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SZKOLENIE JAK RADZIĆ SOBIE Z 

ROSZCZENIOWYM KLIENTEM? 
FORMA SZKOLENIA: OTWARTE   |   CZAS TRWANIA: 2 DNI   |   KOD USŁUGI: O/KLI/A/2/WT 

 

Jednym z bardzo ważnych wyzwań stojących przed pracownikami obsługującymi klientów jest 

umiejętność radzenia sobie w sytuacjach napięcia emocjonalnego i stresu tak, aby zachować pełen 

profesjonalizm obsługi, ale równocześnie nie pozwolić, by klient przekraczał granice swoim 

zachowaniem.  

 

CEL USŁUGI SZKOLENIOWEJ 

− Zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat podstaw inteligencji emocjonalnej 

− Rozwinięcie umiejętności skutecznej komunikacji w trudnych sytuacjach 

− Zwiększenie kompetencji interpersonalnych  

− Zdobycie i rozwinięcie wiedzy na temat asertywności, a także postaw dominujących i uległych 

− Nabycie umiejętności asertywnego stawiania granic 

− Wdrożenie umiejętności udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej 

− Określenie przez uczestników silnych stron w zakresie komunikacji oraz obszarów do rozwoju 
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SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O USŁUDZE  SZKOLENIOWEJ 

RAMOWY PROGRAM USŁUGI  SZKOLENIOWEJ 

 

DZIEŃ 1 

MODUŁ I – PODSTAWY INTELIGECJI EMOCJONALNEJ 

− Emocjonujące emocje 

− Dobre i złe emocje? 

− Sposoby radzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami 

 

MODUŁ II – ASERTYWNOŚĆ – SZANSA NA ZBUDOWANIE WSPIERAJĄCYCH GRANIC  

− Granice – intymna, osobista, społeczna i publiczna 

− Postawy: agresywna, uległa i asertywna 

− Czym jest, a czym nie jest asertywność? Prawda i mity 

 

DZIEŃ 2 

MODUŁ III – ASERTYWNA KOMUNIKACJA 

− Asertywne przekazywanie własnych opinii i przekonań oraz ochrona własnych granic 

− Asertywna odmowa – czyli jak z szacunkiem dla siebie i drugiego człowieka powiedzieć „nie” 

− Komunikat „JA” jako narzędzie do asertywnej obrony własnych granic 

 

MODUŁ IV – OBRONA WŁASNYCH GRANIC W RELACJACH Z KLIENTEM ROSZCZENIOWYM  

− Typy klientów – jak je rozpoznać? 

− Reagowanie na krytykę 

− Asertywne stawianie granic 

− Przyjmowanie skarg i wyrazów niezadowolenia 

− Asertywna reakcja na pochwały 

 

EFEKTY USŁUGI  SZKOLENIOWEJ 

− Zwiększenie samoświadomości 

− Wzmocnienie umiejętności ochrony własnych granic 

− Nabycie wiedzy i poznanie narzędzi z zakresu asertywności 

− Zwiększenie efektywności komunikacji interpersonalnej 

− Nabycie umiejętności udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej 
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− Poprawa komunikacji w relacjach z klientami 

− Znajomość silnych stron i obszarów do rozwoju 

− Polepszenie wzajemnych relacji w organizacji 

 

 

GRUPA DOCELOWA 

− Osoby pracujące z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi 

 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE  

− Drukowane materiały szkoleniowe potrzebne do przeprowadzenia szkolenia 

− Prezentacja użyta w czasie szkolenia w pliku pdf 

 

HARMONOGRAM 

DZIEŃ 1  

Godzina rozpoczęcia: 10.00 

Godzina zakończenia: 18.00 

Liczba godzin: 8 

DZIEŃ 2  

Godzina rozpoczęcia: 09.00 

Godzina zakończenia: 17.00 

Liczba godzin: 8 

 

Łączna liczba godzin: 16 
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OSOBA PROWADZĄCA SZKOLENIE 

 

IMIĘ I NAZWISKO 

Wiktor Tokarski 

OBSZAR SPECJALIZACJI  

Rozwój kompetencji managerskich. Budowanie 

relacji interpersonalnych. Wpływ komunikacji na 

życie i biznes. Motywacja i automotywacja. 

Ograniczające przekonania. Zarządzanie czasem i 

efektywność osobista. Zarządzania zasobami 

ludzkimi. Komunikacja i doskonalenie 

zawodowe. Coaching managerski. 

Rozwiązywanie konfliktów. Inteligencja 

emocjonalna. Budowanie efektywnych 

zespołów. Przywództwo.  

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE  

Pierwsze kroki na sali szkoleniowej stawiał w 

2008 roku prowadząc szkolenia dla średniej 

kadry managerskiej jednego z największych 

polskich banków. W między czasie obronił 

doktorat z socjologii i prowadził liczne projekty z 

zakresu rozwoju osobistego. Przez kilka lat zdobywał doświadczenie jako manager, dyrektor 

zarządzający, a także wykładowca akademicki. Współpracował z takimi markami: BZWBK (obecnie 

Santander Bank), Instytut Rozwoju Biznesu (obecnie: IBD Business School), TU Allianz Polska, 

TimeTrend, Riff, Montblanc, Noble Place oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych.  

DOŚWIADCZENIE W ŚWIADCZENIU TEGO TYPU USŁUG  

Od 2017 roku przeprowadził ponad 1800 godzin szkoleniowych, 1100 godzin coachingu 

indywidualnego i grupowego oraz ponad 100 godzin executive coachingu.  

WYKSZTAŁCENIE  

Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Coach  (Szkoła Profesjonalnego Coachingu w 

Instytucie Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego, Kraków). Trener biznesu (IBD Business School, 

Warszawa) 
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KOSZT UDZIAŁU W SZKOLENIU  

 

CENA ZA SZKOLENIE OBEJMUJE 

Udział w 2 dniach szkoleniowych. Przerwy kawowe i obiadowe. Materiały szkoleniowe w formie 

drukowanej lub/i elektronicznej. Warsztaty są prowadzone w grupach do 14 osób. 

CENA ZA SZKOLENIE NIE OBEJMUJE  

Noclegów uczestników. Przejazdów. Dodatkowych kosztów wynikających z udziału w szkoleniu. 

KOSZT UDZIAŁU W SZKOLENIU  

Cena regularna = 1800,00 zł netto za osobę. 

+5% rabatu przy udziale 2 osób z jednej firmy 

+10% rabatu przy udziale 3 osób z jednej firmy  

Cena promocyjna „first minute” z rabatem -300,00zł = 1500,00 zł netto za osobę.  

Cena „first minute” obowiązuje dla biletów opłaconych nie później jak 14 dni przed szkoleniem. 

Decyduje data księgowania środków na koncie organizatora. 

 

ORGANIZATOR SZKOLENIA 
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WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU 

Udział w szkoleniu możliwy jest poprzez rejestrację i zrealizowanie płatności w jednym z 3 wariantów.  

1. Rejestracja online poprzez system ecommerce w serwisie internetowym: www.sos.edu.pl   

Uczestnik zobowiązany jest do zarejestrowania się na szkolenie online poprzez stronę internetową i 

zrealizowanie płatności elektronicznej poprzez BLIK, Przelew elektroniczny lub kartę kredytową 

(operatorem płatności jest system Dotpay). Potwierdzeniem udziału w szkoleniu jest zaksięgowanie 

wpłaty na koncie bankowym organizatora, najpóźniej na 3 dni robocze przed szkoleniem. 

2. Rejestracja poprzez wypełnienie druku formularza zgłoszeniowego - poprzez przesłanie 

wypełnionego, podpisanego i opieczętowanego skanu formularza na adres mailowy 

biuro@sos.edu.pl, a dalej zrealizowanie płatności przelewem bankowym na podstawie przesłanej 

mailto:biuro@sos.edu.pl
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faktury pro-forma. Potwierdzeniem udziału w szkoleniu jest zaksięgowanie wpłaty na koncie 

bankowym organizatora, najpóźniej na 3 dni robocze przed szkoleniem. 

 

3. Dla rejestracji pracowników instytucji publicznych, urzędów centralnych lub samorządowych, 

administracji publicznej i innych instytucji oraz organizacji pozarządowych gdzie płatność z góry za 

szkolenie jest proceduralnie niemożliwa dopuszczalne jest uregulowanie opłat za udział pracownika 

po szkoleniu na podstawie przekazanej w ostatnim dniu szkolenia faktury VAT, z terminem płatności 

14 dni. Uprzednio konieczna jest rejestracja pracownika poprzez przesłanie wypełnionego, 

podpisanego i opieczętowanego skanu formularza na adres mailowy biuro@sos.edu.pl. 

  

Aktualne terminy i ceny za szkolenia oraz szczegółowe informacje dotyczące miejsca realizacji 

projektu szkoleniowego wskazane są na stronie internetowej Śląskiej Organizacji Szkoleniowej 

https://sos.edu.pl.  

Do podanych cen netto należy doliczyć 23% VAT 

 

SZKOLENIA DEDYKOWANE 

 

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani specjalnym szkoleniem indywidualnie dopasowanym do 

potrzeb i dotychczasowych doświadczeń oraz umiejętności– jesteśmy do dyspozycji.  

Prosimy o kontakt aby porozmawiać o Państwa potrzebach szkoleniowych i na podstawie 

przeprowadzonej analizy przygotować specjalnie skrojone dla Waszej organizacji szkolenie.  

 

Kontakt z nami. 

Śląska Organizacja Szkoleniowa 
Al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice 
tel. 880 635 558 lub 660 910 950 
email: biuro@sos.edu.pl  
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SZKOLENIE  
Wypełniony DRUKOWANYMI LITERAMI,  podpisany i zeskanowany formularz prosimy przesłać na adres biuro@sos.edu.pl.  

Wstępne potwierdzenie rezerwacji oraz fakturę proforma prześlemy w ciągu 24 godzin w dni robocze.  

1. DANE SZKOLENIA: 

 
 

TYTUŁ SZKOLENIA  

 

KOD USŁUGI  SZKOLENIOWEJ 

 

MIEJSCE I TERMIN ROZPOCZĘCIA  SZKOLENIA 

 

2. DANE UCZESTNIKA SZKOLENIA  

UCZESTNIK SZKOLENIA NR 1:  
 

 

IMIĘ I NAZWISKO  

 

TELEFON KONTAKTOWY DO UCZESTNIKA 

 

ADRES EMAIL DO UCZESTNIKA 

 
 
 

ADRES POCZTOWY (WYPŁENIĆ TYLKO DLA ZGŁOSZEŃ 

INDYWIDUALNYCH) 

UCZESTNIK SZKOLENIA NR 2:  
 

 

IMIĘ I NAZWISKO  

 

TELEFON KONTAKTOWY DO UCZESTNIKA 

 

ADRES EMAIL DO UCZESTNIKA 

 
 
 

ADRES POCZTOWY (WYPŁENIĆ TYLKO DLA ZGŁOSZEŃ 

INDYWIDUALNYCH) 

 

3. DANE FIRMY/ ORGANIZACJI DELEGUJĄCEJ NA SZKOLENIE: 

 

 

NAZWA FIRMY/ORGANIZACJI  

 

ADRES FIRMY/ORGANIZACJI (DO FAKTURY) 

 

NIP FIRMY/ORGANIZACJI (DO FAKTURY) 
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OSOBA ZGŁASZAJĄCA (IMIĘ, NAZWISKO, TELEFON , EMAIL) 

 

OSOBA ZGŁASZAJĄCA (TELEFON, EMAIL) 

 

ADRES EMAIL DO PRZESŁANIA FAKTURY W FORMIE ELEKTRONICZNEJ 

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach Śląskiej Organizacji Szkoleniowej Sp. z o.o. S.K jest: 

- wypełnienie i wysłanie tego formularza zgłoszeniowego na adres: biuro@sos.edu.pl lub skorzystanie z formularza i 

płatności online na stronie www.sos.edu.pl . 

- zrealizowanie płatności za szkolenie najpóźniej na 3 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia na podstawie faktury 

proforma lub faktury VAT.  

- w przypadku pracowników urzędów, instytucji państwowych lub samorządowych możliwe jest opłacenie faktury VAT w 

terminie do 14 dni po szkoleniu. 

Warunki rezygnacji: 

- Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu wymaga formy pisemnej. Rezygnacja w terminie do 7 dni przed szkoleniem, wiąże 

się z obciążeniem Zgłaszającego 50% wartości szkolenia. Rezygnacja w okresie krótszym jak 7 dni przed szkoleniem wiąże się 

z pokryciem przez Zgłaszającego 100% kosztów udziału w szkoleniu.  

- Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty 100% wartości szkolenia. 

 

      Zapoznałam/em się z treścią Regulaminu Szkoleń Śląskiej Organizacji Szkoleniowej, akceptuje go i wyrażam dobrowolną 

zgodę na przesłanie go na wskazany adres e-mail 

      Wyrażam zgodę wobec Śląskiej Organizacji Szkoleniowej Sp. z o.o. S.K z siedzibą w Katowicach przy Al. Roździeńskiego 

188  na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu udziału w szkoleniu zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa oraz w celach marketingowych w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem Szkoleń. 

      Wyrażam zgodę wobec Śląskiej Organizacji Szkoleniowej Sp. z o.o. S.K. z siedzibą w Katowicach przy Al. Roździeńskiego 

188 na przetwarzanie danych osobowych i kontaktowych z tego formularza do celów przesyłania i otrzymywania informacji 

handlowych i marketingowych drogą elektroniczną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

 

 

 

Zamawiam szkolenie z obowiązkiem zapłaty 

 

 

DATA / IMIĘ I NAZWISKO OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ 

 

PODPIS / PIECZĄTKA FIRMY  
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