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Planujemy następujący przebieg 

spotkania:  

 

08:30 – 09:00 Rejestracja uczestników i  

powitalna kawa 

09:00 – 10:30 Zajęcia  

10:30 – 10:45 Przerwa kawowa  

10:45 – 12:15 Zajęcia  

12:15 – 13:00 Lunch 

13:00 – 14:30 Zajęcia 

14:30 - 14:45 Przerwa kawowa 

14:45 - 16:00 Zajęcia   

 

Szanowni Państwo,  
 

W imieniu Partnerów ESO Audit mam zaszczyt zaprosić  Państwa na Warsztat: 

 

Radzenie sobie w pracy z trudnymi 
sytuacjami oraz ze stresem 

 

Termin i miejsce: 

22 maja 2019 r. od godziny 09:00 

Dwór Oliwski, CITY HOTEL & SPA 

80-328 Gdańsk, ul. Bytowska 4 
 

 

Warsztat poprowadzi Krzysztof Kudeń - praktyk biznesu. Absolwent wydziału 

Ekonomii i Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego - menedżer, doradca, trener i coach. 

Posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe w obszarach efektywnego zarządzania 

zespołem, zarządzania zmianą, motywacji, negocjacji oraz sprzedaży.  

 

Trudne sytuacje w postaci konfliktów i problemów są naturalną rzeczą w każdej 

społeczności, również w zespołach realizujących zawodowe cele. Nie sposób ich 

wyeliminować, gdyż na drodze stoją często różne potrzeby oraz różne interesy stron.   

 

Konflikty i problemy to nie tylko zagrożenie to również szansa na ulepszenie 

istniejących relacji. 

 

Celem Warsztatu jest zapoznanie uczestników z podstawową wiedzą z obszaru 

powstawania i rozwiązywania trudnych sytuacji. Będziemy podnosić na wyższy 

poziom kompetencje determinujące sukces w tym obszarze. Tak więc będziemy się 

poruszać w obszarach: skutecznej komunikacji, organizacji pracy, udzielania 

informacji zwrotnej oraz konstruktywniej krytyki. Pokażemy w jak dużym stopniu nasza 

wiedza i świadomość potrafi skutecznie eliminować szereg niepotrzebnych trudnych 

sytuacji z naszego zawodowego życia.  

 

Program Warsztatów: 

- Lista trudnych sytuacji zawodowych, na które mamy wpływ; 

- Sztuka rozwiązywania konfliktów; 

- Otwarta komunikacja eliminująca trudne sytuacje zawodowe; 

- Właściwa informacja zwrotna, jako narzędzie eliminujące trudne sytuacje; 

- Konstruktywna krytyka, jako narzędzie zarządzania trudnymi sytuacjami; 

- Rozwiązywanie problemów w pracy zawodowej; 

- Pigułka wiedzy na temat umiejętności zarządzania stresem w trudnych 

zawodowych sytuacjach. 

   

 

Koszt uczestnictwa w Warsztacie to 570 zł od osoby (+23% VAT). 

W przypadku zgłoszenia udziału i opłacenia udziału do 15 maja 2019 r. obowiązuje 

promocyjna cena 470 zł netto (+23% VAT). 

Płatność za Warsztat należy uiścić na podstawie faktury PROFORMA. Uprzejmie 

prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 18 maja 2019 r. drogą poczty 

elektronicznej na adres:  eso@esoaudit.pl 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia do 5 dni przed jego 

rozpoczęciem. 

 

Licząc na spotkanie z Państwem,  

pozostaję z wyrazami szacunku 

 

 

 

Ewa Sowińska          

Partner     

ESO Audit          

mailto:eso@esoaudit.pl

