
    

 

Szanowni Państwo, 
 
 

Polska Fundacja Przedsiębiorczości – jako instytucja wspierająca rozwój mikro-, małych 

i średnich przedsiębiorstw ma przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie on-line w formie webinarium pt. 

 

„Process Communication Model: Sprawdzony  

przez NASA model podnoszenia efektywności  

w sytuacjach trudnych” 
 

Webinarium poprowadzą: 

✓ Lucyna Ławniczak – praktyk, Konsultant TOC, trener, psycholog, przedsiębiorca - właścicielka firmy 

Autonomia Consulting certyfikowanej jednostki szkoleniowej SUS 2.0, wykładowczyni Polskiej Fundacji 

Przedsiębiorczości. Dzięki systemowemu podejściu do usprawniania dostosowuje rozwiązania  

do potrzeb organizacji. Łączy psychologię rozwoju i zmiany kultury organizacji z twardymi rozwiązaniami Lean 

oraz TOC. Jako pasjonat rozwoju wdraża innowacyjne narzędzia wspierające organizacje w zmianie. 

✓ Agnieszka Woś-Szymanowska - konsultant biznesowy, psycholog, praktyk AT, certyfikowany trener i coach 

PCM®. Wspiera firmy w rozwoju i tworzeniu efektywnych struktur organizacyjnych. Uwzględnia przy tym 

zarówno twarde wskaźniki biznesowe, jak psychologiczne aspekty związane z zarządzaniem i zmianą. 

Pasjonatka Analizy Transakcyjnej (AT). Autorka największego w Polsce bloga o AT: www.analiza-

transakcyjna.pl. W swojej pracy korzysta z Process Communication Model® (PCM®) - naukowego narzędzia 

wspierającego budowanie komunikacji oraz motywacji, minimalizowanie konfliktów, a także rozwój 

managerów, pracowników i zespołów. 

 

Zapraszamy 20 maja 2020r. (środa) w godzinach od 13.30 do 15.00. 

 

Webinarium odbędzie się przy użyciu platformy Zoom. Wymagania sprzętowe dla jego uczestników,  

to zainstalowana platforma zoom.us oraz konto na tej platformie. Mogą przydać się słuchawki  

wraz z mikrofonem, ale nie są wymagane. Link z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu zostanie 

przesłany do zaakceptowanego uczestnika w osobnej wiadomości e-mail.  

 

Udział jest bezpłatny. 

 

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

Fundacji Przedsiębiorczości (www.pfp.com.pl). Rejestracja na webinarium jest możliwa tylko  

za pośrednictwem formularza. Liczba uczestników jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 
 

 

 
ZAPISZ SIĘ 

 

W razie pytań, prosimy o kontakt z 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
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