
 

[Rok] 

[Tytuł dokumentu] 

[PODTYTUŁ DOKUMENTU] 

AGNIESZKA KRASIŃSKA-GAWRYCH 

Szkolenie: Wsparcie pracownika w kryzysie 

Cel szkolenia 

Warsztat będzie podzielony na dwie części – teoretyczną i praktyczną. Uczestnik zdobędzie wiedzę na temat 
kryzysu emocjonalnego i jego przebiegu oraz jak kryzys wpływa na funkcjonowanie pracownika oraz zdobędzie 
umiejętności związane z rozpoznawaniem i reagowaniem na kryzys emocjonalny u pracownika. 

Dla kogo? 

Program dedykowany jest dla: 

• specjalisty ds. HR, 

• HRBP, 

• managera HR, 

• managerów, 

• kierowników, 

• liderów, 

• koordynatorów, 

• wolontariuszy, którzy udzielają wsparcia innym, 

• właścicieli małych przedsiębiorstw, którzy nie mają możliwości korzystania ze wsparcia specjalistów 
HR, 

• osób zainteresowanych zdobyciem kompetencji w zakresie wsparcia w kryzysie emocjonalnym. 
 

Forma 
Online - szkolenie obejmuje 8 godzin zajęć online. 

Po zakończeniu szkolenia 

Wiedza na temat: 

• kryzysu i jego dynamiki, 

• rodzajów kryzysów, 

• wpływ kryzysu na funkcjonowanie pracownika, 

• sposobu zadbania o własny dobrostan psychofizyczny jako osoby pomagającej. 

Umiejętności: 

• prawidłowa reakcja na kryzys pracownika, 

• przeprowadzenie rozmowy z pracownikiem doświadczającym kryzysu, 

• aktywne wysłuchanie pracownika, 

• komunikacja za pomocą klaryfikacji, parafrazy odzwierciedlenia, normalizacji, psychoedukacji. 

Kompetencje społeczne: 

• wiedza w jaki sposób zapewnić wsparcie w kryzysie, 

• wiedza w jaki sposób zapewnić bezpieczeństwo psychologiczne w pracy, 

• wiedza na temat profesjonalnej pomocy, 

• dbanie o dobrą atmosferę i komunikację w zespole. 
 



 

Program 

1. Nowe wyzwania w nowej rzeczywistości. 
2. Z czym mierzą się pracownicy i firmy. 
3. Czym jest kryzys emocjonalny? 
4. Rodzaje kryzysów. 
5. Dynamika kryzysu emocjonalnego. 
6. Stres. 
7. Wypalenie zawodowe. 
8. W jaki sposób kryzys wpływa na funkcjonowanie pracownika? 
9. Jak rozpoznać kryzys u pracownika?  
10. Jak reagować w sposób prawidłowy na kryzys pracownika? 
11. Jak przeprowadzić rozmowę z pracownikiem w kryzysie?  
12. Rola i kompetencje menadżera i HR. 
13. Psychologiczne bezpieczeństwo w pracy. 
14. Czy informować zespół o trudnej sytuacji pracownika? 
15. Firmowe SOS – gdzie szukać wsparcia psychologicznego. 
16. Dbanie o siebie.  
17. Dobre praktyki w obszarze dbania o dobrostan psychofizyczny pracowników. 

 

Prowadząca: Agnieszka Ryznaer 

Agnieszka Ryzner, HR Business Partner w firmie Getinge. Certyfikowany coach, mentor i konsultant kryzysowy 
oraz trener Extended DISC. Od 2020 trener motywacyjno-rozwojowy młodzieży z pieczy zastępczych i domów 
dziecka. Specjalizuje się w HR w firmach produkcyjnych. Na co dzień zajmuje się optymalizacją procesów HR, 
rozwijaniem pracowników i managerów w obszarze mocnych stron i kompetencji miękkich oraz dbaniem o ich 
dobrostan zdrowia psychicznego. 

Certyfikat 

Po zakończonym szkoleniu uczestnik otrzyma imienny certyfikat. 

Cena 

• 490 zł brutto 

• 460 zł brutto - studenci WSB, absolwenci WSB 

Zapisy 

Zapisu dokonujemy poprzez formularz online. 

Płatność 

Sposób oraz termin płatności znajdują się bloku „Zapisy”.   

 


