
Poznaj Process Communication Model®:
Process Communication Model® jest efektywnym narzędziem wspierającym lepsze 

rozumienie siebie i innych. Pomaga w naturalny sposób dostosować się do preferencji 
i potrzeb swoich oraz innych ludzi, tak aby szybko i skutecznie osiągnąć porozumienie  
w relacjach prywatnych i biznesowych. Pozwala na dostrzeżenie u siebie oraz u innych 

kluczowych potrzeb, których zaspokojenie jest konieczne do utrzymania satysfakcji 
w życiu prywatnym i zawodowym oraz wskazuje, jak to zrobić konstruktywnie.

poprawa relacji prywatnych: adekwatne reakcje na trudne sytuacje

rozwój relacji biznesowych: elastyczne dopasowanie do klientów

sprawne zarządzanie zespołami: dobór adekwatnego stylu zarządzania

skuteczne motywowanie do zmian: wybór adekwatnych metod

lepsze rozumienie innych: rozpoznanie preferowanego stylu komunikacji i potrzeb

większa samoświadomość: zidentyfikowanie kluczowych potrzeb i motywatorów

Korzyści z zastosowania PCM®:



 Założenia Process Communication Model®

OCEŃ
PRZEWIDUJ

ROZWIĄZUJ

POZNAJ
DOSTOSUJ

Poznaj 6 typów 
osobowości, które 

wszyscy posiadamy 
w różnym stopniu. 
Dowiedz się o ich 

unikatowych silnych 
stronach, 

przewidywalnych 
zachowaniach 
i preferencjach 

komunikacyjnych.

Poznaj i stosuj 
precyzyjne techniki 

zmniejszania 
napięcia 

i rozwiązywania 
konfliktów 

u wszystkich typów 
osobowości. Naucz 

się, jak na nowo 
zaangażować 

innych w zdrowy 
i produktywny 

dialog.

Skorzystaj 
ze sprawdzonej 

metodologii 
i naucz się, jak 
przewidywać 
załamanie 

w komunikacji 
i rozpoznaj, jakie  
niezaspokojone 

potrzeby napędzają 
to zachowanie.

Naucz się 
w naturalny sposób 

dostosowywać 
swoją komunikację 
i styl zarządzania 
tak, aby pasował 

do preferencji 
innych. Osiągaj 
efektywniejszą 
komunikację 

i buduj mocniejsze 
relacje.

Adekwatnie oceniaj 
preferowany styl 

komunikacji 
i potrzeby 

motywacyjne innych 
osób przez aktywną 

obserwację 
i uważne słuchanie.

PCM® koncentruje się na rozwinięciu 5 kluczowych kompetencji, które pozwalają 
na adaptację oraz nawiązanie porozumienia z wszystkimi typami osób: 

Obserwuj i zrozum swoje własne zachowanie

Zrozum i przewiduj zachowanie innych

Zarządzaj sytuacjami konfliktowymi

- rozpoznaj swój preferowany styl komunikacji, zarządzania, preferencje 
środowiskowe oraz sekwencję zachowań stresowych i potrzeby psychologiczne 
oraz zobacz, jak Twoja motywacja i sekwencja stresu może się zmieniać

- rozpoznaj preferowany styl komunikacji, środowiska, percepcji oraz 
zarządzania u innych oraz naucz się efektywnej komunikacji 
i zarządzania, w odpowiedzi na preferencje i potrzeby drugiej strony

- naucz się dobierać efektywne rozwiązania, dopasowane 
do potrzeb obu stron konfliktu i buduj porozumienie w oparciu 
o efektywną komunikację, odpowiadającą na potrzeby rozmówcy



 PCM® na co dzień i w organizacji

Poznaj model opracowany dla NASA 
        - przygotowany i wdrażany w ścisłej współpracy z ekspertami agencji. 
 
Dlaczego NASA?

WZMACNIAJ EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTĄ BUDUJ ZAANGAŻOWANIE ORGANIZACJI

umiejętność 
adaptacyjnej 
komunikacji

budowanie 
pozytywnych 

relacji

efektywne 
zarządzanie 

zespołem

wzrost 
efektywności 

organizacyjnej

Skorzystaj z modelu na co dzień i w pracy zawodowej:  
 > rozpoznaj swoje potrzeby i zadbaj o ich pozytywną realizację; 
 > naucz się skutecznie komunikować ze swoimi bliskimi: partnerem /partnerką, dziećmi,  
    znajomymi oraz współpracownikami (tak, z teściową i "trudnym" klientem także!); 
 > reaguj adekwatnie na stres u innych i minimalizuj powstające napięcie; 
 > naucz się budować efektywne relacje w biznesie. 

Kiedy wsadzisz grupę ludzi w metalową puszkę, która wyniesie ich na orbitę, gdzie będą 
zdani na siebie, masz pewność, że prędzej czy później doświadczą stresu. Ekspertów 
NASA interesowało zatem, jak wytypować właściwy zespół oraz w jaki sposób przewidywać 
możliwe scenariusze i minimalizować skutki stresu, które w kosmosie mogą być 
katastrofalne. Z tą intencją zaprosili do zespołu badawczego dr Taibiego Kahlera, który 
prowadził już badania nad swoim modelem. Przy współpracy NASA dopracował jego 
założenia i skutecznie przeniósł je także na praktykę biznesową.  

To była tylko kwestia chwili, aby firmy zainteresowały się modelem, który z naukową 
precyzją pozwala wytypować preferowaną percepcję, kanał komunikacji, środowisko 
pracy, styl zarządzania oraz potrzeby psychologiczne. Zresztą nie tylko firmy. Jest 
on z powodzeniem wdrażany również w służbie zdrowia, edukacji, a także... polityce! 
Klientem Kahlera był m.in Bill Clinton, który uważał Kahlera za geniusza. Kahler został 
zresztą osobistym doradcą Clintona, a ówczesna administracja polityka odbyła szkolenia 
z Process Communication Model®. 
 
W Polsce model jest nadal nowością, budzi zainteresowanie coraz większej ilości firm. 

Z kosmosu pod dachy korporacji...



 PCM® w biznesie

dominującą percepcję, a zatem sposób, w jaki ludzie patrzą 
na rzeczywistość – odnoszenie się do niej pozwala na szybsze 
nawiązanie relacji oraz budowanie atmosfery porozumienia, 
ponieważ rozmówca ma poczucie, że druga strona dobrze rozumie 
jego punkt widzenia i po prostu "nadaje na tych samych falach"; 
 
ulubiony kanał komunikacji, a zatem sposób, w jaki dane osoby lubią 
się komunikować - użycie odpowiedniego kanału pozwala 
na zbudowanie efektywnej komunikacji, ponieważ rozmówca 
ma poczucie, że rozmowa odpowiada jego oczekiwaniom; 
 
pożądane środowisko pracy, a zatem środowisko, w którym dane 
osoby funkcjonują najbardziej efektywnie – jego rozpoznanie pozwala 
ocenić, na ile środowisko (prywatne i zawodowe) jest adekwatne 
oraz wspierające w realizacji celów (prywatnych i zawodowych); 
 
preferowany rodzaj interakcji, a zatem ulubiony styl managerski 
– jego ustalenie pozwala obejrzeć, jaki styl zarządzania odpowiada 
potrzebom poszczególnych osób i najlepiej motywuje je do pracy; 
 
potrzeby psychologiczne, a zatem szczególne potrzeby, których 
zaspokojenie jest ważne dla danej osoby i które w największym 
stopniu wpływają na jej motywację: osobistą, zawodową, zakupową 
 – pokazuje to, na które obszary szczególnie zwrócić uwagę; 
 
sekwencję stresu, a zatem mechanizm, którego dana osoba będzie 
używać, aby osiągnąć porażkę – to bardzo ważny element, który 
pokazuje, jakie potencjalne działania sabotujące będzie realizować 
dana osoba oraz stanowi wskazówkę, jak do nich nie doprowadzić. 
To właśnie ten element szczególnie interesował ekspertów NASA.

Process Communication Model® pozwala rozpoznać:
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Poznaj ofertę PCM®

Sesja indywidualnej informacji zwrotnej

Dla osób, które chcą poznać swój profil oraz 
zaplanować indywidualną pracę rozwojową. 
> indywidualna praca z coachem PCM®  
> obszerny raport "Klucz do mojego profilu"

Dla osób, które chcą rozwinąć praktyczne 
kompetencje na warsztatach: 
> PCM 1 Poznaj Process Communication Model®* 
> PCM 2 Dystres i rozwiązywanie konfliktów* 

Dla osób, które chcą wykorzystywać model 
w swojej pracy coacha, managera, trenera: 
> certyfikacja "Coach PCM"* 
> certyfikacja "Trener PCM"*

Warsztaty Process Communication Model®

Certyfikacja Process Communication Model®

* ponieważ certyfikacja jest praktycznym programem przygotowującym uczestników  
  do wykorzystania modelu w praktyce, uczestnikami szkoleń certyfikacyjnych mogą    
  być wyłącznie osoby, które uczestniczyły już w szkoleniach PCM 1 oraz PCM 2, 
  na których poznały swój profil oraz główne założenia modelu

* w ramach warsztatu PCM 1 uczestnicy otrzymują profil, raport "Klucz do mojego          
  profilu" oraz grupową sesję informacji zwrotnej 
* warsztat PCM 2 ma charakter pogłębiający, jego uczestnikami mogą być wyłącznie  
  osoby, które ukończyły warsztat PCM 1



 Sesja indywidualna: profilowanie PCM®

Wypełnij kwestionariusz online i poznaj swój profil.  
Wynik omówisz wraz z prowadzącym w interaktywnej formule 

- z odniesieniem do Twojego funkcjonowania prywatnego i zawodowego.

Uczestnik otrzyma: 
> 2-stronicowy profil podsumowujący układ typów z określeniem: percepcji, mocnych 
stron, stylu interakcji, części osobowości, kanałów komunikacji, preferencji środowiska, 
potrzeb psychologicznych, sekwencji stresu, a także wykres pokazujący układ typów 
oraz fazę - aktualnie najbardziej aktywny typ; 
> obszerny raport "Klucz do mojego profilu" wyczerpująco omawiający każdą pozycję 
profilu wraz z indywidualnym planem działania: konkretnymi propozycjami, jak może 
zadbać o swoje kluczowe potrzeby na co dzień i w pracy;  
> 2-godzinną sesję informacji zwrotnej (osobiście lub online)* z coachem PCM®. 
    
                        

*w przypadku szkolenia PCM 1 sesja informacji zwrotnej jest grupowa



Warsztaty Process Communication Model®

świadomość własnego profilu osobowości: 
Otrzymasz informację zwrotną, która umożliwi Ci poznanie swoich 
zasobów i obszarów do rozwoju oraz obejrzenie, jak reagujesz 
na różne typy osób oraz jak możesz zastosować elastyczne metody 
działania, adekwatne do różnych typów osobowości. 
 
rozwój mniej dostępnych obszarów: 
Warsztaty pozwolą Ci rozwinąć własne obszary deficytowe, tak abyś 
nabył(a) umiejętności budowania porozumienia z innymi oraz  
tworzenia środowiska motywującego do efektywnej pracy, a także 
płaszczyzny do budowania relacji z klientami / pracownikami / bliskimi. 
 
łatwość budowania efektywnej komunikacji: 
Praktyczne zajęcia ułatwią Ci nawiązywanie skutecznego porozumienia, 
z uwzględnieniem preferowanego kanału komunikacji i percepcji: 
własnego oraz drugiej strony. 
 
skuteczne motywowanie do zmiany: 
Umiejętność rozpoznawania i adekwatnego reagowania na potrzeby 
psychologiczne ułatwi Ci efektywne motywowanie rozmówcy, a także 
utrzymywanie własnej motywacji i zaangażowania. 
 
efektywne reagowanie na stres i sytuacje konfliktowe: 
Umiejętność rozpoznawania sekwencji stresu ułatwi Ci adekwatne 
reagowanie na konflikt i stres oraz wsparcie siebie i innych w powrocie 
do konstruktywnego funkcjonowania poza sekwencją stresu; pozwoli 
także na uświadomienie sobie i pokazanie drugiej stronie 
nieefektywnych mechanizmów używanych, aby sabotować swoje 
działania, zarówno w obszarze biznesowym, jak i prywatnym. 
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PCM 1

Podczas tego praktycznego warsztatu odkryjesz, jak korzystać z modelu, aby 
skutecznie motywować siebie i innych, budować efektywną komunikację, 
rozpoznawać reakcje na stres, przewidywać możliwe negatywne zachowania oraz 
umożliwiać wyjście z tej negatywnej sekwencji: zarówno sobie, jak i innym. 
 
Poznasz swoją strukturę w oparciu o indywidualny raport oraz obserwację w trakcie 
szkolenia.   
 
Po warsztacie uczestnicy: 
    sprawnie rozpoznają każdy z 6 typów 
    osobowości oraz jego istotne przesłanki; 
    budują skuteczną komunikację w oparciu 
    o preferowany kanał i percepcję; 
    rozpoznają i adekwatnie reagują na potrzeby 
    psychologiczne; 
    rozpoznają sygnały świadczące o wchodzeniu 
    w sekwencję stresu; 
    adekwatnie odpowiadają na sygnały stresu 
    na każdym z jego poziomów; 
    budują optymalny plan działania: 
    prywatnego i zawodowego. 

PCM 1 Poznaj Process Communication Model®

2430 zł netto | 2989 zł brutto

Terminy szkoleń: Koszt:

Sosnowiec, 17-19 czerwiec 2019 

Warszawa, 16-18 wrzesień 2019 

W cenie warsztatu:  
    manual szkoleniowy PCM 1; 
    raport Klucz do mojego profilu -                      
    szczegółowy opis własnej struktury 
    i indywidualny plan działania; 
    raport: PCM 7 elementów; 
    przerwy kawowe i pyszny lunch. 

Koszt analogicznego szkolenia 
w Kahler Communication Europe: 1500 Euro netto

Cena nie obejmuje kosztów noclegu i dojazdu.

3 dni intensywnego warsztatu praktycznego 

3 dni

Po warsztacie będziesz w stanie 
zastosować podstawowe założenia PCM 
w swoim życiu prywatnym i zawodowym.

limit miejsc: 10 osób



1620 zł netto | 1993 zł brutto

Terminy szkoleń: Koszt:

Sosnowiec, 24-25 czerwiec 2019 

Warszawa, 14-15 październik 2019
Koszt analogicznego szkolenia 
w Kahler Communication Europe: 1000 Euro netto

PCM 2 PCM®: Dystres i rozwiązywanie konfliktów

2 dni pogłębionego warsztatu

2 dni

Podczas tego praktycznego warsztatu zajrzysz znacznie głębiej w potrzeby swoje 
oraz innych. Skoncentrujemy się w szczególności na stresie i sytuacjach 
konfliktowych. Zobaczysz, jakie wzorce wchodzą w grę, gdy pojawia się stres, tj. jak 
to sobie organizujemy, zależnie od naszego najbardziej aktywnego typu, aby przeżyć 
sytuację w określony sposób. Poznasz stojące za fazami obszary problemowe, 
wywodzące się z wczesnego dzieciństwa i zobaczysz ich powiązanie z aktualnym 
funkcjonowaniem. 
 
Po warsztacie uczestnicy: 
    rozpoznają sekwencję stresu: od subtelnych 
    sygnałów (driver), przez konkretne zachowania 
    (maska), aż do końcowej wypłaty; 
    rozpoznają mity, w które wierzymy, gdy 
    rozpoczynamy sekwencję stresu, a które 
    wpływają na naszą postawę względem innych; 
    podejmują adekwatne interwencje w obliczu 
    problemów relacyjnych, osobistych i zawodowych 
     – umożliwiające powrót do pełni osobistych 
    zdolności; 
    dostrzegają fazy i stojące za nią osobiste 
    obszary do przepracowania. 
 
     

W cenie warsztatu:  
    manual szkoleniowy PCM2; 
    raport: PCM 8 elementów; 
    przerwy kawowe i pyszny lunch. Po warsztacie będziesz w stanie 

z wnikliwością obserwować przesłanki 
wchodzenia w negatywną sekwencję stresu 

i adekwatnie na nie reagować.

Cena nie obejmuje kosztów noclegu i dojazdu.

limit miejsc: 10 osób



Poznaj Process Communication Model®

PCM®: Dystres i rozwiązywanie konfliktów

Zostań coachem / trenerem PCM®

PCM 1

PCM 2

Certyfikat PCM

ŚCIEŻKA CERTYFIKACJI PCM®:



 Coach PCM®

kupuje profile bezpośrednio od dystrybutora  
ma prawo prowadzić sesje indywidualnych i grupowych 
informacji zwrotnych odnośnie profilu danej osoby / grupy osób 
może posługiwać się logotypem PCM oraz odznaką "certyfikowany coach 
PCM" w swojej komunikacji marketingowej 
 
 

Coach Process Communication Model®:

Trener PCM® 

kupuje profile bezpośrednio od dystrybutora  
ma prawo prowadzić każdy rodzaj szkolenia PCM®: PCM 1®, PCM 2®, High 
Performing Teams Seminar, PCM® Sales Seminar (z wyłączeniem certyfikacji 
coachów i trenerów, którą prowadzi tylko Master Trener) 
ma pełny dostęp do wszystkich materiałów dotyczących szkoleń PCM®, 
w tym materiałów szkoleniowych, manuali trenerskich, filmów, 
licencjonowanych prezentacji szkoleniowych, pomocy szkoleniowych 
i materiałów promocyjno-reklamowych 
może posługiwać się logotypem PCM® oraz odznaką "certyfikowany trener 
PCM®" w swojej komunikacji marketingowej 
jeśli ukończył dowolne inne szkolenie coachingowe może także używać 
określenia i odznaki "certyfikowany coach PCM®" 
 
 

Trener Process Communication Model®:
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* w przypadku szkoleń PCM® dłuższych niż 4h trener ma obowiązek przeprowadzenia  
  badania każdego z uczestników kwestionariuszem   
* szkolenia z modelu PCM® nie można łączyć ze szkoleniami dotyczącymi innych            
  nurtów i modeli, tj. szkolenia te są w ofercie trenera oddzielane od szkoleń PCM®

* sprzedaż profilu musi być połączona z sesją informacji zwrotnej



 Wyróżniki modelu PCM® 

>  model opracował dr Taibi Kahler, 
    stanowi on kontynuację prac Kahlera nad pojęciami miniskryptu i driverów,  
    które wprowadził do Analizy Transakcyjnej - jest to najbardziej aktualna 
    koncepcja driverów (zdaniem Kahlera ta używana w AT jest nieaktualna) 
>  został opracowany we współpracy z NASA, gdzie przez ponad 20 lat był            
    poddawany dalszym badaniom i wdrożeniu  
>  wypracowany w toku restrykcyjnych badań klinicznych 
>  wykorzystują go znane osoby publiczne, w tym m.in. Bill Clinton, którego            
    Kahler był osobistym doradcą  
>  wdrażany przez duże, znaczące korporacje w procesach rozwojowych 
>  model wykracza poza klasyczne kwestie komunikacji i preferencji, pokazując    
    m.in. przewidywalną sekwencję stresu każdej osoby oraz możliwe zmiany 

W Polsce model jest nadal nowością, budzi zainteresowanie coraz większej ilości firm. 
Jest wartościowym wyróżnikiem dla trenera lub konsultanta, który stawia na jakość 

stosowanych narzędzi i metod.

Ze szkoleń PCM® Kahler Communications Inc skorzystali:



PCM  Zostań coachem lub trenerem PCM®

Terminy szkoleń: Terminy szkoleń:
Warszawa, 18-23 listopad 2019 Warszawa, 1-2 lipiec 2019 

Koszt: Koszt:

3970 zł netto | 4883 zł brutto  12900 zł netto  15867 zł brutto
Koszt analogicznego szkolenia 
w Kahler Communication Europe: 1500 Euro netto

Koszt analogicznego szkolenia 
w Kahler Communication Europe: 3500 Euro netto

W cenie warsztatu:  
>  6 dni pracy z Master Trenerem            
    (angielski z tłumaczeniem na polski); 
>  podręcznik trenera PCM1 i PCM2; 
>  prezentacje i materiały dla                  
    wszystkich dostępnych szkoleń PCM;  
>  egzamin i certyfikat PCM; 
>  10 profili do wykorzystania; 
>  przerwy kawowe i pyszny lunch. 

W cenie warsztatu:  
>  1 dzień pracy z Master Trenerem 
    (angielski z tłumaczeniem na polski); 
>  3h indywidualnej superwizji (online):    
    wsparcie w korzystaniu z narzędzi      
    PCM - wspólna interpretacja profili; 
>  egzamin i certyfikat PCM; 
>  3 profile do wykorzystania; 
>  przerwy kawowe i pyszny lunch. 

Certyfikowany coach lub trener PCM® ma dostęp do kwestionariuszy oraz licencję 
na używanie modelu. Może proponować swoim klientom sesje informacji zwrotnej 
w oparciu o PCM®. Wybierz jedną z dwóch ścieżek, zależnie od Twoich potrzeb:

Przed rozpoczęciem warsztatu otrzymasz 
dostęp do 3 profili do wykonania oraz  
3h superwizji, aby poćwiczyć sesje.

Warsztat przygotowujący do prowadzenia 
sesji informacji zwrotnych dla klientów.  
W cenie egzamin oraz certyfikacja 
prowadzona przez Master Trenera.

Warsztat przygotowujący do prowadzenia 
szkoleń z Process Communication 
Model®. W cenie egzamin oraz certyfikacja 
prowadzona przez Master Trenera.

- 1 dzień z prowadzącą  
- 1 dzień z Master Trenerem

- w całości prowadzonych 
przez  Master Trenera

Przed rozpoczęciem warsztatu otrzymasz 
dostęp do 10 profili do wykonania, aby 
poćwiczyć sesje z klientami i szkolenie.

COACH PCM® TRENER PCM®

2 dni 6 dni

limit miejsc: 6 osób limit miejsc: 6 osób

certyfikat



Częste pytania (i odpowiedzi)

Czy muszę zdecydować się na całą ścieżkę od razu?

Chcę używać narzędzia w pracy. Ile dokładnie kosztuje certyfikacja?

Nie, możesz wziąć udział tylko w szkoleniu PCM 1 i następnie zdecydować o kolejnych. 
w miarę potrzeb, szczególnie jeśli nie planujesz na ten moment używać PCM w pracy. 
Pamiętaj jednak, że w niektórych województwach najlepiej objąć dofinansowaniem 
całą ścieżkę certyfikacji, ponieważ jest to bardziej opłacalne.

To zależy od Twojej decyzji: czy chcesz prowadzić sesje informacji zwrotnej czy też 
chcesz, tak jak ja, szkolić innych z modelu? Jeśli planujesz wyłącznie używać narzędzia 
w swojej pracy konsultanta lub coacha, to interesuje Cię koszt certyfikacji dla coachów, 
a jeśli chcesz ponadto szkolić innych z jego zakresu, to koszt certyfikacji dla trenerów: 
>  PCM Coach: 8 020 zł netto (7 dni - PCM1 + PCM2 + Coach PCM); 
>  PCM Trainer: 16 950 zł netto (11 dni - PCM1 + PCM 2 + Trener PCM). 

Szkolenie z dofinansowaniem

dolnośląskie: do 5 000 zł 
kujawsko-pomorskie: do 5 000 zł 
lubelskie: do 5 000 zł 
lubuskie: do 8 500 zł 
łódzkie: do 6 000 zł 
małopolskie: do 5 760 zł 
mazowieckie: brak dofinansowania  
opolskie: do 4 000 zł 
podkarpackie: do 8 000 zł 
podlaskie: do 15 000 zł 
pomorskie: brak dofinansowania  
śląskie: do 7 500 zł 
świętokrzyskie: do 6 000 zł 
warmińsko-mazurskie: do 80% wartości 
wielkopolskie: do 5 000 zł 
zachodniopomorskie: do 80% wartości 

Skorzystaj z dofinansowania!

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 
(w tym także osoby samozatrudnione) 

mogą uzyskać od 50 do nawet 80% 
dofinansowania na usługi szkoleniowe. 

Obowiązują jednak limity dofinansowania 
dla jednego pracownika.

A może masz zaprzyjaźnioną firmę, dla której 
możesz realizować pracę w oparciu o umowę- 

zlecenie? Jest to wystarczająca forma 
zatrudnienia, aby wziąć udział w projekcie.

Chcesz skorzystać z dofinansowania, ale potrzebujesz pomocy w tym zakresie? 
Daj znać, pomogę Ci z dokumentacją!

Wyczerpałeś już swój limit? 
W Twoim województwie nie ma możliwości 

uzyskania dofinansowania?

Zgłoś się i zapytaj o szczegóły!



O trenerze

(Practitioner Coach Diploma, Noble Manhattan Coaching)

Agnieszka Woś-Szymanowska
konsultant biznesowy, psycholog

Ponad 2300 godzin doradztwa biznesowego 
z zakresu rozwoju organizacji dla ponad 
100 przedsiębiorstw.

certyfikowany trener biznesu 

certyfikowany coach  

praktyk Analizy Transakcyjnej 

certyfikowany coach i trener PCM® 

(Akademia Trenerów Biznesu, Kontrakt OSH)

(ponad 700h szkoleń w nurcie AT, regularna superwizja)

(PCM Train the trainers, Kahler Communication Europe)

Informacje i zgłoszenia

Chcesz się zapisać? 
A może masz jeszcze jakieś pytania? 

Dzwoń lub pisz śmiało: 

agnieszka@analiza-transakcyjna.pl 

501 844 827

Od 8 lat prowadzi firmę konsultingową        

                            , której nazwa nawiązuje 

do koncepcji AT, w myśl której możemy 

dokonywać zmian na głębokim poziomie.


