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Szanowni Państwo, 

 

Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) – jako instytucja wspierająca rozwój mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstw (MSP) oraz partner Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości ma przyjemność zaprosić 

Państwa na bezpłatne szkolenie pt. „Negocjator i jego warsztat negocjacyjny”.  

 

Celem szkolenia jest:  

 uporządkowanie wiedzy nt. podstawowych elementów procesu negocjacji 

 ćwiczenie wybranych umiejętności pomagających odnieść sukces w negocjacjach 

 przeanalizowanie procesu negocjacji od strony osobowości negocjatorów 

 sprawdzenie swoich mocnych stron i obszarów do pracy w grze negocjacyjnej 

 

Szkolenie kierowane jest do osób, które: 

- negocjowały, negocjują bądź planują negocjować 

- są otwarte na pogłębianie wiedzy z zakresu praktycznej psychologii  

- gotowe na przyjrzenie się swoim mocnym i słabym stronom podczas procesu negocjacji 

- oraz lubiące warsztatowy charakter szkoleń 

 

Podczas szkolenia uczestnicy będą pracowali indywidualnie oraz grupowo wykonując testy, ćwiczenia, 

symulacje, analizując studia przypadków, udzielając feedbacku.  

Około 70-80% warsztatów przeznaczona jest na część praktyczną 

 

Szkolenie poprowadzi pani Elżbieta Stelmach – trener biznesu z ponad dwudziestoletnim 

doświadczeniem, certyfikowany Trener i Partner FRIS, Praktyk Analizy Transakcyjnej, dyplomowany coach 

i doradca zawodowy, coach kryzysowy, przedsiębiorca, właściciel Centrum Szkoleniowo-Rozwojowego 

Sapientia w Szczecinie. 

 

Szczegółowy harmonogram szkolenia przesyłamy w załączeniu. Na szkoleniu uczestnicy otrzymają 

materiały szkoleniowe, a po nim będą mieć możliwość pobrania zaświadczenia  

o uczestnictwie w formie elektronicznej.  

 

Szkolenie odbędzie się 19 listopada 2019 r. w godzinach od 9.00 do 16.00 w siedzibie Polskiej Fundacji 

Przedsiębiorczości przy ul. Monte Cassino 32 w Szczecinie. 

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 

 

W celu zapisania się na szkolenie, zapraszamy do rejestracji na stronie internetowej Polskiej Fundacji 

Przedsiębiorczości (www.pfp.com.pl). Rejestracja na szkolenie jest możliwa tylko za pośrednictwem 

formularza. 

 

 
ZAPISZ SIĘ 

 

W razie pytań, prosimy o kontakt z panią Patrycją Pińkowską, tel.: (91) 312-92-22,  

e-mail: p.pinkowska@pfp.com.pl.  

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu jest jednoznaczne z potwierdzeniem przez Uczestnika zapoznania się 

z ogólnymi warunkami organizacyjnymi szkoleń PFP i wyrażeniem zgody na ich zastosowanie. 

Serdecznie zapraszamy!

https://www.pfp.com.pl/szkolenia-i-doradztwo/aktualne-szkolenia
https://www.pfp.com.pl/szkolenia-i-doradztwo/aktualne-szkolenia
mailto:p.pinkowska@pfp.com.pl
https://www.pfp.com.pl/szkolenia-i-doradztwo/ogolne-warunki-organizacyjne-szkolen-pfp
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Program szkolenia 
 

„Negocjator i jego warsztat negocjacyjny” 
 

Prawa autorskie programów szkoleniowych należą do ich autora – Elżbiety Stelmach, Centrum Szkoleniowo-Rozwojowe 
Sapientia w Szczecinie. 

 

Godzina Temat zajęć 

9.00 – 09.15 Powitanie uczestników i wprowadzenie 

 

9.15 – 10.30 

1. Kontraktowanie jako ważny element procesu negocjacji. 

2. Dlaczego negocjujemy i w jakich negocjacjach bierzemy udział? 

3. Formułowanie celów negocjacyjnych. 

4. Stanowiska a interesy w negocjacjach. 

10.30 – 10.45 Przerwa  

 

10.45 – 12.15 

 

1. Jaki masz styl negocjowania? 

2. Emocje w negocjacjach – jak sobie z nimi radzić? 

3. Jak zwiększać swoją pewność siebie w negocjacjach? 

12.15 – 12.30 Przerwa  

 

12.30 – 14.15 

1. Gra negocjacyjna. 

14.15 – 14.30 Przerwa  

14.30 – 16.00 
1. Analiza wybranych technik manipulacyjnych i sposobów na poradzenie sobie  
    
    z nimi. 
 
 

16.00 Zakończenie szkolenia 


