?

—> Przywództwo oparte na komunikacji i współdziałaniu

—> Skuteczne narzędzia komunikacji w praktyce managerskiej
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Rozwój kompetencji: WSPÓŁPRACA, 
KOMUNIKACJA I EFEKTYWNOŚĆ W 

ZESPOLE 

—> Skuteczna komunikacji czyli na drodze do porozumienia

—> Realizacji zadań oparta na relacjach i współpracy

—> Świadomość i współpraca jako kierunek budowania 
        efektywności w zespołach

—>Trening asertywności czyli jak efektywnie komunikować    
       się i stawiać granice

—> Sposoby minimalizowania stresu w pracy zespołowej

—> Wartościowa komunikacja, czyli jak budować relacje 
        oparte na wartościach, które wspierają współpracę.

SZKOLENIA DLA BIZNESU
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SZKOLENIA DLA BIZNESU
Rozwój kompetencji: ZARZĄDZANIE EMOCJAMI, STRESEM, 

PRZECIWDZIAŁANIE WYPALENIU ZAWODOWEMU, 
BUDOWANIE ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ, 

EFEKTYWNOŚĆ 

—> Dobrostan psychiczny jako źródło efektywności

—> Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

—> Zarządzanie stresem i budowanie odporności psychicznej

—> Zarządzanie stresem i work-life-balance

—> Jak zostać własnym szefem skuteczności i efektywnie 
        budować w sobie warsztat?

—>Metody radzenia sobie ze stresem a codzienność 
       zawodowa

—> Zarządzanie emocjami jako pierwszy krok w stronę 
        zdrowia psychicznego

—> Jak mądrze się stresować czyli na ile skutecznie radzimy 
        sobie z wyzwaniami, niepewnością i zmianą ?
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NOWOŚĆ  
NA RYNKU  

SZKOLEŃ

Kompetencja świadomości biznesowej dzisiaj należy do bardzo dużego deficytu i 
stwarza kluczową barierą rozwoju ludzi, zespołów, organizacji. Poziom 
świadomości biznesowej stanowi dzisiaj obszar kluczowych kompetencji każdego 
menedżera. Co ważne im wyżej w strukturach organizacji tym jej rola dla 
sprawnego zarządzania wzrasta. Jakiej wiedzy, umiejętności i nastawienia wymaga 
oraz jak ją rozwijać i kształtować? Szkolenie zarządzanie świadomością w biznesie 
przynosi odpowiedzi i wyposaża w narzędzia.

Świadomo ść b i znesowa 

zadaje pytanie  

Na ile strategie, 
k t ó r e m a s z 
pozwalają Ci iść 
w kierunku tego 
co ważne? 

Świadomość Biznesowa jako 
MOŻLIWOŚCI  WPŁYWU 

Świadomość Biznesowa jako trening   
 AKCEPTACJI ZAANGAŻOWANIA 

Świadomość Biznesu jako kierunek  
 ROZWOJU PRAKTYKI 
BIZNESOWEJ 

Świadomość Biznesowa jako 
FUNDAMENT SKUTECZNOŚCI 

Świadomość Biznesowa jako zestaw 
kompetencji decydujących o jakości i o 
efektach naszych działań w obszarze 
PODEJMOWANIA DECYZJI 

Świadomość Biznesowa jako kluczowe 
WSPARCIE dla skutecznego biznesu 

ZARZĄDZANIE ŚWIADOMOŚCIĄ  
W BIZNESIE 
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MARTA DYDA 
Doświadczony trener i doradca biznesu, 
fototerapeuta, certyfikowany trener i 
partner FRIS®, certyfikowany praktyk i 
facylitator POINTS OF YOU ® Realizując 
autorskie programy rozwojowe dla biznesu 
wykorzystuje narzędzia psychologii 
pozytywnej, narzędzia coachingowe, 
terapię ACT (terapia akceptacji i 
zaangażowania, w biznesie stanowi trening 
akceptacji i zaangażowania ), narzędzia 
FOTOTERAPII. 

Przez ostatnie 13 lat związana z branżą 
rozwojową, biznesową, pracą trenerską i 
coachingową. Przygotowywałam i 
realizowałam programy szkoleniowe dla 
środowiska sądowniczego i wielu cenionych 
organizacji biznesowych w Polsce 

WARSZTATAMI, które do tej pory 
prowadziłam objęci byli klienci biznesowi, 
urzędnicy, pracownicy sądów, 
prokuratorzy, sędziowie i kuratorzy. 

JESTEM TWÓRCĄ AUTORSKICH procesów 
rozwojowych, wzbogaconych 
indywidualnym wsparciem mentorskim i 
treningowym. 

TRENINGI I SZKOLENIA odbywają się w 
oparciu o moje własne, bogate 
doświadczenia i zdobytą wiedzę, 
daję inspirację do samodzielnego 
poszukiwania rozwiązań. Współpracuję z 
organizacjami biznesowymi, firmami 
szkoleniowymi i wyższą uczelnią 
COLLEGIUM DA VINCI w Poznaniu. 

Projekty szkoleniowe, wykorzystujące 
narzędzia fototerapii podlegają stałej 
superwizji podczas spotkań grupowych i 
pracy indywidualnej, co oznacza, że 
pracuje według najwyższych standardów 
pracy w moim zawodzie. 

http://www.zatrzymacbyzrozumiec.pl/warsztatydlabiznesu/na-drodze-wypalenia/
http://www.zatrzymacbyzrozumiec.pl/warsztatydlabiznesu/na-drodze-wypalenia/
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FRIS®  - STYLE MYŚLENIA 
OPINIE INNYCH O FRIS® 

„Raport przeczytałam jednym tchem. Znalazłam w nim 
zaskakująco trafne uwagi na swój temat, fakty, które 
szczerze mówią umykały mi w natłoku codziennej 
pracy. W mojej opinii jest to bardzo ciekawe narzędzie, 
pozwala zastanowić się nad sobą i zweryfikować 
sposób postępowania na gruncie zawodowym.” 

Małgorzata Polit-Żaguń 
Badacz, Strateg 

„Raport FRIS® efektem przeprowadzonych w 
sposób profesjonalny badań. Jego 
największymi atutami jest trafność diagnozy 
stylu myślenia, przystępny język i interesująca 
szata graficzna. Więcej takich projektów!” 

Magdalena W. 
Zawodnik, Realista 

„Rzeczowe stwierdzenie faktów, bez zbędnej 
otoczki. Czytelna grafika gwarantuje szybką 
przyswajalność treści z Raportu. Świetne 
narzędzie.” 

Błażej Mielczarek 
Wizjoner, Entuzjasta 

„Przystępnie skonstruowany raport, który 
wiele powiedział mi o mnie samej. Czasami 
zaskoczył wynikiem, ale jak się tak dłużej 
zastanowić to były to trafne analizy. Wiem też 
nad czym muszę popracować.” 

Karolina S. 
Partner, Dyplomata 

„FRIS® to narzędzie, które w niezwykle trafny 
sposób potrafi określić styl myślenia. 
Informacje zawarte w raporcie są dokładnie i 
klarownie przedstawione. W kilku miejscach 
wyniki zawarte w raporcie zaskoczyły mnie. 
Świetny sposób na poszerzenie wiedzy o sobie. 
Dziękuję autorom!” 

Małgorzata Niewiadomska 
Zawodnik, Entuzjasta 

Przedstawiam Model FRIS® 

Model FRIS służy do zrozumienia oraz prostego i trafnego opisu 
kluczowych różnic w sposobie myślenia i działania każdego człowieka. 

Nazwa modelu stanowi skrót pierwszych liter słów: FAKTY-RELACJE-
IDEE-STRUKTURY. Definiują one cztery perspektywy poznawcze, które 
z kolei służą do opisu Stylów Myślenia i Stylów Działania. Twój Styl 
Myślenia wynika z tego, jaki rodzaj informacji: fakty, relacje, idee czy 
struktury, jest dla Ciebie najbardziej istotny i przydatny w momencie 
zetknięcia z nową sytuacją. Wskazuje na to, czemu nadajesz największy 
priorytet i co najintensywniej wykorzystujesz, a także jakie procesy 
umysłowe wykonujesz najsprawniej. Twój Styl Działania natomiast 
wynika ze Stylu Myślenia oraz stopnia wykorzystania pozostałych 
perspektyw i określa sytuacje, w których jesteś najbardziej skuteczny. 

Twoja rola w Procesie FRIS® 

Proces FRIS® to model przebiegu procesu od momentu zainicjowania do 
etapu  wdrożenia. Pokazuje na jakich etapach przedsięwzięć każdy z 
uczestników badania może najlepiej wykorzystasz swoje silne strony. 
FRIS® dostarcza wskazówek, na jakich etapach przedsięwzięcia klient 
może doświadczyć trudności i jakiego wsparcia może potrzebować. Daje 
przestrzeń do analizy, która komórka w organizacji będzie potrzebowała 
dodatkowych zasobów czy który obszar będzie wymagał wypracowania 
protez w zespole. 
O kształtowaniu/rozwoju zespołu myśli się często jedynie w przypadku 
zespołów źle funkcjonujących, nowo utworzonych lub przechodzących 
określone zmiany. Również w dobrze funkcjonującym zespole, jego 
nieustanny rozwój stanowi warunek zachowania jego siły jak również 
optymalnego wykorzystania i zwiększenia istniejących szans 

Zapraszam do diagnozy kwestionariuszem FRIS® i szkolenia o 
stylach myślenia FRIS® 
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Pracuję z UTKNIĘCIAMI KLIENTA, które zawężają sposób widzenia danej sytuacji. Taka praca 
pozwala w bezpiecznej przestrzeni uwolnić się od wewnętrznych blokad, znaleźć potencjalne 
rozwiązania i otworzyć się na nowe możliwości. 

—>We wspierających warunkach Klient dociera do podświadomych źródeł problemu, zauważa nowe 
perspektywy i rozwiązania, POSZERZAJĄC ELASTYCZNOŚĆ PSYCHOLOGICZNĄ. Powiększając 
repertuar znanych i dostępnych dla niego strategii, zawsze ma wybór, w jaki sposób zareagować, 
jaką decyzje podjąć.

—>Taka praca rzuca nowe spojrzenie na ważne kwestie w organizacji, ważne relacje, pokazując inny 
kawałek ważnych decyzji, które mamy do podjęcia. Z każdym kolejnym krokiem podążając w 
kierunku ŚWIADOMOŚCI WYBORU A W PRAKTYCE REALNEGO ZAANGAŻOWANIA I 
SPRAWSTWA.

—>Taka praca otwiera Klienta na jego własne doświadczenia pozwalając zauważyć, że My jako 
ludzie „sklejamy się” z własnymi myślami. Tracimy wtedy kontrolę nad swoimi zachowaniami, w 
nowych i napięciowych dla nas sytuacjach. Podczas pracy klient zaczyna zauważać i akceptować 
swoje myśli i emocje, dawać im przestrzeń, robi miejsce i tym samym może wybrać w jaki sposób 
decyduję się zareagować następnym razem podążając w kierunku odwagi ZACHOWUJĄC SIĘ W 
NOWY SPOSÓB.

—> Ważne żeby Klient zaczął więcej widzieć, słyszeć i rozumieć to czego wcześniej nie dostrzegał i 
odważnie łączył te wszystkie obserwacje w rzeczywistych warunkach ze swoją mądrością, 
dotychczasowymi doświadczeniami i dostępnymi dla niego narzędziami. Co w praktyce pozwoli mu 
podążać w kierunku realnych zmian w ważnym dla niego kierunku.

ŚWIADOMOŚĆ JAKO KOMPETENCJA wpływa na naszą uwagę i 
działania, znajdując odpowiedź na pytania: Jak zmieniłoby się 

twoje myślenie o tobie i o swojej praktyce zawodowej gdybyś mógł 
przebywać częściej w kategoriach twórczości, dzielenia się, 
próbowania, sprawdzania, zapraszania do doświadczania, 

popełniania błędów, ciekawości, pytania, słuchania, zmiany, 
odkrywania, dzielenia się a mniej w obawach przed porażką, 

poprawnością i lękiem? 

KONSULTACJE I WARSZTATY DLA 
BIZNESU
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694  884 647

O WARSZTATACH MÓWIĄ

„Zaskoczenie głębokością pracy. Samoświadomość. Zatrzymanie. Wszystko 
łączyło się w całość, stanowiło zaproszenie do zastanowienia, zauważania i 
wybierania jakie jakości zapraszam do swojej pracy” 

„Osobiste fotografie, z którymi pracowaliśmy pozwalają przyjrzeć się sobie na 
głębszym poziomie, pozwalają zrozumieć swoje emocje, stanowią zaproszenie 
do zmiany swoich zachowań i postawy na płaszczyźnie zawodowej i życiowej” 

„Super szkolenie, dziękuję za ten czas, praca z obrazami daje możliwość 
lepszego poznania siebie ja, jako człowiek, ja jako przywódca” 

„Praca ze zdjęciami, pozwala zatrzymać się, zobaczyć, dokonać analizy swoich 
zachowań, ujrzeć prawdziwą naturę, sprawdzać skuteczność, reagując na 
użyteczność naszych zachowań”
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DOŚWIADCZENIE


