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Mowa ciała w pracy i w obsłudze Klienta  
Szkolenie ONLINE w systemie „Aktywnego treningu z uczestnikiem”  
 
 

 Czym różni się moje szkolenie od standardowych webinarów? 
 
Moje szkolenie nie jest stabilnym webinarem. Nie 
jest też szkoleniem nagrywanym. Jest szkoleniem 
prowadzonym interaktywnie, z bezpośrednim 
kontaktem z uczestnikiem i tak jak moje szkolenia 
„na żywo” jest warsztatem opartym na 
praktycznych ćwiczeniach.  
 

Do uzyskania pełnej skuteczności wykorzystam 
studio trenerskie Seweryn Szkolenia. To nowy 
projekt. Powstał w połowie października 2020 
roku. Służy do nagrywania trenera „na żywo” i 
emitowania ćwiczeń na monitorze uczestnika. Ideą 
mojego pomysłu jest to, aby uczestnik miał 
wrażenie, jakby faktycznie był w sali szkoleniowej. 
Mógł zadawać pytania, ćwiczyć w tym samym 
czasie z innymi uczestnikami szkolenia i co ważne otrzymywać poprawki od trenera w czasie 
rzeczywistym, dzięki STEAMINGOWI i ponieważ będą bardzo dokładnie widział uczestników na 
ogromnym monitorze (a nie na malutkim ekranie laptopa).  
 
Dodatkowo program szkolenia zmodyfikowałem i dostosowałem do obecnych potrzeb pracowników  
i kadry kierowniczej instytucji związanych z: 
- komunikacją z Klientem przez internet,  
- z ograniczeniem jakie powoduje maseczka  
- z ograniczeniem w postaci dystansu.  

 
System szkolenia nie różni techniką  
i ćwiczeniami od klasycznych szkoleń, które 
wykonuję od 10 lat dla instytucji 
publicznych(firmy to 15% moich Klientów). 
Moje zadanie polega na tym, aby tak 
poprowadzić warsztaty w taki sposób, aby 
uczestnicy powtarzali jak najwięcej 
prawidłowych zachowań wraz ze mną i 
poznając swoje ciało i głos, unikali 
zachowań negatywnie odbieranych przez 
większość Klientów.  Dlatego podczas 
moich warsztatów wykonamy ponad 30 
ćwiczeń. Nadal 90% czasu szkolenia to 
edukacja praktyczna 
 
System różni się tylko tym, że uczestnik 

zamiast pracować ze mną w sali szkoleniowej na zewnątrz instytucji, pracuje bezpiecznie w: 
- sali szkoleniowe znajdującej się w biurze (szkolenie może zostać wykonane dla grupy pracowników);  
- samodzielnie w swoim gabinecie lub w domu (szkolenie dla pracowników zdalnych).  
 

Co ważne, nadal omijamy pośredników co obniża koszty procesu edukacyjnego. Sam wykonuję 
szkolenie, sam ustalam cenę, jestem autorem programu i szkolę we własnej sali.  
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Nazywam się MAURYCY SEWERYN i lubię swoją pracę: 
 
 

Można mi powierzyć pracowników, ponieważ 
mowa ciała to moja specjalizacja i hobby 
•  Jestem zaliczany do 3 najlepszych specjalistów 
od mowy ciała i wystąpień publicznych w Polsce.  
•  Jestem trenerem od 10 lat. Zrealizowałem 
ponad 1800 szkoleń.   
•  Znam percepcję moich Klientów. Przeszedłem 
bowiem drogę od stanowiska podreferenta  
w Centrum Informacyjnym Rządu, przez starszego 
specjalistę w sekretariacie MSWiA, radnego (przez 
3 kadencje) do wiceburmistrza w Warszawie.  
•  Prowadziłem biuro prasowe byłego marszałka 
Sejmu RP – Pana Marka Borowskiego.  
•  Byłem też rzecznikiem prasowym Polskiego 
Związku Działkowców.   
• Prezentowałem również biznesowo jako 

dyrektor ds. sprzedaży, kierownik ds. kluczowych klientów czy dyrektor ds. komunikacji społecznej.  
• Od 11 lat prowadzę własną firmę. Kiedyś nosiła nazwę Warszawska Grupa Doradców Public 
Relations, a od prawie 2 lat pozycjonuję ją swoim nazwiskiem „Seweryn Szkolenia”.  
 
Praktykę popieram wiedzą. Dlatego mój system jest skuteczny  
• Stworzyłem System „Skutecznego Treningu Prezentera”.   
• 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.   
• Wykładałem w 3 uczelniach w Radomiu i Warszawie.  
• W wolnych chwilach, komentuje mowę ciała i wystąpienia publiczne polityków dla TVN „Fakty”, 
Rzeczypospolitej, Polskiego Radio, TVP, NaTemat, Wirtualnej Polski, dziennika i ONET.pl.  
• 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.  
 

AGENDA SZKOLENIA ON LINE: 
 

 

10.00 – 12.00 
 

Początek spotkania w biurze lub komunikacja zdalna z Klientem i partnerami 
instytucji. Analiza zachowań pracownika instytucji i jego Klienta.  
 

Mowa ciała na siedząco, czyli o tym co widać w czasie komunikacji przy stole lub 
w czasie nagrania kamerką internetową.  
 

• Gesty powitania,  
• Gesty otwartości i pozytywnego nastawienia 
• Gesty agresji, złości, irytacji.  
• Znaczenie konkretnych sposobów ułożenia dłoni na stole 
• Gesty zainteresowania 
• Gesty blokady i wycofania – postawy obronne 
• Jak odczytać ułożenie nóg  
• Ruchy stopami  
• Kontrolowanie mięśni – drżenia lub nadmiernego spięcia. 
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Przestrzeń od ramion. Mimika, zachowania wzrokowe i znaczenie komunikacji 
ramionami oraz głową.   

▪ Pierwsze spojrzenie 
- zawodowe  
- półoficjalne 
- osobiste 
- ułożenia ramion 
- ułożenia głowy  
- zachowania wzrokowe  

▪ Uśmiech i mimiki oddające 
intencje  

- formy uśmiechu 
- ułożenie głowy: poziome, 
pionowe,  
- szczątkowe formy strachu i 
zawstydzenia w ułożeniu głowy  
  

12.00 – 12.15 Przerwa dla uczestników  
 
12.15-14.15 

 
Poziom2 analizy zachowań własnych i Klienta, Ukrywanie prawdziwych 
emocji w „zachowaniach szczątkowych”.  

 
• Gesty pewności 

siebie.  
• Gesty kłamstwa.  
• Gesty 

uzupełniające 
słowa.  

• Gesty 
prezentacji 
dokumentów, 
wniosków  

• Gesty 
ostrzegawcze 
ukrywania 
emocji.  

• Gesty uwiarygodniania się 
• Gesty z wykorzystaniem garderoby i przedmiotów biurowych  
• Gesty pełne i szczątkowe maskowania emocji  
• Postawy uspokajania się i wahania się 
• Sygnały niepewności.  
• Inne niż gesty sygnały kłamstwa.  
• Sygnały stresu i zdenerwowania.  
• Sygnały wiarygodności. 

  
 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE: 
 

Miejsce szkolenia: online, platforma Clickmeeting 
Uczestnicy:  maksymalnie 10 osób 
Koszt szkolenia:   

- przy zgłoszeniu 1 osoby – 700 zł/os. netto  
- przy zgłoszeniu 2 osób – 650 zł/os. netto  
- przy zgłoszeniu 3 i więcej osób – 500 zł/os. netto. 
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