
 

 
 

 

zaprasza na 

INDYWIDUALNE KONSULTACJE 

dla właścicieli firm i kadry zarządzającej 

 

Cokolwiek dzieje się aktualnie w Twojej organizacji, jest to związane z tym, w jaki sposób budujesz 

swoje relacje z ludźmi. Czasami może to się wydawać dla Ciebie nieoczywiste, kiedy obserwujesz w 

swoim zespole takie zachowania jak np. koalicje, częste zwolnienia lekarskie, wybuchy 

emocjonalne, destrukcyjne konflikty, rywalizacja, donosicielstwo, małe zaangażowanie w pracę, 

często popełniane błędy w pracy, rotacje, obniżenie jakości produktu czy usługi, trudności w 

komunikacji międzypokoleniowej, kłopoty finansowe firmy, kryzys czy wiele wiele innych. 

Jeżeli sytuacje, z którymi się mierzysz, stają się dla Ciebie niepokojące lub już nie do wytrzymania, 

albo też stale się powtarzają pomimo stosowania przez Ciebie różnych środków zaradczych, przyjdź 

i skonsultuj temat z jednym z naszych specjalistów.  

Konsultacja składa się z 30-minutowych modułów: 

• pierwsze 30 minut to czas, w którym przedstawiasz sytuację, którą chcesz się zająć, a nasz 

konsultant pomaga Ci zobaczyć, w jaki sposób jesteś za nią odpowiedzialny, które Twoje 

schematy budowania relacji wygenerowały efekt, jakiego właśnie doświadczasz w swojej 

organizacji. Na tym etapie konsultacja może się zakończyć, ponieważ uświadomienie sobie 

własnej odpowiedzialności może Ci wystarczyć do samodzielnego znalezienia nowych 

rozwiązań; 

UWAGA: ten moduł jednorazowo oferujemy bezpłatnie osobom, które jeszcze nie korzystały 

z naszych usług. 

• drugie 30 minut konsultacji to czas, w którym możemy pomóc Ci znaleźć nowe sposoby 

poradzenia sobie z wyzwaniem, przed jakim obecnie stoisz. Informacje zwrotne i 

podpowiedzi od naszego konsultanta mogą okazać się dla Ciebie wartościową wskazówką w 

tych poszukiwaniach. Na tym etapie konsultacja również może się zakończyć; 

 

• ostatnie 30 minut konsultacji to czas pogłębionej analizy szerszego kontekstu sytuacji, nad 

którą pracujesz. Możesz wtedy odkryć źródła swojego schematu, określić kierunek dalszej 

pracy nad sobą, otrzymasz też zadania dedykowane Twoim indywidualnym potrzebom do 

samodzielnego wykonania. 

 

Konsultacje prowadzone są na żywo w siedzibie SSP w Zielonej Górze lub on-line.  

Cena: 200 zł brutto za każde 30 minut. 

Możesz wykupić też pakiet 18 modułów 30-minutowych (łączonych w dowolnej długości sesje) w 

cenie 3.060 zł brutto (15% rabatu). Na czas kryzysu gospodarczego spowodowanego 

koronawirusem umożliwiamy naszym klientom kredytowanie tej usługi, tzn. możesz z niej 

korzystać teraz, kiedy możesz jej szczególnie potrzebować, płacąc tylko 50% ceny, a 

pozostałą kwotę w terminie, który wspólnie uzgodnimy, lub w ratach.  

 

Zadzwoń i umów się: tel. 607 349 941 


