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Wystąpienia publiczne i prezentacja biznesowa  
Szkolenie w Systemie „Skutecznego Treningu Prezentera” 
 
WARSZTATY Z KAMERĄ 
 
 
 

Dlaczego warto kupić moje szkolenie? 
 
Szkolenie jest potrzebne organizacji w 4 sytuacjach: 
 

1) Pracownicy coraz częściej muszą prowadzić 
prezentację z wykorzystaniem PowerPoint i innych 
programów a stres obniża ich skuteczność i psuje 
wizerunek Organizacji. 
 

2) Firmy i urzędy promują się podczas wydarzeń 
masowych od gali sportu, przez koncerty do wydarzeń 
reklamowych organizowanych przez media. 
 

3) Kadra kierownicza potrzebuje wsparcia pod kątem przygotowania się do reprezentowania Szefa 
Wszystkich Szefów przed szerszą publicznością. 
 

4) Pracownicy Klienta wyjeżdżają na dwa lub trzy dni w miejsce, gdzie mogą czuć się komfortowo  
i nikt nie będzie im przeszkadzał w nauce przemawiania. 
 
 

Czym moje szkolenie różni się od SETKI podobnych: 
 

- Po pierwsze, primo, TRENEREM 😊 – tematyka wystąpień publicznych to moja specjalizacja. W 
mojej firmie jeden trener może szkolić tylko w dziedzinie, w której jest ekspertem. W ciągu 10 lat 
pracy jako trener wykonałem ponad 1500 szkoleń. Co ważne, zanim  zacząłem szkolić już miałem na 
koncie ponad 6000 wystąpień publicznych.  
 

- Po drugie 😊 SPRAWDZONYM PROGRAMEM. 
Opracowałem autorski system szkolenia. Tworząc go 
myślałem o tym, czego sam chciałbym się nauczyć na 
początku mojej aktywności prezenterskiej. Przypominałem 
sobie, z czym miałem kłopoty, co było dla mnie ważne. Bardzo 
pomogli mi moi Klienci. Szkoląc uzupełniłem system. Choć 
dopasowuję szkolenie do potrzeb Klienta, to uczestnicy moich 
warsztatów otrzymują „pigułkę wiedzy i umiejętności”. 
 

- CENĄ, która jest „możliwa do zaakceptowania”. Na rynku 
nie ma tańszego szkolenia o takiej jakość. Przyczyna jest 
prosta: jestem autorem wykonawca i dystrybutorem 
szkolenia. Omijam więc pośredników – inne firmy 
szkoleniowe. Oznacza to, że cena u mnie jest niższa o od 60 do 
200 %.   
 

- FORMĄ szkolenia. Zauważyłem, że moi klienci najszybciej 
uczą się wtedy, kiedy bawią się, śmieją się, kiedy się 
odprężają. Dlatego moja dewiza brzmi: „Szkolenie to też 

zabawa”. W czasie szkolenia, wykonuję ponad 30 scenek, ćwiczeń antystresowych, warsztatów. 

http://www.sewerynszkolenia.pl/
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Nazywam się MAURYCY SEWERYN i lubię swoją pracę: 
 

Można mi powierzyć pracowników, ponieważ 
WIEM CO ROBIĘ 
• Jestem zaliczany do 3 najlepszych specjalistów od 
mowy ciała i wystąpień publicznych w Polsce.  
• Zrealizowałem ponad 1500 szkoleń przede 
wszystkim z wystąpień publicznych i z mowy ciała.  
• Stworzyłem i z sukcesem realizuję System 
„Skutecznego Treningu Prezentera”.   
• Mam na koncie 6000 wystąpień publicznych  
• Wykładam w 3 uczelniach w Radomiu  
i Warszawie 
• W wolnych chwilach, komentuje mowę ciała  

i komunikację społeczną dla TVN „Fakty”, Rzeczypospolitej, Polskiego Radio, Wirtualnej Polski, 
dziennika.pl i Superstacji.  
• W latach 2012-2014 przeprowadziłem badania na temat postrzegania sygnałów komunikacji 
niewerbalnej przez Polaków. Dzięki temu mój system ćwiczeń jest bardzo skuteczny i dopasowany do 
polskich odbiorców. W 2017 roku wznowiłem badania.   
 
Nie mówię o teorii, sam poznałem stres towarzyszący mówcom  
• Pracę zacząłem jeszcze przed studiami na niskich stanowiskach – sprzedawcy, asystenta, potem 
specjalisty. Po studiach zostałem kierownikiem projektu. Potem pracowałem na stanowisku dyrektora 
ds. sprzedaży, kierownika ds. kluczowych klientów, dyrektora ds. komunikacji społecznej a od 10 lat 
prowadzę Warszawską Grupę Doradców Public Relations – obecnie „Seweryn Szkolenia”, i jestem 
SZEFEM ☺  
• Znam percepcję Klientów z branży administracji rządowej i samorządowej. Przeszedłem bowiem 
drogę od stanowiska podreferenta w Centrum Informacyjnym Rządu, przez starszego specjalistę  
w sekretariacie MSWiA do wiceburmistrza w Warszawie.  
• Wiem jak radzić sobie z trudnym Klientem samorządowym i urzędowym, bo sam trzykrotnie 
wygrałem wybory na radnego w Warszawie.  
• Prowadziłem biuro prasowe byłego marszałka Sejmu RP – Pana Marka Borowskiego.  
• Byłem też rzecznikiem prasowym Polskiego Związku Działkowców.   
• Sporo się uczyłem. Jestem absolwentem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW i 
stypendystą Uniwersytetu Humboldta w Berlinie. Byłem doktorantem w Katedrze Zarządzania WSPiZ 
im. Leona Koźmińskiego.  
 
 

PROGRAM SZKOLENIA: 
 

9.00 – 11.00 BLOK I 
Budujemy pewność siebie - warsztaty z kamerą 
 
Każdy się stresuje. W tym bloku uczestnicy dowiedzą się, jak czasowo ukryć 
tremę, aby po miesiącu  drobnych ćwiczeń całkowicie ją wyeliminować. 

• Po czym publiczność poznaje tremę. 
• Zakłócenie ruchu i motoryki podczas prezentacji: 

- drżenie dłoni i głosu. 
- suchość w ustach. 
- kontrolowanie mięśni – drżenia lub nadmiernego spięcia. 
  

11.00 – 11.15 Przerwa 

http://www.sewerynszkolenia.pl/
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11.15-13.00 BLOK II 
Mowa ciała mówcy.  
 
W czasie warsztatów zbuduję indywidualny szkielet prezentera u każdego 
uczestnika. Dopiero na nim będę dobudowywał elementy dopasowane do 
zawodu, stanowiska, branży i oczekiwań publiczności.  

• Postawa 
• Poziomy gestykulacji  
• Gestykulacja podczas prezentacji – PAKIET 3-go POZIOMU   
• Styl gestykulacji a motywowanie prezentacją. 
• Emocje mówcy w ruchach ciała – kinezyka. 
• Poruszanie się w przestrzeni prezentacji.   
• Zachowania wzrokowe  
• Sygnały niepewności. 
• Sygnały kłamstwa. 
• Sygnały stresu. 
• Gesty pewności siebie. 
• Gesty uzupełniające słowa. 
 

13.00–13.30 Dłuższa przerwa dla uczestników 

13.30–15.00 BLOK III 
ZŁOTE USTA 
 
Magia głosu 

• Ustalenie kompetencji 
komunikacyjnych w oparciu o 
jakość głosu. 

• Ćwiczenia przed wystąpieniem 
publicznym. 

• Prawidłowa emisja głosu. 
• Tempo mówienia i inne walory 

głosu – ich wykorzystanie do 
skutecznego prezentowania. 

• Głos perswazyjny – praca nad 
barwą głosu i jego siłą, 
modulacją, artykulacją i 
akcentem. 

• Sztuka władania pauzą jako narzędzie oddziaływania na słuchaczy. 
 
Magia słów 

• 8 ciekawych wstępów, które przyciągną uwagę publiczności  
• Retoryka. Jak spowodować, aby słuchali i rozumieli o co mi chodzi? 

Zastosowanie w praktyce: 
- pytania do audytorium. 
- pozytywnego szoku i zainteresowania zaskakującą informacją. 
- historii opisującej przeszłość lub przyszłość 
- anegdoty 
- cytatu i przykładu znanych ludzi 
- analogii, porównań i przenośni 

• Sztuka opowiadania historii  
• Na zakończenie… 4 ciekawe zakończenia, po których usłyszysz oklaski.  
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