
 

UZUPEŁNIAJĄCY PRZEWODNIK PO SZKOLENIU 

NAZWA ORGANIZACJI:  

INDEPCIE 

 

NAZWA UMIEJĘTNOŚCI: 

INTELIGENCJA EMOCJONALNA 

Według raportu WEF, inteligencję emocjonalną definiuje się jako „bycie wrażliwym na 
potrzeby i uczucia innych i bycie wyrozumiałym i pomocnym w pracy. Bycie świadomym 
reakcji innych ludzi i rozumienie przyczyn tych reakcji”. Bardziej szczegółowo, inteligencja 
emocjonalna „jest zdolnością rozpoznawania własnych uczuć i uczuć innych osób, zdolnością 
motywowania siebie i radzenia sobie z relacjami w sobie oraz w relacjach. Osoby z wysokim 
poziomem inteligencji emocjonalnej mogą pomóc rozładować stres i konflikty oraz poprawić 
komunikację, aby osiągnąć maksymalną efektywność w pracy”. Związek między wysokim 
poziomem inteligencji emocjonalnej i wysoką wydajnością został udokumentowany w 
badaniach. W 2020 roku inteligencja emocjonalna pozostanie jedną z najważniejszych 
umiejętności dla pracowników mimo ciągłych przemian na rynku pracy. 

 

KOMPETENCJE: 

▪ Samopanowanie i kontrolowanie impulsów 
▪ Rozumienie i radzenie sobie z reakcjami innych ludzi 
▪ Radzenie sobie ze stresem i irytacją w miejscu pracy 
▪ Używanie wyrażeń z zakresu zarządzania emocjami i organizacji 
▪ Stosowanie i wiedza dotycząca pojęcia „opłacalność emocjonalna” 

 

CELE: 

▪ Znajomość wpływu inteligencji emocjonalnej na pracownika na aktualnym rynku pracy 
▪ Rozumienie korzyści płynących ze stosowanie inteligencji emocjonalnej w biznesie 
▪ Ocena ryzyka związanego z brakiem stosowania inteligencji emocjonalnej w firmach 
▪ Rozumienie zalet stosowania inteligencji emocjonalnej w wydajności pracowników 
▪ Używanie technik inteligencji emocjonalnej w konkretnych sytuacjach 

 

REZULTATY: 

▪ Umiejętność mierzenia się z sytuacjami stresującymi (strach, złość, stres itp.) 
▪ Stosowanie inteligencji emocjonalnej do wzrostu własnej wydajności 
▪ Stworzenie emocjonalnie zrównoważonej atmosfery w pracy 



▪ Zarządzanie emocjami 
▪ Okazywanie wdzięczności i uznania 

 

INFORMACJE O EKSPERTACH: 
 

▪ Imię i nazwisko: Miguel Angel Luque 
▪ Krótka biografia: Miguel Angel posiada ponad piętnastoletnie 

doświadczenie jako certyfikowany starszy trener zawodowy nr 
10194. Magister coachingu zawodowego (IESEC, Walencja). 
Magister psychologii (UNED. National Open University). 
Posiada międzynarodowy certyfikat w zaawansowanym 
coachingu. Certyfikowany instruktor firewalkingu i technik 
motywacyjnych o wysokiej skuteczności. Specjalista od 
coachingu zespołowego (akredytowany przez ICF). 
Międzynarodowy certyfikat z coachingu według wartości. 
Certyfikat z metodologii DISC. Wykładowca na Uniwersytecie w 
Kordobie (Magister strategicznego zarządzania zasobami 
ludzkimi). Dyrektor akademicki akredytowanego przez ASESCO 
specjalistycznego programu coachingu zawodowego. Stopień 
naukowy z ekonomii i studiów biznesowych (ETEA). 
Przeszkolony w technikach negocjacji, sprzedaży i 

rozwiązywania konfliktów. Specjalista ds. przywództwa organizacyjnego i zespołowego. 
▪ Stanowisko: Dyrektor i założyciel TIM – Talent in Motion 
▪ Firma: TIM – Talent and Motion to organizacja założona przez akredytowanych ekspertów 

od coachingu i wdrażania procesów rozwoju i zmiany w firmach, a także szkoleń z zakresu 
umiejętności managerskich (przywództwo, praca zespołowa, komunikacja, inteligencja 
emocjonalna, negocjacje, coaching). TIM stosuje coaching jako główne narzędzie 
towarzyszenia, zmiany i transformacji. Specjaliści z TIM ułatwiają proces osobistego i 
zawodowego rozwoju. Pomagają zidentyfikować, dopasować i zintegrować cele klientów. 
TIM odpowiada na potrzeby firm, organizacji i ludzi w zakresie efektywnego zarządzania ich 
głównym zasobem, osobistym talentem, i przeniesieniem go na poziom zbiorowy. W TIM 
można znaleźć: talent, innowacyjność i motywację, entuzjazm, zaangażowanie, pracę 
zespołową, zaufanie i profesjonalizm. 
 

JAK DALEJ PRACOWAĆ NAD UMIEJĘTNOŚCIĄ: 
 

▪ Bibliografia: 

 
- Trait emotional intelligence and leadership in a European multinational company. Siegling, 

Nielsen & Petredis (2014). 
 



- The effects of leader and follower emotional intelligence on performance and attitude. 
Wong & Law (2002). 

 

- Emotional intelligence and company culture. 
https://www.business.com/articles/company-culture-emotional-intelligence/ 

- EI and performance 
https://scienceforwork.com/blog/emotional-intelligence-performance 

- EI, a success predictor. 
https://www.forbes.com/sites/sebastianbailey/2015/03/05/emotional-intelligence-predicts-job-
performance-the-7-traits-that-help-managers-relate/#6921fd4412400 

 

▪ Wideografia: 

- The power of Emotional Intelligence 
https://www.youtube.com/watch?v=auXNnTmhHsk 

- Social Intelligence and leadership 
https://www.youtube.com/watch?v=7Qv0o1oh9f4 

- Emotional Intelligence and job performance 
https://www.youtube.com/watch?v=7ngIFlmRRPQ 

- Emotional communication 
https://www.youtube.com/watch?v=Vs7omJxIaw0 
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