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Firma szkoleniowa Human Skills 

Techniki wywierania 
wpływu 
wraz z technikami ochrony przed manipulacjami 

 
Opinie o Szkoleniu:   
 
“Szkolenie przeprowadzone w bardzo miłej atmosferze ze swobodą 
wypowiedzi. trener kompetentny, z profesjonalnym podejściem do swojej 
pracy. Dużo ciekawych materiałów. 
 
„Bardzo dobry kontakt trenera z grupą. Ciekawe i przydatne materiały 
szkoleniowe. Wszystkie tematy interesujące, lecz szczególnie ciekawe 
okazały się przedstawione metody perswazji. „ 
 
„Świetna forma szkolenia – praca w grupie. Myślę, że w przypadku 
negocjacji to najlepsze rozwiązanie – przekazana przed trenera wiedza 
została potem praktycznie przez nas przetestowana. Prowadzący był 
niezwykle kompetentną osobą – doświadczoną i rzeczową.” 



 

Wszystkie treści i materiały zawarte w tej publikacji, stanowią własność Human Skills i są utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób 
(elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody autora. 
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DLACZEGO WARTO NAM ZAUFAĆ: 
 
✓ Gazeta Finansowa przyznała nam wyróżnienie Firma szkoleniowa roku 

2019r., 2021r., oraz 2022r. 
✓ Prowadzimy szkolenia dla firm, administracji i osób prywatnych. 
✓ Jesteśmy członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. 
✓ Co roku nasze usługi szkoleniowe są weryfikowane oraz certyfikowane 

przez DEKRĘ. 
✓ Jesteśmy Firmą  Szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych  

przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie pod numerem 2.14/00243/2014. 
✓ Jesteśmy firmą współpracująca z Extended DISC, FRIS oraz Insight 

Discovery. MTQ, ILM 72. 
✓ Wspieramy Klientów realizując sesje coachingowe oraz mentoringowe: 
✓ Realizujemy projekty oceny kompetencji AC/DC oraz oceny 360. 
✓ Prowadzimy projekt szkoleniowy dla kobiet – Sukces Kobiety Biznesu. 
✓ Tworzymy projekty rozwojowe jak najbardziej dopasowane do potrzeb 

naszych Klientów. 
✓ Efektywnie wspieramy edukację naszych Klientów, aby mogli oni osiągać 

możliwie najwyższą pozycję na konkurencyjnych rynkach. 
✓ Udowadniamy uczestnikom szkoleń, że świadoma praca nad kompetencjami pozwala 

sprawnie tworzyć potencjał kadrowy pracodawców. 
 
Jako firma cenimy przede wszystkim: 
 
✓ Odpowiedzialność za wysoką jakość naszych usług. 
✓ Szczerość, otwartość i uczciwość w stosunku do Klientów. 
✓ Pasję z jaką tworzymy nowe projekty rozwojowe. 
✓ Ciągły rozwój i dążenie do doskonałości.  
 

 

 

 

 

  

http://www.humanskills.pl/
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OPIS SZKOLENIA  
 
Szkolenia interpersonalne poświęcone technikom wywierania wpływu to praktyczne warsztaty, 
dzięki którym możesz skuteczniej wpływać na to, co dzieje się wokół Ciebie, co myślą ludzie i w 
jaki sposób działają. Organizowane przez nas szkolenia z kompetencji miękkich, perswazji i 
obrony przed manipulacją trenują umiejętności, bez których trudno sprawnie działać i odnosić 
sukcesy w dzisiejszym świecie. Sztuka argumentacji, perswazji i wywierania wpływu wymaga 
znajomości wyspecjalizowanej wiedzy, której dostarczyć może jedynie profesjonalne i dobrze 
zaprojektowane szkolenie – umiejętności miękkie warto doskonalić pod okiem fachowców, bo 
tylko eksperci potrafią biegle poruszać się w dziedzinach tak subtelnych i pełnych niuansów, jak 
psychologia, komunikacja interpersonalna, wywieranie wpływu społecznego czy perswazja. 
 
Otwarte szkolenia z umiejętność miękkich „Techniki wywierania wpływu oraz obrony przed 
manipulacjami” organizujemy jako stacjonarne kursy prowadzone w naszej warszawskiej 
siedzibie oraz nowoczesne szkolenia z komunikacji interpersonalnej online. Prezentowane 
szkolenie z komunikacji interpersonalnej, perswazji i obrony przed manipulacją rekomendujemy 
wszystkim, którzy pragną zwiększyć swoją skuteczność i moc oddziaływania na innych ludzi, 
nauczyć się argumentowania, negocjowania i przekonywania innych do własnych racji. Kurs 
interpersonalny „Techniki wywierania wpływu oraz obrony przed manipulacjami” doskonale 
sprawdzi się jako element programu rozwojowego pracowników zatrudnionych w działach 
sprzedaży, reklamy, obsługi klienta czy reklamacji. Polecamy go również każdej osobie, która 
chce lepiej odnajdywać się w zawiłościach relacji międzyludzkich współczesnego świata i chce 
wzmocnić swoją odporność na manipulację poprzez wszechstronny trening interpersonalny. 
Szkolenie „Techniki wywierania wpływu oraz obrony przed manipulacjami” to spora doza 
praktycznej wiedzy, z której nauczymy Cię skutecznie i dobrze korzystać, a w toku zajęć 
przetestujesz swoje nowe zdolności w wielu dopasowanych do Twoich potrzeb ćwiczeniach. 
 
Nie zwlekaj i jak najszybciej zatroszcz się o swoje bezpieczeństwo i poziom efektywności osobistej. 
Już teraz zapisz się na nasze certyfikowane szkolenia – zdolności interpersonalne i siłę swojej 
perswazji możesz doskonalić, wybierając stacjonarne szkolenie lub komfortowy i niewymagający 
fatygi kurs online.  
 
Zapraszamy! 
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CELE I KORZYŚCI 
 
Otwarte szkolenia interpersonalne z perswazji i technik wywierania wpływu to kursy prezentujące 
aktualną i dobrze sprawdzoną wiedzę z obszaru socjologii i psychologii praktycznej, która otworzy 
przed Tobą nowe możliwości w pracy i życiu prywatnym. Szkolenia z kompetencji miękkich 
skoncentrowane na treningu umiejętności takich jak argumentacja, negocjowanie czy 
wywieranie wpływu to kursy o ogromnej użyteczności w obecnych realiach świata biznesu i  
naznaczonych nieufnością relacji międzyludzkich. Jeśli chcesz skuteczniej osiągać swoje cele w 
pracy i poza nią, zainwestuj we wszechstronny rozwój zdolności interpersonalnych i kompetencji 
społecznych, które trenuje prezentowane szkolenie. Umiejętności miękkie, które razem 
wyćwiczymy, pozwolą Ci budować relacje oparte na zaufaniu i wzajemnym szacunku, 
skutecznie przekonywać ludzi do własnych przekonań i motywować ich do działania na rzecz 
wyznaczonych przez Ciebie celów. Stacjonarne i zdalne szkolenia z umiejętności miękkich i 
perswazji pomogą Ci m.in. efektywniej zarządzać zespołem, sprzedawać, argumentować, 
negocjować ceny i warunki, łagodzić konflikty czy zjednywać sympatię otoczenia. Szkolenia z 
komunikacji interpersonalnej „Techniki wywierania wpływu oraz obrony przed 
manipulacjami” to ponadto obligatoryjne kursy dla pracowników zatrudnionych w marketingu, 
reklamie, sprzedaży czy obsłudze klienta. 
 
Przygotowane przez naszych ekspertów szkolenie z komunikacji interpersonalnej, perswazji i 
skutecznych technik wywierania wpływu każdorazowo dostosowujemy do rzeczywistych potrzeb 
szkoleniowych naszych Kursantów, dzięki czemu każdy realizowany przez nas kurs 
interpersonalny z tej tematyki to maksymalnie indywidualizowany i dopasowany do konkretnych 
oczekiwań trening interpersonalny. Szkolenie „Techniki wywierania wpływu oraz obrony przed 
manipulacjami” nauczy się dzięki temu stosowania najbardziej przydatnych w Twoim życiu 
zawodowym lub prywatnym technik perswazji i umiejętności społecznych. Oferujemy Ci też 
pełną swobodę w wyborze trybu i formy szkolenia – zdolności interpersonalne możesz doskonalić 
na warsztatach organizowanych w formule stacjonarnej lub zdalnie, z dowolnego miejsca, 
spotykając się z naszymi ekspertami online. 
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JAKIE KORZYŚCI OFERUJĄ SZKOLENIA INTERPERSONALNE Z PERSWAZJI I 
TECHNIK WYWIERANIA WPŁYWU? 
 
Przygotowane przez naszych ekspertów szkolenia z kompetencji miękkich, komunikacji i 
perswazji koncentrują się na prezentacji najużyteczniejszej w codziennym funkcjonowaniu 
wiedzy z dziedziny psychologii i socjologii. Poznawanie tajników teorii i nowych koncepcji 
analizujących relacje społeczne i mechanizmy wpływu społecznego odbywa się na naszych 
kursach poprzez praktyczne szkolenie – umiejętności miękkie ćwiczymy w życiowych sytuacjach, 
analizujemy case studies zaczerpnięte z doświadczeń Kursantów oraz pomagamy im rozwiązać 
realnie istniejące problemy. Otwarte szkolenia z umiejętności miękkich przesycamy przykładami 
i wzbogacamy długą listą tzw. dobrych praktyk przydatnych w różnych sferach życia, w których 
potrzebne bywają zdolności perswazji, negocjacji i wywierania wpływu. Prezentowane szkolenia 
z komunikacji interpersonalnej to jedne z najbardziej uniwersalnych projektów szkoleniowych 
przygotowanych przez naszą firmę – szkolenie z komunikacji interpersonalnej poświęcone 
perswazji, technikom wywierania wpływu i kształtowaniu odporności na manipulacje to kurs, 
który przyda się każdemu, bez względu na wiek, profesję i kwalifikacje. 
 
Otwarty kurs interpersonalny poświęcony perswazji pozwoli Ci zdobyć ekspercką wiedzę o: 

• Zasadach etycznego wywierania wpływu i perswazji. 
• Sposobach budowania zaufania i sympatii, m.in. przy pomocy technik odzwierciedlania i 

prowadzenia. 
• Własnych zasobach wspierających i ograniczających w odniesieniu do perswazji. 
• Prawach, zasadach i technikach wywierania wpływu (m.in. prawo niedostępności, 

dowodu społecznego itp.). 
• Komunikacji werbalnej i niewerbalnej w procesie perswazji. 
• Zasadach kodowania wiadomości perswazyjnych (hipnotyczne wzory językowe, 

predykaty, typy komunikacyjne wg DISC). 
• Metodach przeciwdziałania manipulacji. 

 
Otwarte szkolenie „Techniki wywierania wpływu oraz obrony przed manipulacjami” to 
podbudowany fachową i sprawdzoną wiedzą trening interpersonalny. Szkolenie wprowadza 
Kursantów w tajniki wiedzy społecznej i psychologicznej o ludziach, ich motywacji i pobudkach 
do działania oraz narzędziach sprawnej i perswazyjnej komunikacji. 
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Szkolenie poświęcone technikom wywierania wpływu umożliwi Ci rozwój użytecznych 
umiejętności: 

• Doboru odpowiednich do sytuacji i osoby technik perswazyjnych. 
• Używania właściwych do założonych celów struktur językowych. 
• Obrony przed manipulacją ze strony otoczenia. 
• Efektywnego argumentowania. 
• Budowania atmosfery zaufania. 
• Wyznaczania celów i priorytetów. 

 
Kurs „Techniki wywierania wpływu oraz obrony przed manipulacjami” koncentruje się na 
praktycznych aspektach szkolenia. Zdolności interpersonalne trenujemy w działaniu, w 
sytuacjach zaczerpniętych z doświadczenia Kursantów. 
 
Kurs z perswazji i obrony przed manipulacją pogłębi Twoje społeczne kompetencje związane 
z: 

• Perswazją i wywieraniem wpływu w komunikacji ustnej i pisemnej. 
• Zorientowaniem na cele. 
• Negocjacjami. 
• Sprzedażą, obsługą klienta, reklamacjami. 

 
Prezentowane szkolenie przygotowuje do skuteczniejszego realizowania zadań zawodowych i 
celów w życiu prywatnym oraz pomaga opierać się szkodliwej manipulacji stosowanej przez 
otoczenie. 
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PROGRAM SZKOLENIA TECHNIKI WYWIERANIA WPŁYWU ORAZ OBRONY 
PRZED MANIPULACJAMI – KURS ONLINE 
 
Szkolenia interpersonalne „Techniki wywierania wpływu oraz obrony przed manipulacjami” 
realizowane jako kursy online mają formę spotkań w czasie rzeczywistym, a odbywają się na 
prostych w obsłudze platformach Clickmeeting bądź Zoom. Ze względu na niewielkie 
wymagania techniczne, na oferowane przez nas szkolenia z kompetencji miękkich online może 
zapisać się każdy – wystarczy chwila czasu i dostęp do internetu. Zdalny kurs „Techniki 
wywierania wpływu oraz obrony przed manipulacjami” to przy okazji bardzo wygodne i 
sprzyjające oszczędnościom szkolenie – umiejętności miękkie można z nami trenować bez 
konieczności angażowania sił, czasu i pieniędzy w kwestie logistyczne czy zakwaterowanie. 
Otwarte szkolenia z umiejętności miękkich poświęcone perswazji i technikom wywierania wpływu 
nie wymagają ponadto żadnych specjalnych przygotowań – Kursanci nie muszą instalować 
żadnych aplikacji, a materiały potrzebne do nauki otrzymują od nas. Zaprojektowane przez 
naszych doświadczonych trenerów otwarte szkolenia z komunikacji interpersonalnej, technik 
perswazji i argumentacji to intensywne kilkugodzinne warsztaty praktyczne skoncentrowane na 
umiejętnościach najbardziej użytecznych dla konkretnych Uczestników kursu. Szkolenie z 
komunikacji interpersonalnej „Techniki wywierania wpływu oraz obrony przed 
manipulacjami” staramy się maksymalnie dopasować do potrzeb szkoleniowych danej grupy 
Kursantów i celów, jakie im przyświecają. Prezentowane szkolenie online to kurs interpersonalny 
o nowoczesnym i bardzo praktycznym charakterze – w programie szkolenia przewidziano 
wykorzystanie wielu nowatorskich i aktywizujących metod nauczania. Warsztat „Techniki 
wywierania wpływu oraz obrony przed manipulacjami” to bazujący na rzeczywistych 
doświadczeniach trening interpersonalny. Szkolenie pozwala dzięki temu przygotować się do 
realizacji konkretnych zadań, które wykonują na co dzień Kursanci – negocjacji, prowadzenia 
spotkań sprzedażowych, obsługi trudnego klienta itp. Gwarantujemy Państwu wysoki standard 
oferowanego przez nas szkolenia – zdolności interpersonalne trenujemy w zgodzie z modelem 
ABL i cyklem Kolba, a profesjonalizm naszych usług szkoleniowych potwierdzają liczne certyfikaty 
i wyróżnienia. 
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SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA ONLINE „TECHNIKI WYWIERANIA 
WPŁYWU ORAZ OBRONY PRZED MANIPULACJAMI” 
 
Szkolenie: Techniki wywierania wpływu – jak stosować etyczną perswazję oraz neutralizować 
manipulacje? 
 

„Umiejętność postępowania z ludźmi jest takim samym towarem handlowym jak cukier czy 
kawa. I zapłacę za tę umiejętność więcej niż za jakąkolwiek inna pod słońcem”. 

John D. Rockefeller 
 
Szkolenia interpersonalne z technik perswazji odbywają się w czasie rzeczywistym, w wirtualnych 
pokojach tworzonych na Zoom lub Clickmeeting. Zdalne szkolenia z kompetencji miękkich 
rozpoczyna weryfikacja potrzeb szkoleniowych osób uczestniczących w zajęciach, a jej wyniki są 
wykorzystywane do optymalizacji elementów programu, metod nauczania i case studies, które 
ostatecznie wzbogacą dane szkolenie. Umiejętności miękkie trenujemy w trakcie jednodniowego 
warsztatu trwającego około 7 godzin zegarowych. Harmonogram szkolenia z umiejętności 
miękkich „Techniki wywierania wpływu oraz obrony przed manipulacjami” uwzględnia 3 
segmenty tematyczne. Zaproponowane poniżej ramy zdalnego szkolenia z komunikacji 
interpersonalnej i perswazji mogą być w razie konieczności uzupełnione o alternatywne wątki i 
ćwiczenia, jeśli takie potrzeby ujawni diagnoza przeprowadzona przez trenera. Zdalne szkolenie 
z komunikacji interpersonalnej i technik wywierania wpływu kończą się podsumowaniem 
wiadomości, a każda osoba kończąca prezentowany kurs interpersonalny online otrzymuje od 
nas certyfikat ukończenia profesjonalnego szkolenia w Human Skills. 
 
Rozpoczęcie szkolenia. Zdefiniowanie celów kursu i weryfikacja potrzeb Kursantów 
rozpoczynających trening interpersonalny – szkolenie z perswazji i technik wywierania wpływu. 
 
Moduł I. Techniki wywierania wpływu. Wprowadzenie do tematu perswazji 

• Różnica między perswazją a manipulacją. 
• Etyka w perswazji, czyli jak komunikować się z uważnością na interes rozmówcy. 
• Wpływanie a osobiste interesy, czyli kiedy warto szukać pomostu porozumienia. 
• Intencja w komunikacji perswazyjnej. 
• Szacunek a podnoszenie wartości rozmówcy. 
• Skutki manipulacji, czyli bilans zysków i strat – mechanizmy reaktancji. 
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Moduł II. Techniki wywierania wpływu. Planowanie działania 
• Sześć zasad perswazji R. Cialdiniego. 
• Określanie własnych celów w perswazji. 
• Określanie strefy wpływu. 
• Znaczenie asertywności i przekonań w realizacji perswazji. 
• Wnioski z przeszłości – błędy, które stają się lekcjami. 
• Dopasowanie kodów perswazyjnych do nadawcy – model DISC w praktyce perswazyjnej. 
• Wykorzystanie modelu OBT – myślenie ukierunkowane na cel. 
• Własny styl perswazji (budowanie własnej marki a konformizm). 
• Perswazja z klasą, technika ingracjacji, „wilk w owczej skórze” czy incydentalne 

podobieństwo? 
 
Moduł III. Techniki wywierania wpływu. Prawa perswazji 

• Prawa perswazji (prawo kontrastu, prawo sympatii, prawo wzajemności, prawo 
autorytetu, prawo niedostępności, prawo dowodu społecznego, prawo konsekwencji, 
prawo aureoli). 

• Neutralizacja manipulacji takich jak: atak personalny, huśtawka emocjonalna, 
wzbudzanie poczucia winy, przeszkadzanie, siła autorytetu, społeczny dowód słuszności, 
zasada wzajemności, niedostępność, zaangażowanie, niska piłka, utopione koszty, 
zatrzaśnięte drzwi, optyk z Brooklynu, pozorne ustępstwo, dobry i zły glina, dokręcanie 
śruby, pusty portfel, stopa w drzwiach, efekt trzeciej osoby, świadek interakcji, wpływu 
mniejszości, technika granfalonu, imię manipulowanego, uświadamianie hipokryzji i in. 
 

Zakończenie zajęć. Podsumowanie kluczowych zagadnień. Zdalny kurs „Techniki wywierania 
wpływu oraz obrony przed manipulacjami” kończy się utworzeniem indywidualnych planów 
działania przez Uczestników szkolenia. Zdolności interpersonalne zdobyte w czasie zajęć Kursanci 
będą mogli w razie potrzeby udokumentować certyfikatem wystawianym przez naszą firmę 
szkoleniową. 
  



 

Wszystkie treści i materiały zawarte w tej publikacji, stanowią własność Human Skills i są utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób 
(elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody autora. 
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PROGRAM SZKOLENIA TECHNIKI WYWIERANIA WPŁYWU ORAZ OBRONY 
PRZED MANIPULACJAMI – KURS STACJONARNY 
 
Stacjonarne szkolenia interpersonalne z technik wywierania wpływu przeprowadzamy w naszym 
centrum szkoleniowym zlokalizowanym w śródmieściu Warszawy. Klientom wybierającym 
stacjonarne szkolenia z kompetencji miękkich „Techniki wywierania wpływu oraz obrony przed 
manipulacjami” możemy dzięki temu zapewnić doskonałe warunki do nauki – kursy odbywają 
się w życzliwej atmosferze, w komfortowo zaaranżowanych przestronnych salach, a osoby 
prowadzące warsztaty chętnie służą pomocą Kursantom przybyłym na szkolenie. Umiejętności 
miękkie można więc w naszych murach trenować w przyjemny, bezproblemowy i skuteczny 
sposób. Otwarte szkolenia z umiejętności miękkich poświęcone perswazji i obronie przed 
manipulacjami to jednodniowe teoretyczno-praktyczne szkolenia z komunikacji personalnej, 
podczas których nacisk kładziemy przede wszystkim na ćwiczenia oraz aktywizujące metody 
nauczania. Umieszczony poniżej ramowy program organizujący prezentowane szkolenie z 
komunikacji interpersonalnej staramy się za każdym razem maksymalnie dostosowywać do 
potrzeb szkoleniowych Kursantów, aby jak najpełniej odpowiadał oczekiwaniom Kursantów i ich 
pracodawców. Stacjonarny kurs interpersonalny „Techniki wywierania wpływu oraz obrony 
przed manipulacjami” uzupełniamy dodatkowo analizami zaczerpniętych z życia Kursantów 
przypadków i sytuacji. Dzięki tej zasadzie możemy zapewnić Państwu w 100% zindywidualizowany 
i adekwatny do Państwa potrzeb trening interpersonalny. Szkolenie poświęcone perswazji i 
technikom wywierania wpływu realizujemy w zgodzie z metodą Activity Based Learning oraz  
założeniami cyklu Kolba. Gwarantujemy wysoką jakość i skuteczność opracowanego przez nas 
szkolenia – zdolności interpersonalne trenujemy od niemal dwóch dekad, a standard naszych 
usług szkoleniowych potwierdzają certyfikaty wielokrotnie przyznane Human Skills. W ramach 
opłaty za kurs wszyscy Uczestnicy warsztatów otrzymują od nas komplet starannie 
opracowanych materiałów szkoleniowych. 
  



 

Wszystkie treści i materiały zawarte w tej publikacji, stanowią własność Human Skills i są utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób 
(elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody autora. 
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SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA STACJONARNEGO „TECHNIKI 
WYWIERANIA WPŁYWU ORAZ OBRONY PRZED MANIPULACJAMI” 

 
„Umiejętność postępowania z ludźmi jest takim samym towarem handlowym jak cukier czy 

kawa. I zapłacę za tę umiejętność więcej niż za jakąkolwiek inna pod słońcem”.  
John D. Rockefeller 

 
Szkolenie: Techniki wywierania wpływu – jak stosować etyczną perswazję oraz neutralizować 
manipulacje? 
Otwarte szkolenia interpersonalne realizowane w trybie stacjonarnym odbywają się w 
warszawskiej siedzibie naszej firmy. Stacjonarne szkolenia z kompetencji miękkich „Techniki 
wywierania wpływu oraz obrony przed manipulacjami” odbywają się według ramowego 
planu umieszczonego poniżej i rozpoczynają weryfikacją potrzeb szkoleniowych Kursantów. 
Wyniki diagnozy mają decydujący wpływ na zawartość programu, według którego ostatecznie 
będzie realizowane dane szkolenie. Umiejętności miękkie w czasie prezentowanych warsztatów 
będziemy intensywnie trenować przez około 7 godzin z przerwami na kawę i obiad. W ramach 
opłaty za stacjonarne szkolenia z umiejętności miękkich Kursanci mają zapewniony poczęstunek 
w przerwie śniadaniowej oraz dwudaniowy obiad w lokalnej restauracji. Standardowy program 
szkolenia z komunikacji interpersonalnej, technik wywierania wpływu i perswazji opiera się na 3 
segmentach tematycznych. Stacjonarne szkolenie z komunikacji interpersonalnej „Techniki 
wywierania wpływu oraz obrony przed manipulacjami” kończy się podsumowaniem 
najistotniejszych zagadnień omawianych na warsztatach i przygotowaniem przez Kursantów 
osobistych planów działania. 
 
Wstęp do szkolenia. Omówienie celów warsztatów i diagnoza potrzeb szkoleniowych Kursantów 
rozpoczynających trening interpersonalny – szkolenie z technik wywierania wpływu i perswazji. 
 
Moduł I. Techniki wywierania wpływu. Wprowadzenie do tematu perswazji 

• Różnice między manipulacją a perswazją. 
• Etyka w perswazji – jak komunikować się z uważnością na interes partnera w rozmowie. 
• Wpływanie kontra interesy osobiste – kiedy warto dążyć do porozumienia. 
• Szacunek a podnoszenie wartości rozmówcy. 
• Intencja w komunikacji perswazyjnej. 
• Efekty manipulacji (bilans zysków i strat) – mechanizmy reaktancji. 

  



 

Wszystkie treści i materiały zawarte w tej publikacji, stanowią własność Human Skills i są utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób 
(elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody autora. 
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Moduł II. Techniki wywierania wpływu. Planowanie działania 
• 6 zasad perswazji według R. Cialdiniego. 
• Definiowanie osobistych celów w perswazji. 
• Wyznaczanie strefy wpływu. 
• Znaczenie przekonań i asertywności w perswazji. 
• Dostosowywanie kodów do nadawcy – model DISC w praktyce perswazyjnej. 
• Wnioski z przeszłości – błędy, które stają się lekcjami. 
• Jak korzystać z modelu OBT? – myślenie nastawione na cel. 
• Perswazja z klasą, technika ingracjacji, „wilk w owczej skórze” czy incydentalne 

podobieństwo? 
• Osobisty styl perswazji (konformizm a budowanie własnej marki). 

 
Moduł III. Techniki wywierania wpływu. Prawa perswazji 

• Prawa perswazji (prawo sympatii, prawo kontrastu, prawo wzajemności, prawo 
niedostępności, prawo autorytetu, prawo dowodu społecznego, prawo aureoli, prawo 
konsekwencji). 

• Neutralizacja różnych typów manipulacji (huśtawka emocjonalna, atak personalny, 
przeszkadzanie, wzbudzanie poczucia winy, społeczny dowód słuszności, siła autorytetu, 
zasada wzajemności, zaangażowanie, niedostępność, niska piłka, zatrzaśnięte drzwi, 
utopione koszty, optyk z Brooklynu, dobry i zły glina, pozorne ustępstwo, dokręcanie śruby, 
pusty portfel, efekt trzeciej osoby, stopa w drzwiach, świadek interakcji, imię 
manipulowanego, wpływu mniejszości, technika granfalonu, uświadamianie hipokryzji i 
in.). 
 

Zakończenie szkolenia. Kurs stacjonarny „Techniki wywierania wpływu oraz obrony przed 
manipulacjami” kończy się sporządzeniem indywidualnych planów działania i 
podsumowaniem najważniejszych treści omawianych w czasie szkolenia. Zdolności 
interpersonalne zdobyte w czasie zajęć Kursanci będą mogli udokumentować certyfikatem 
potwierdzającym ukończenie powyższego szkolenia w Human Skills. 
  



 

Wszystkie treści i materiały zawarte w tej publikacji, stanowią własność Human Skills i są utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób 
(elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody autora. 
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INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

Cena i terminy (link) 

Szkolenie online: 
Cena zawiera: 

• Materiały szkoleniowe w pdf. 
• Certyfikat odbycia szkolenia. 
• Możliwość odbycia e-mentoringu po obyciu szkolenia (po ustaleniu z trenerem). 

Jak się przygotować do uczestnictwa w szkoleniu otwartym online? 
• Szkolenie obywa się na platformie Clikmeeting lub Zoom. Nie musisz nic instalować. 

Udział w szkoleniu jest możliwy za pośrednictwem komputera, laptopa oraz telefonu 
komórkowego. 

• Przed udziałem w szkoleniu otrzymasz link do pokoju online. 
• Przed szkoleniem sprawdź czy działają Ci głośniki oraz czy masz aktywną kamerę 

(może się przydać). 
• Przygotuj sobie notatnik oraz długopis. 
• Logując się na szkolenie, skorzystaj z przeglądarki Google Chrome lub Firefox. 
• Sprawdź jak się przygotować technicznie (więcej informacji). 

 

Szkolenie otwarte stacjonarne: 
Cena szkolenia otwartego stacjonarnego zawiera: 

• Realizacje szkolenia w kamienicy, w centrum Warszawy (zobacz nasze biuro) lub 
w wybranej sali szkoleniowej w Warszawie z dostosowaniem do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 

• Przerwę kawową premium (kawa z ekspresu i nie tylko; wybór herbat; napoje; owoce; 
przekąski) oraz obiad w pobliskiej restauracji. Jeżeli jesteś na szczególnej diecie, zgłoś 
nam to proszę przed szkoleniem. 

• Pakiet szkoleniowy (materiały szkoleniowe, teczka, notatnik, długopis). 
• Certyfikat odbycia szkolenia. 
• Możliwość odbycia e-mentoringu po obyciu szkolenia (po ustaleniu z trenerem). 

Jak się przygotować do uczestnictwa w szkoleniu stacjonarnym? 
• Szkolenie obywa się w godzinach 9:00-16:00 – zapraszamy Cię już około godziny 8:45. 
• W trakcie szkolenia będą przerwy kawowe i jedna dłuższa obiadowa. 
• Szkolenie obywa się z biurze firmy Human Skills, ul.Widok 18/2 w samym centrum 

Warszawy. Jeżeli wybierasz się do nas samochodem, weź pod uwagę, że jest 
to centrum i strefa płatnego parkowania. 

 

https://www.humanskills.pl/szkolenia_otwarte/techniki-wywierania-wplywu/
https://www.humanskills.pl/szkolenia/clikmeeting/
https://www.humanskills.pl/firma/


 

Wszystkie treści i materiały zawarte w tej publikacji, stanowią własność Human Skills i są utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób 
(elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody autora. 
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FORMULARZ ZAMÓWIENIA NA SZKOLENIE OTWARTE TECHNIKI WYWIERANIA WPŁYWU ORAZ 
OBRONY PRZED MANIPULACJAMI 

Gdzie znaleźli Państwo informację o szkoleniu?  

TEMAT i SZKOLENIA/ TERMIN 
 

LICZBA ZGŁASZANYCH UCZESTNIKÓW 
 
 

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA / ÓW SZKOLENIA  

ZAJMOWANE STANOWISKO/A  

ADRES E-MAIL (w celu przesłania informacji o szkoleniu)  

NUMER TELEFONU (w przypadku niezbędnego kontaktu)  

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI SZKOLENIA NETTO:  BRUTTO:  
 

ZWOLNIENIE Z VAT*: 
                                                                TAK                                                              NIE 
*w przypadku zwolnienia z VAT prosimy o dołączenie podpisanego OŚWIADCZENIA z bieżącą datą, które wykazuje ulgę. 
CZY AKCEPTUJĄ PAŃSTWO FAKTURY PROFRORMA/PRZEDPŁATĘ ZA SZKOLENIE:       TAK/ NIE  

TERMIN PŁATNOŚCI FAKTURY*: 7 dni/14 dni/inny jaki: 
 

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ  
 Imię i nazwisko / Nr tel. i email 
DANE DO FAKTURY PEŁNA NAZWA FIRMY, ADRES, NIP 

Adres wysyłki faktury: 

ZAMAWIAM SZKOLENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY: 
 
 
Podpis osoby przyjmującej zgłoszenie, data 

Pieczątka firmy Klienta 
 
 
Podpis osoby zgłaszającej, data 

Przeczytaj: Regulamin (wejdź) Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem uczestnictwa. Akceptuję 
regulamin – obwiązki i konsekwencje. 
 

Podpis osoby zgłaszającej, data 
Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera i informacji handlowych, w tym BEZPŁATNYCH ZAPROSZEŃ NA WYDARZENIE oraz  

DEDYKOWANYCH ZNIŻEK NA CENY SZKOLEŃ  od Human Skills. Zgoda jest dobrowolna. Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane 
przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, 
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Administratorem jest Human Skills, ul. Rembielińska 12/19, 03-343 Warszawa 
 

Podpis osoby zgłaszającej, data 
 

https://www.humanskills.pl/strona-glowna/firma/regulamin/

