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Czym są kompetencje?

wiedza umiejętności

kompetencje

postawa

kompetencje



Kompetencje interpersonalne
w środowisku pracy

Kompetencje interpersonalne należą do grupy 
kompetencji miękkich, które mają ogromny 
związek z charakterem i typem osobowości 
danej osoby.
Umiejętność bycia komunikatywnym, szeroko Umiejętność bycia komunikatywnym, szeroko 

pojęta współpraca to ważne cechy pracownika.
Ta umiejętność społeczna dotyczy budowania 

relacji między ludźmi. 
Dzięki nim zdobywamy sympatię swoich 

współpracowników czy klientów, a także 
utrzymujemy przewagę konkurencyjną na 
rynku pracy w grupie, a także rozwiązywania 
konfliktów międzyludzkich.



Kompetencje 
interpersonalne

umiejętność kontaktowania się 
z ludźmi, bycia z ludźmi, bycia 
komunikatywnym, współpracy 
w grupie, a także rozwiązywania 
konfliktów międzyludzkich.



TOP 10 kompetencji przyszłości

Niekonwencjonalne 
i adaptacyjne 

myślenie

Myślenie 
projektowe

Współpraca 
wirtualna

Myślenie 
obliczeniowe

Kompetencje 
międzykulturowe

Inteligencja 
społeczna Transyscyplinarność

Zarządzanie 
obciążeniem 
kognitywnym

Odkrywanie sensu i 
nadawanie 
znaczenia

Umiejętność 
korzystania z 

nowych mediów
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kultura osobista

kreatywność

samoorganizacja

elastyczność

radzenie sobie ze stresem

mobilność

przedsiębiorczość

miła aparycja

dociekliwość

cierpliwość

dobry stan zdrowia

brak nałogów

poczucie humoru

Chęć
do pracy to 
kompetencje osobista 
najczęściej wymagana 
w ofertach pracy 
skierowanych na 
podlaski rynek pracy 
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chęć do pracy/entuzjazm

odpowiedzialność

sumienność

uczciwość

dyspozycyjność

dążenie do realizacji celów

pewność siebie

sprawność

myślenie analityczne

kultura osobista

Źródło: Opracowanie własne na podstawie - dane z Wirtualnej Mapy Zawodów i Kwalifikacji za XII 2018 r. (N=2453)



Film wprowadzający: 

AIKIDO SPRZEDAŻY - jeden sposób na radzenie sobie z odmową i 
obiekcjami
https://www.youtube.com/watch?v=B_ONLFAzZdM



Triada Satysfakcji Klienta

emocjonalne
•Akceptacja, szacunek, sympatii, zaufania, ważności, bezpieczeństwa, przynależności, uznania, opieki

merytoryczne
•Znajomość produktu/usługi, firmy, jakości oferowanych usług, wiedza o konkurencji i sytuacji w  branży

proceduralne
•Jasne procedury i zasady, solidność, terminowość, dokładność, jakość i sprawność obsługi 



Skuteczne techniki komunikacji

Jeśli chcesz aby rozmówca 
wykonał coś na czym Ci 
zależy…

Jeśli chcesz aby na coś się 
1. ETAP 1: podaj 
wyjaśnienie, uzasJeśli chcesz aby na coś się 

zgodził….

Jeśli chcesz odmówić 
rozmówcy…

Jeśli chcesz dać jakieś 
ustępstwo…

1. ETAP 1: podaj 
wyjaśnienie, uzas
adnienie 
(dlaczego?)
2. ETAP 2: podaj 
konkluzję (co?) 



Skuteczne techniki 
komunikacji

Na przykład:

Uzasadnienie: Ponieważ bardzo mi zależy 
na dostaniu się na kurs z komunikacji, który na dostaniu się na kurs z komunikacji, który 
jest organizowany w Państwa firmie,
Konkluzja/co się wydarzy/co się stanie: 
będę mimo wszystko dzwonił/a raz w 
tygodniu do Państwa firmy aby dowiedzieć 
się o ewentualnych zmianach na liście.



Techniki komunikacji

Podczas rozmowy aż 65% 
informacji przekazujemy 
za pomocą komunikacji za pomocą komunikacji 
niewerbalnej, a tylko 35% 
informacji przekazujemy 
za pomocą słów. 



Techniki 
komunikacji

Zachęcam do zapoznania się:
Gazeta Prawna:
KOMUNIKACJA I PERSWAZJA CZYLI JAK 
SKUTECZNIE POROZUMIEWAĆ SIĘ Z 
INNYMI

Techniki 
komunikacji

SKUTECZNIE POROZUMIEWAĆ SIĘ Z 
INNYMI

http://www.xilo.bialystok.pl/podstrony/S
trefa%20Rodzica/pliki/komunikacja.pdf



Gra strategiczna

Zapraszam do udziału w grze Zapraszam do udziału w grze 
strategicznej – techniki 
komunikacji.

Źródło: 
https://experiencecorner.com/pl/p/Rozmowy-
handlowe-techniki-komunikacyjne/107



Dziękuję za uwagę
!!!


