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Świadome zarządzanie stresem 
– mindfulness w biznesie 

 
 

1 dzień – 8 godz. dyd. 
 
 

OD TRENERA – O WARSZTACIE 

Presja czasu, nadmiar obowiązków, plany, cele, wyniki, deadline’y, konflikty relacyjne, konkurencja, ogrom 

informacji działają na Ciebie systematycznie i niestrudzenie. Do tego dochodzą obciążenia z innych niż zawodowy 

kontekstów życia. Ten koktajl zamienia się w trującą miksturę, którą sączysz każdego dnia.  

Jeśli nic z tym nie zrobisz, to z czasem stres doprowadzi do problemów natury psychicznej, chronicznego 

zmęczenia, coraz większych problemów z pamięcią, częstszych niekontrolowanych wybuchów złości, problemów 

ze snem, apatii, obniżenia poziomu testosteronu, zdolności sprawnego podejmowania decyzji, pewności siebie, 

zdecydowania, autorytetu u pracowników, klientów. Coraz trudniej będzie ci wywierać korzystny wpływ na 

otoczenie, motywować i inspirować innych. To z kolei przerodzi się w spadek efektywności, popełniania coraz 

większej ilości błędów, wyniki pracy zaczną spadać. Obniżą się zdolności społeczne, wzrośnie niechęć do ludzi, do 

przebywania w ich towarzystwie. Wreszcie dojdzie do czegoś, co w psychologii biznesu nazywane jest wypaleniem 

zawodowym. Z nim w parze idą dolegliwości psychosomatyczne, bóle brzucha, migreny, kołatania serca, 

duszności. Spadał będzie poziom libido, pojawić się może depresja, a nawet zawały, czy udary mózgu. Z tym 

naprawdę nie ma żartów. 

Przewlekły stres to jedna z najpoważniejszych chorób społecznych XXI w, jeden z najistotniejszych powodów 

spadku efektywności pracy, satysfakcji z życia, jakości relacji międzyludzkich. 

Nasz warsztat poświęcimy konkretnym, skutecznym sposobom neutralizowania kosztów stresu i świadomego nim 

zarządzania.  

 
 

CEL EDUKACYJNY 
W trakcie 8 godz. dyd. szkolenia: 

• pogłębienie wiedzy nt. stresu, narzędzi i mechanizmów niezbędnych do świadomego nim zarządzania, 

• poznanie mechanizmów neuropsychologicznych i czynników stresowych, zrozumienie ich działania, 

• poznanie konkretnych technik i narzędzi neutralizacji stresu, 
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• zdobycie umiejętności efektywnego stosowania poznanych narzędzi, 

• zdobycie nowych umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz dzielenia się nim z innymi, 

• poznanie zasad i umiejętności korzystania z podświadomych mechanizmów relacyjnych, 

• przyjęcie postawy „mam wpływ na wzrost efektywności kontaktów ze współpracownikami, klientami, 

partnerami w biznesie”, „dbam o swój stan wewnętrzny i zarządzam stresem w otoczeniu” 

• pozbycie się destrukcyjnego wpływu stresu. 

 

 

RAMOWY PROGRAM 
 

I GENEZA STRESU 

• Czym jest stres, jak działa i czym się objawia w życiu. 

• Jakie są fizyczne i psychiczne skutki stresu. 

 

II JAK ZDEKODOWAĆ INDYWIDUALNE CZYNNIKI STRESOGENNE? 

• Stres w relacjach interpersonalnych: 

 co i kto cię denerwuje – dlaczego? 

 ile stresu przysparzasz innym i jak to robisz – dlaczego?  

 nieświadome mechanizmy relacyjne - projekcje, wzorce, przekonania, automatyzmy poznawcze. 

• Stres jako reakcja na zmianę. 

• Stres a strefa komfortu. 

 

III MINDFULNESS W BIZNESIE 

• Wprowadzenie do Mindfulness: Czym jest?, Czemu służy i jak z niego korzystać? 

• Narzędzia i techniki neutralizacji stresu w duchu Mindfulness: Dłoń, Znane-nieznane, Wschodzące słońce, 

Zmysłowa podróż, Wdzięczność. 

• Radzenie sobie z trudnymi emocjami: pozycje percepcji, dystans, dsocjacja, uważna obecność, intencja 

i kotwica stanów emocjonalnych – metaforyczna podróż w głąb siebie. 

 

IV WYPALENIE 

• Syndrom wypalenia zawodowego. 

• Czynniki sprzyjające wypaleniu. 

• Fazy procesu wypalenia. 

• Objawy, koszty – indywidualne, zespołowe. 

• Techniki przeciwdziałania. 
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• Świadomość wewnętrznych procesów. 

• Rozwój osobistego potencjału. 

• Życie z poziomu wartości. 

• Sens – Talent – Przyjemność. 

 

V PODSUMOWANIE SZKOLENIA 

Domknięcie procesu oraz wskazówki dot. przeniesienia wyników pracy do codzienności zawodowej uczestników. 

 

 

EFEKTY/PRODUKTY SZKOLENIA, EFEKTY UCZENIA SIĘ/KSZTAŁCENIA 
Dzięki udziałowi w szkoleniu, każdy jego Uczestnik będzie: 

• znał mechanizmy i narzędzia, dzięki wykorzystaniu których będzie mógł wpłynąć na wzrost efektywności 

kontaktów ze współpracownikami, klientami, partnerami w biznesie, 

• mógł samodzielnie pozbyć się destrukcyjnego wpływu stresu, 

• wiedział jakie elementy mają wpływ na proces budowania autorytetu i charyzmy, 

kto i dlaczego budzi zaufanie innych, będzie mógł je wykorzystać w pracy nad sobą, 

• potrafił zadbać o swój stan wewnętrzny i posiadał narzędzia, by móc zarządzać stresem w swoim otoczeniu. 

 

 

ADRESACI SZKOLENIA 

Warsztaty przeznaczone są dla: 

przedsiębiorców, właścicieli firm, menadżerów, szefów działów HR, którzy: 

• potrzebują i chcą nieustannie poszerzać swoje kompetencje przywódcze, 

• chcą rozumieć i czuć własne wewnętrzne mechanizmy psychologiczne, mechanizmy międzyludzkich relacji, 

głębokie mechanizmy psychiki ludzi, z którymi na co dzień się spotykają, 

• potrzebują coraz bardziej skutecznie oddziaływać na swoje zespoły, poszczególnych ich członków 

i sprawnie kierować strumieniem ich potencjału. 

 

 

Od osób, które zechcą uczestniczyć w szkoleniu oczekujemy: 

 minimum kilkuletniego doświadczenia w zarządzaniu, 

 uczestnictwa w minimum jednym szkoleniu z zarządzania stresem, 

 otwartości do faktycznego wglądu i pracy na głębokich technikach rozwojowych. 

Dokonaj online samooceny wiedzy wymaganej od uczestnika szkolenia >> 

  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=HOBmGTTloku8m-03PbJsrEkgph_OSA1NgyocuuZdC2FUQkFJVlNETEJOT0JUREhSTDRSNFAxNzlMMS4u
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SYLWETKA TRENERA 
Konrad WILK - absolwent Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Trener i akredytowany coach ICF, posiadający 

certyfikaty: MLC - Multi-Level Coaching Study, Trop Group – Team&Group Trainer, Mindsonar, InspireGroup - Design 

Thinking, Coachways - Vuca World Leadership, Theory U, The Cynefin Framework, Manifestacja celu, APMG – Change 

Management, Jarosław Gibas - Model Transpersonalny, Instytut Kognitywistyki Maciej Bennewicz - Konstelacje 

Archetypowe, Coaching TAO w ujęciu transpersonalnym. Przeprowadził 2 350 sesji indywidualnych, 320 sesji 

grupowych, 2 200 godzin szkoleń i warsztatów, 150 godzin wystąpień publicznych, 100 godzin sesji mentorskich. 

Obszary, w których się specjalizuje to: coaching - transpersonalny, systemowy, procesowy; szkolenia - zarządzanie 

stresem, konfliktem, work life balance, zarządzanie procesem grupowym, świadome przywództwo, mindfulness 

w biznesie, efektywna komunikacja, sztuka wystąpień publicznych, charyzma lidera. Pracuje w języku polskim 

i angielskim z menadżerami i zespołami z różnych branż, m. in.: medycznej, farmaceutycznej, motoryzacyjnej, 

przemysłowej, mediowej, logistycznej, finansowej oraz instytucjami państwowymi. 

 

 

W przypadku chęci realizacji szkolenia zamkniętego, dostosowanego do indywidualnych potrzeb 

przedsiębiorstwa, dofinansowanego z EFS lub nie, prosimy o bezpośredni kontakt z Działem Szkoleń 

WSH. 


