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Obsługa Klienta z wykorzystaniem kamery  
Wideo-obsługa Klienta  
 
 

O SZKOLENIU  
 
Proponowane warsztaty mają wysoki współczynnik 
praktyczności. Dlatego zostały podzielone na 2 bloki 
prowadzone przez 2 trenerów o różnych 
specjalizacjach z zakresu obsługi Klienta.  
 

Pierwszy blok prowadzi Pan Maurycy Seweryn – 
ekspert.ds. komunikacji niewerbalnej. Koncentruje się 
na technikach komunikacji niewerbalnej i wizualnej  
z Klientem za pomocą kamerki w laptopie lub 
zamontowanej kamery streamingowej. W pierwszej 
części trener demonstruje 15 najczęściej popełnianych 
błędów podczas wideo-spotkań z Klientem. To one 
mogą pogorszyć wizerunek pracownika, jego szefa  
i całej instytucji. Druga część poświęcona jest praktycznym ćwiczeniom na mowę ciała, mimikę  
i gestykulację. Atutem szkolenia jest dopasowanie się do uczestników co oznacza, że trener analizuje 
obraz na bieżąco i podpowiada uczestnikom co konkretnie mają u siebie poprawić. Uczestnicy są też 
nagrywani w 1-minutowych wypowiedziach. Dzięki temu mają obraz tego, co widzi ich Klient podczas 
standardowych rozmów w pracy,  
 

Drugi blok to warsztaty z komunikacji werbalnej. 
Poprowadzi je Pan Staszek Zawacki – ekspert Seweryn 
Szkolenia ds. skutecznych technik mówienia oraz 
operowania głosem. Tak jak pierwszy blok, aż 80% 
czasu to praktyczne ćwiczenia, case study, scenki  
z trudnych relacji z Klientem urzędu. Trener 
dopasowuje je do realiów pracy zdalnej.  
 
Szkolenie a nie stabilne i wykładowe webinarium 
 

Trenerzy poprowadzą warsztaty praktycznie  
i dynamicznie. Wykonają je na stojąco jak w normalnej 
sali szkoleniowej. Do uzyskania pełnej skuteczności 

wykorzystają studio trenerskie Seweryn Szkolenia. To nowy projekt. Powstał pod koniec października 
2020 roku. Służy do nagrywania trenera i „na żywo” emitowania ćwiczeń na monitorze uczestnika.  
 
 
 

     WARUNKI ORGANIZACYJNE: 
 
 

Miejsce szkolenia:   online, na platformie Clickmeeting 
Termin szkolenia:  25 lutego 2021r 
Uczestnicy:    do 15 osób 
Koszt uczestnictwa: - przy zgłoszeniu 1 osoby – 400 zł netto/os. 

- przy zgłoszeniu 2 osób – 350 zł netto/os. 
- przy zgłoszeniu 3 i więcej osób – 300 zł netto/os. 
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    TRENERZY: 
 

MAURYCY SEWERYN 
 

• Jest zaliczany do 3 najlepszych specjalistów od 
mowy ciała i wystąpień publicznych w Polsce.  
• Trenuje i wykłada na uczelniach od 11 lat. 
Zrealizował ponad 1800 szkoleń.   
• Stworzył System „Skutecznego Treningu 
Prezentera”.  
• Zanim zaczął szkolić, wykonał ponad 6000 
wystąpień publicznych.   
• Zna percepcję Klientów. Przeszedł bowiem drogę 
od stanowiska podreferenta w Centrum 
Informacyjnym Rządu, przez starszego specjalistę w 
sekretariacie MSWiA, radnego (przez 3 kadencje) do 
wiceburmistrza w Warszawie.  

• Prowadził biuro prasowe byłego marszałka Sejmu RP – Pana Marka Borowskiego.  
• Był rzecznikiem prasowym Polskiego Związku Działkowców.   
• Od 11 lat prowadzi firmę „Seweryn Szkolenia” (do 2019r. Warszawska Grupa Doradców PR)  
• W latach 2012-2014 przeprowadziłem badania na temat postrzegania sygnałów komunikacji 
niewerbalnej przez Polaków. W 2017 roku wznowił badania.  
• Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW i stypendystą Uniwersytetu 
Humboldta w Berlinie. Był doktorantem w Katedrze Zarządzania WSPiZ im. Leona Koźmińskiego.  
 
 
 
 
 
 
 
 

STASZEK ZAWACKI  
 
 

• W Seweryn Szkolenia od 2014 roku. Specjalizacja: 
obsługa trudnego Klienta i werbalne techniki 
wpływania na Klienta. 
• Ma na koncie ponad 800 szkoleń. 
• W latach 2008-2016 jako trener wewnętrzny  
współpracował z Urzędem Miasta Stołecznego 
Warszawy. 
• Był trenerem wewnętrznym w T-Mobile Polska -  
przez ponad sześć lat zajmował się szkoleniami 
pracowników i komunikacją z Klientem. Tam też 
wprowadził z sukcesem między innymi efektywne 
metody sprzedaży i obsługi Klienta. 
• Obecnie trener wewnętrzny innogy Polska S.A., 
jednej z największych firm energetycznych w kraju. 
• Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie  
i Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Katowicach. 
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    PROGRAM SZKOLENIA 
 

 

10.00 – 12.00 
 

Część 1 
 

Błędy popełniane przez pracowników urzędu w wideo - obsłudze Klienta.  
Wideo – obsługa - specyfika tego przekazu. 15 błędów i jak ich uniknąć:  

a) Błędy techniczne zależne od uczestnika: 
- Ostrość nagrania 
- Położenie kamery.  
- Rodzaj kamery  
- Oświetlenie bezpośrednie  

i oświetlenie pośrednie.  
- Mikrofon i jego zasięg  
- Możliwości internetu  

 

b) Błędy proksemiczne i aparycyjne : 
- Garderobę kontrastową  

i niedopasowana do wizerunku 
Organizacji.  

- Makijaż jako element aparycji.  
- „Gadżety” w czasie spotkania (od długopisu do kubka). 
- Tło spotkania/tła nakładane z programu. 
c) Błędy szumu informacyjnego: 
- Wyciszenie bezpośrednich środków komunikacji. 
- Wyciszenie tzw. szumów informacyjnych tła pracy.  

 

d) Wizualnych i proksemicznych: 
- Tła  (rodzaju, ułożenia i koloru tła)  
- Zadbanie o symetrię obrazu.  
- Szczegóły obrazu a rozproszenie uwagi.  

 

• W tej części uczestnicy uzyskają praktyczne podpowiedzi do zachowania  
i proksemiki wideo-spotkania z Klientem.  

 

Komunikacja widziana oczami Klienta.  
Analiza krótkich wystąpień uczestników. Eliminacja podstawowych objawów 
stresu i barier komunikacji niewerbalnej uczestników.  

• Obniżenie wiarygodności urzędnika – niewerbalne sygnały zakłócenia ruchu 
i motoryki podczas rozmowy. Siedzące postawy obronne.  

• Ułożenie głowy i ruchy głową 
• Kontakt wzrokowy i zasady analizy obrazu przez Klienta: 

- analiza zachowań wzrokowych, 
- rozszerzenie źrenic; 
- sposób patrzenia z wykorzystaniem kamery.  

• Komunikacja w przestrzeni ramiom. Jak odczytywać ruchy ramionami. . 
• Postawa i ułożenie ciała w wideo-obsłudze Klienta.  
• Aparycja, w tym garderoba i wpływanie nią na wiarygodność.  

 

• Gestykulacja urzędnika,. Gestykulacja Klienta: 
- szybkość gestykulacji a kamera.  
- wysokość gestykulacji a optyka i ograniczenia techniczne kamery. 
- gestykulacja opisowa.  
- sygnały niepewności. 
- sygnały kłamstwa. 
  

12.00 – 12.15 Przerwa dla uczestników 
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12.15-14.15 
 

Część 2  
65% oceny przekazu podczas spotkania ONLINE to operowanie głosem  
i sztuka władania słowem. 
 

Wpływanie głosem i sposobem mówienia na 
Klienta.  
 

• Ustalenie kompetencji komunikacyjnych 
w oparciu o jakość głosu uczestników. 

• Rozgrzanie aparatu mowy przed 
rozpoczęciem pracy.  

• Tempo mówienia i inne walory głosu – ich 
wykorzystanie do skutecznego 
prezentowania informacji lub uspokajania 
Klienta. 

 
Werbalne zasady w obsłudze trudnego klienta ONLINE.  

• Rozpoznanie rozmówcy i jego nastawienia. 
• Zakazane zwroty w obsłudze klienta. 
• Jak radzić sobie z obiekcjami. 
• Argumentowanie – logiczne i zrozumiałe wyjaśnienie stanowiska. 
• Główne narzędzia przekonywania; 
• Jak nie stracić kontroli nad rozmową i rozmówcą. 
• Stopniowanie reakcji;  

• Z treści na proces; 

• Zdarta płyta; 

• Asertywne stawianie granic; 

• Schemat FUO;  

• Asertywna odmowa;  
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