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i sprzedaż własnych idei 

w organizacji

https://coach.pl/
https://www.facebook.com/pages/coachpl/392891227490029
https://www.linkedin.com/in/miko%C5%82aj-uzunow-408aa674/
https://coach.pl/szkolenia/
https://coach.pl/projekty-rozwojowe/
https://coach.pl/praca-w-realiach-organizacji/
https://coach.pl/indywidualny-coaching-managerski/
https://coach.pl/projekty-specjalne/
https://coach.pl/


2

Warsztat ten przeznaczony jest dla:

•	 HR Managerów i HRBP, dla których jest ważna umiejętność budowania partnerstwa z biznesem  
i utrzymywanie relacji poprzez budowanie autorytetu i zaufania wśród kadry kierowniczej Firmy.

•	 Managerów, HR Managerów i HRBP stawiających na rozwój i doskonalenie swoich indywidualnych 
kompetencji miękkich, szczególnie w kontekście „sprzedawania” i realizowania własnych idei  
w organizacji.

•	  HR Managerów i HRBP chcących realizować swoją rolę wsparcia kadry menedżerskiej we wszelkich 
działaniach związanych z zarządzaniem ludźmi, pełnieniem roli jako przywódcy, rozwojem danego 
obszaru biznesowego.

•	 HR Managerów i HRBP , którzy pragną wzmocnienia swojej roli jako Partnera wewnętrznego kadry 
kierowniczej firmy.

•	 Szefów, HR Managerów i HRBP, którzy chcą opanować w praktyce sztukę budowania własnego 
autorytetu i sprzedaży swoich idei w organizacji.

•	 osób pragnących lepiej rozumieć specyfikę trudnego zawodu szefa w praktyce, szczególnie  
w kontekście budowania własnego autorytetu i sprzedaży swoich idei w organizacji.

Tematyka:

•	 Definiowanie,	 rozumienie	 i	 komunikowanie	 własnych	 interesów zaangażowanych we współpracę  
z ważnymi osobami w firmie i zespole w kontekście specyficznych zadań do realizacji.

•	 Asertywne	reagowanie	na	trudne	i	destrukcyjne	zachowania	współpracujących z nimi osób w Firmie 
(wywieranie presji, szantaż, ultimatum, szantaż emocjonalny itp.).

•	 Konstruktywne	 załatwianie	 sytuacji	 reklamacyjnych ze strony współpracowników i partnerów 
biznesowych.

•	 Egzekwowanie	 ustaleń	 oraz	 poleceń bez naruszania godności i „dóbr osobistych” pracowników  
i partnerów biznesowych.

•	 Wyrażanie	własnego	zdania	w	formie	konstruktywnych	informacji	zwrotnych, bez wpadania w pułapkę 
ocen, pouczania i dawania dobrych rad.

•	 Badanie	potencjalnych	potrzeb	managerów	 i	 ich	źródeł	oporu	w	kontekście	sprzedaży	nowych	 idei	
HR-owych.

•	 Wciąganie	 przełożonych,	 pracowników	 i	 partnerów	biznesowych	 do	współpracy	 poprzez	 sprzedaż	
kluczowych	procesów	biznesowych	mimo	ich	oporu,	stosując	algorytm	prośby.

W programie:

Asertywność	we	wzajemnej	współpracy
•	 zebranie puli najtrudniejszych sytuacji, zachowań partnerów biznesowych, wymagających od HRBP 

reakcji asertywnych,
•	 Nabycie umiejętności chronienia własnych interesów i odmawiania ważnym partnerom we współpracy 

bez zwiększania ryzyka zepsucia relacji i wpadania w konflikt,
•	 asertywna odmowa,
•	 Stawianie granic,
•	 Poszukiwanie krytyki, zamiana oceny na opinię,
•	 „zamglanie”.

Model	konstruktywnego	załatwiania	sytuacji	reklamacyjnych	ze	strony	współpracowników	i	partnerów	
biznesowych
•	 doskonalenie sposobu konstruktywnego przyjmowania i reagowania na uzasadnione i nieuzasadnione 

reklamacje z ich strony,
•	 Model reagowania w sytuacji reklamacyjnej.

Komunikowanie	 	własnego,	 krytycznego	 	 zdania	w	 formie	konstruktywnych	 informacji	 zwrotnych,	 bez	
wpadania	w	pułapkę	ocen,	pouczania	i	dawania	dobrych	rad
•	 doskonalenie umiejętności komunikowania własnego, krytycznego  zdania w formie konstruktywnych 

informacji zwrotnych, bez wpadania w pułapkę ocen, pouczania i dawania dobrych rad.
Badanie	potencjalnych	potrzeb	managerów	i	ich	źródeł	oporu	w	kontekście	sprzedaży	nowych	idei	HR-owych
•	 zebranie typowych, trudnych reakcji wyrażających opór managerów na nowe, proponowane im 

rozwiązania HR,
•	 Nabycie i doskonalenie umiejętności badania potencjalnych potrzeb managerów i ich źródeł oporu  

w kontekście sprzedaży nowych idei HR-owych,
•	 Sposoby radzenia sobie z typowymi przejawami oporu ze strony managerów w obliczu prezentowania 

im nowych rozwiązań HR-owych,
•	 Nabycie i doskonalenie umiejętności definiowania przekazu cecha-korzyść, w kontekście sprzedaży 

nowych idei HR-owych.
Wciąganie	do	współpracy	poprzez	sprzedaż	kluczowych	procesów	biznesowych
•	 Komunikowanie się z klientem wewnętrznym/managerem językiem korzyści w obliczu jego oporu,
•	 opisywanie możliwych korzyści z proponowanych, nowych rozwiązań z wykorzystaniem zdobytej 

wiedzy o potencjalnych interesach managera,
•	 Nawiązanie do umiejętności uwzględniania inteligencji emocjonalnej (typologia NlP).

https://coach.pl/
https://www.facebook.com/pages/coachpl/392891227490029
https://www.linkedin.com/in/miko%C5%82aj-uzunow-408aa674/
https://coach.pl/
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Etapy pracy:

1. ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH 

 w celu diagnozy potrzeb osób zamawiających oraz mających uczestniczyć w projekcie, proponujemy: 

•	 badanie ankietowe wśród wszystkich uczestników, 
•	 spotkania/wywiady z bezpośrednimi przełożonymi lub/oraz osobą zarządzającą – Sponsorem projektu, 

wybranymi uczestnikami szkolenia,
•	 ew.obserwacje „on line” sposobów pracy wybranych uczestników.

działania te pozwalają nam zrozumieć potrzeby zarówno uczestników, jak i oczekiwania decydentów oraz 
zobaczyć, na ile są one ze sobą spójne. Taki proces badania potrzeb mieści się w kosztach całego projektu 
szkoleniowego. 

Na podstawie tak przeprowadzonej analizy oraz wieloletnich doświadczeń własnych w tym obszarze, 
przygotujemy precyzyjną zawartość merytoryczną szkolenia do Twojej weryfikacji i decyzji.

2. REALIZACJA SZKOLENIA

•	 Przeprowadzenie warsztatu szkoleniowo-rozwojowego w oparciu o przygotowany na podstawie analizy 
potrzeb szkoleniowy scenariusz.

•	 Konstruowane doświadczenia (scenki symulacyjne) oparte są na realnych doświadczeniach uczestników 
z ich rzeczywistości zawodowej.

•	 Uwzględniamy bieżące oczekiwania uczestników naszych warsztatów i angażujemy ich do współudziału 
w kreowaniu doświadczeń pomagających im rozwinąć swoje kompetencje w podejmowanym temacie.

•	 wybór terminu oraz czas trwania szkolenia ustalamy wspólnie w drodze indywidualnych konsultacji,  
na bazie dokonanej analizy potrzeb. zwykle trwa ono 2 – 2,5 dnia. 

3. PODSUMOWANIE WARSZTATU, WDROŻENIE UMIEJĘTNOŚCI

•	 Spotkanie ze sponsorem, HR oraz  przełożonymi uczestników, w celu omówienia efektów realizacji 
szkolenia oraz przedstawienia rekomendacji, co do dalszej pracy z uczestnikami. 

•	 zaplanowanie z nimi wdrożenia nabytych umiejętności w codzienną praktykę zawodową uczestników 
warsztatów.

•	 wsparcie w formie konsultacji telefonicznych i mailowych dla osób uczestniczących w warsztacie oraz 
ich przełożonych.

•	 Proponujemy 1 dniowy follow – up dla uczestników, dający im okazję do przećwiczenia sposobów 
radzenia sobie z potencjalnymi trudnościami we wdrażaniu nabytych umiejętności oraz utrwalenia 
zdobytej wiedzy.

Jak pracujemy:

•	 Podczas naszych warsztatów diagnozujemy różne obszary potrzeb i kompetencji uczestników  
w kontekście spotykających ich codziennych wyzwań zawodowych, 

•	 Nie narzucamy uczestnikom naszych zajęć jedynie słusznych rozwiązań. wypracowujemy wspólnie  
z nimi przydatne z ich punktu widzenia metody pracy i standardy oraz pomagamy wdrażać je do 
codziennej praktyki.

•	 Pracujemy metodami aktywnymi, „wymuszającymi” zaangażowanie uczestników i trenowanie przez 
nich konkretnych umiejętności. Podstawą naszej pracy jest doświadczenie i trening, nie tylko teoria. 

•	 Budujemy poszczególne doświadczenia (case study) w oparciu o realne sytuacje z życia zawodowego 
uczestników.

•	 Korzystamy z kamery video, analizujemy mocne strony oraz obszary do doskonalenia w ich warsztacie 
pracy i trenujemy je z nimi.

•	 dostarczamy praktycznych umiejętności, przydatnych w codziennej pracy uczestników zajęć. 
Proponujemy gotowe rozwiązania, algorytmy postępowania na najtrudniejsze momenty w ich życiu 
zawodowym.

•	 dzielimy się własnymi doświadczeniami zawodowymi, jak i gromadzonymi doświadczeniami praktyków, 
działających na rynku. Przekazywana przez nas teoria jest nieustannie sprawdzana w praktyce.

https://coach.pl/
https://www.facebook.com/pages/coachpl/392891227490029
https://www.linkedin.com/in/miko%C5%82aj-uzunow-408aa674/
https://coach.pl/
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Zespół Coach.pl
Kliknij i poznaj 
nasz zespół 

MIKOŁAJ UZUNOW
Coach, CEO

Prowadzi indywidualny 
coaching managerski, 
handlowy, kupiecki, trenerski 
i negocjacyjny

RYSZARD SZOSTAK
Trener, Coach

20 lat doświadczenia 
trenerskiego (ponad 2 000 
dni szkoleniowych)

DARIUSZ STANKO
Trener, Coach

doświadczony trener, 
konsultant i supervisor, 
publikuje artykuły 
dedykowane menadżerom

PIOTR SUTOWICZ
Trener, Coach

Prowadzi warsztaty 
sprzedażowe i szefowskie, 
komunikacja, obsługa 
klientów, trening mentalny 

Kontakt

Mikołaj Uzunow
+48 601 562 575
biuro@coach.pl
www.coach.pl

Warunki finansowe

Koszt realizacji danego szkolenia będzie 
oszacowany indywidualnie, adekwatnie 
do zakresu merytorycznego, złożoności, 
czasu trwania oraz specyficznych 
oczekiwań zamawiającego.

Szkolenia Coach.pl
Kliknij i poznaj 

wszystkie szkolenia

Projekty rozwojowe Coach.pl

Akademia  
Managera i Lidera Coach.pl

Akademia  
Managera i Lidera w Firmie

Akademia  
Trenera Coach.pl

Indywidualne  
Konsultacje Managerskie

Szkolenia  
dla Managerów

Szkolenia  
dla Sprzedaży

Szkolenia  
dla Kupców

Akademia  
Coacha Coach.pl

Indywidualny  
Coaching Managerski 

Turnusy  
Coachingowe na Teneryfie

Indywidualny  
Coaching Handlowy

Szkolenia 
dla HR Managerów i HRBP

Szkolenia 
dla Rekruterów

Współpraca  
w Organizacji

Kliknij i poznaj 
wszystkie projekty

Dowiedz się 
więcej

Dowiedz się 
więcej

Dowiedz się 
więcej

Dowiedz się 
więcej

Dowiedz się 
więcej

Dowiedz się 
więcej

Dowiedz się 
więcej

Dowiedz się 
więcej

Dowiedz się 
więcej

Dowiedz się 
więcej

Dowiedz się 
więcej

Dowiedz się 
więcej

Dowiedz się 
więcej

Dowiedz się 
więcej
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https://coach.pl/akademia-managera-i-lidera-w-firmie/
https://coach.pl/akademia-trenera-coach-pl/
https://coach.pl/indywidualne-konsultacje-managerskie/
https://coach.pl/szkolenia-dla-managerow/
https://coach.pl/szkolenia-dla-sprzedazy-i-obslugi-klienta/
https://coach.pl/szkolenia-dla-kupcow/
https://coach.pl/akademia-coacha-coach-pl/
https://coach.pl/indywidualny-coaching-managerski/
https://coach.pl/turnusy-coachingowe-na-teneryfie/
https://coach.pl/indywidualny-coaching-handlowy/
https://coach.pl/szkolenia-dla-hr-managerow/
https://coach.pl/szkolenia-dla-rekruterow/
https://coach.pl/wspolpraca-w-organizacji/
https://coach.pl/projekty-rozwojowe/
https://coach.pl/szkolenia/
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Nasi Klienci
Kliknij i zobacz 

wszystkich klientów

https://coach.pl/
https://www.facebook.com/pages/coachpl/392891227490029
https://www.linkedin.com/in/miko%C5%82aj-uzunow-408aa674/
https://coach.pl/
https://coach.pl/nasi-klienci/

