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Podróżnik i reporter, 
organizator wypraw do 
dżungli, buszu i na pustynie. 
Dziennikarz radiowy 
i telewizyjny (Radio Zet, 
Trójka, TTV), autor pięciu 
bestsellerowych, 
nagradzanych książek 
reporterskich. Trener i autor 
szkoleń. Jeden z najwyżej 
cenionych mówców 
motywacyjnych w Polsce.



Połowę roku spędza na 
trudnych wyprawach. W Polsce 
szkoli zespoły firmowe 
z prawidłowego działania 
w nagłych sytuacjach, 
opanowywania nerwów 
i racjonalnego podejmowania 
decyzji nawet w obliczu silnych 
emocji. Pracuje z żołnierzami sił 
specjalnych i korespondentami 
wojennymi.

DŻUNGLA W ŻYCIU



Podczas swojego szkolenia 
Tomek Michniewicz pokaże 
Państwu w praktyce techniki 
stosowane przez niego na 
wyprawach, które pozwalają 
utrzymać kontrolę w trudnych 
sytuacjach. 

Przydadzą się w relacjach z 
niełatwymi klientami, podczas 
stresujących negocjacji i 
gwałtownych kryzysów w firmie, 
ale też podczas nieprzewidzianych 
wypadków w życiu codziennym.

SZKOLENIE



Jak utrzymać nerwy na 
wodzy i kiedy jest już na to 
za późno?

Jak się zachować w sytuacji, 
w której błąd może drogo 
kosztować?

Jak uspokoić się w ciągu minuty, bez 
względu na okoliczności?

Co zrobić, gdy nie wiadomo, co zrobić i jak 
wyjść z sytuacji bez wyjścia?

Jak wygrać konfrontację, nie niszcząc relacji 
z klientem, kontrahentem, kimś bliskim?



Jak podjąć racjonalną 
decyzję, gdy wszystko 
zaczyna się palić?

Kiedy zaufać swoim 
obawom, a kiedy to tylko 
szkodzi?

Czy intuicja jest najlepszym doradcą i kiedy 
nie można jej ufać?

Jak podejmować wyzwania, by nie były 
paraliżujące?

Jak analizować ryzyko, odróżniając fakty od 
obaw?



A KONKRETNIE..?

Proszę się spodziewać dużej 
dawki praktyki, ćwiczeń 
i konkretnych technik, 
sprawdzonych wielokrotnie 
w terenie. 

Nie spodziewać się natomiast –
książkowych teorii i procedur, 
których się nie da spamiętać. 



OCENY

Szkolenia Tomka 
Michniewicza zbierają bardzo 
wysokie oceny. Jego program 
„Swoją drogą” został wybrany 
najlepszym wystąpieniem 
Kongresu Kadry 2015. 
Program „Nie-normalność” –
na konferencji ABSL Talks. 
„Świat równoległy” – na 
konferencji HB Reavis Talks.

Średnia ocena jego szkoleń 
„Jak nie zwariować w 
dzisiejszym świecie?” to aż 
4,62/5. 

http://tomekmichniewicz.pl/szkolenia/jak-nie-zwariowac-w-dzisiejszym-swiecie/
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