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Wystąpienia publiczne i prezentacja  
Szkolenie ONLINE w systemie „Aktywnego treningu z uczestnikiem”  
 
 
 
 

Czym różni się moje szkolenie od standardowych webinarów? 
 
 

Pomysł na aktywne szkolenie z wystąpień 
publicznych w dobie ograniczeń spowodowanych 
COVID jest bardzo prosty. System szkolenia nie 
różni się bowiem treścią, zakresem materiału, 
ćwiczeniami od klasycznych szkoleń, które 
wykonuję od 10 lat. Różni się tylko tym, że 
uczestnik zamiast pracować ze mną w sali 
szkoleniowej, pracuje bezpiecznie w: 
- sali konferencyjnej instytucji z innymi 
pracownikami;  
- samodzielnie w swoim gabinecie lub w domu.  
 

Moje zadanie polega na poprowadzeniu 
warsztatów w taki sposób, aby nie były stabilnym 
webinarem tylko szkoleniem. Dlatego podczas 
moich warsztatów wykonamy ponad 30 ćwiczeń poprawiających system komunikacji werbalnej, 
niewerbalnej, z retoryki i jeżyka perswazji. Nadal 90% czasu to ćwiczenia, w tym aktywna 
komunikacja dwukierunkowa z uczestnikami. Nadal będę wprowadzał korekty i poprawiał system 
wystąpień uczestników, ponieważ będą oni występować przed kamerą i innymi uczestnikami. Z tą 
różnicą, że z bezpiecznej odległości, z miejsca swojej pracy.  
 

Do uzyskania pełnej skuteczności wykorzystam studio trenerskie Seweryn Szkolenia. To nowy projekt. 
Powstał w połowie października 2020 roku. Służy do nagrywania trenera i „na żywo” 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.  
 

Zależy mi na tym, aby również szkolenie  
ONLINE było prowadzone na wesoło, 
dynamicznie i praktycznie. Jak zawsze będzie  
„uszyte na miarę” pod Klienta co oznacza, że 
zanim zaczniemy warsztaty już wstępnie 
dzięki analizie dostępnych w sieci 
materiałów filmowych i zdjęciowych będę 
wiedział jakie ćwiczenia są potrzebne 
mojemu Klientowi.  

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE: 
 
Miejsce szkolenia: online, na platformie Clickmeeting 
Uczestnicy:  maksymalnie 10 osób 
Koszt szkolenia:  750 zł netto/os. 
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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.  
• Jestem trenerem od 10 lat. Zrealizowałem 
ponad 1800 szkoleń.   
• Zanim zacząłem szkolić, wykonałem ponad 
6000 wystąpień publicznych.   
• 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 ONLINE: 
 

 
10.00 – 12.00 

 
Szkielet prezentera – blok jest poświęcony komunikacji niewerbalnej mówcy. 
Ustalam w nim jak wysokie są kompetencje prezenterskie uczestników i 
wprowadzam korekty. Uczestnicy uczą się ze mną i od siebie nawzajem.  
 
Część 1. 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. 
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Część 2 – Trzy poziomy gestykulacji i ćwiczenia skutecznej komunikacji.  
Na zbudowanym wcześniej szkielecie prezenterskim będę dobudowywał 
elementy dopasowane do zawodu, stanowiska, branży i oczekiwań 
publiczności.  

• Poziomy gestykulacji  
• Gestykulacja opisowa.  
• Gestykulacja podczas 

prezentacji najwyższego 
stopnia – PAKIET 3-go 
POZIOMU   

• Styl gestykulacji a 
motywowanie prezentacją. 

• Emocje mówcy w ruchach 
ciała – kinezyka. 

• Sygnały niepewności. 
• Sygnały kłamstwa. 
• Sygnały stresu. 
• Gesty pewności siebie. 
• Gesty uzupełniające słowa.  

12.00 – 12.15 Przerwa dla uczestników  
 
12.15-14.15 

 
ZŁOTE USTA 
 

Magia głosu 
• Ustalenie kompetencji komunikacyjnych w oparciu o jakość głosu. 
• Ćwiczenia przed wystąpieniem publicznym. 
• 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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