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Warsztat ten przeznaczony jest dla:

•	 szefów pragnących zminimalizować ryzyko wysokiego stresu podwładnych oraz własnego w obliczu 
nieuchronnych zmian w organizacji.

•	 Managerów, chcących dbać o utrzymanie wysokiego poziomu motywacji oraz zrozumienia wśród 
podwładnych dla procesów zmian, które ich dotykają.

•	 szefów chcących mieć swój udział w jak najbardziej „bezbolesnym” przeprowadzeniu koniecznych 
reform w sposobie pracy swoich zespołów.

•	 osób, które w roli zarządzających są gotowe brać odpowiedzialność za firmowanie procesu zmian  
i pełnienie roli lidera w organizacji.

Tematyka:

•	 interesy szefa w procesie zmiany.
•	 Wizja do osiągnięcia w wyniku koniecznych przemian.
•	 analiza niezbędnych zasobów i koniecznych do przeprowadzenia działań.
•	 Formy aktywności szefa wspierające podwładnych w obliczu zmiany.
•	 komunikowanie się z podwładnymi językiem korzyści.
•	 definiowanie i sposoby rozwiązywania problemów w kontekście wdrażanych zmian.
•	 Utrzymywanie motywacji podwładnych w obliczu zmiany.
•	 sposoby aktywnego towarzyszenia podwładnym we wdrażaniu zmian.

W programie:

•	 analiza sWat procesu zmiany z punktu widzenia interesów przełożonego. definiowanie własnych 
obszarów zagrożonych (i interesów) w obliczu zmiany oraz możliwych szans i potencjalnych korzyści  
z nią związanych (perspektywa szefa).

•	 diagnozowanie niezbędnych zasobów po stronie szefa do skutecznego przeprowadzenia procesu 
zmiany oraz przygotowanie go do ewentualnych negocjacji z przełożonymi, aby zagwarantować ich 
uzyskanie.

•	 diagnozowanie niezbędnych form aktywności przełożonego wspierających podwładnych w procesie 
wdrażania zmiany.

•	 komunikowanie decyzji o zmianie wraz z uzasadnieniem i kontekstem biznesowo-firmowym.
•	 definiowanie i czytelne komunikowanie intencji szefa, firmy towarzyszących zmianie.
•	 komunikowanie możliwych celów związanych ze zmianą, przekładania poszczególnych celów na język 

korzyści pracowników.
•	 diagnozowanie możliwych zagrożeń i źródeł oporów pracowników w obliczu zmiany.
•	 definiowanie możliwych problemów wywoływanych przez zmianę.
•	 diagnozowanie możliwych sposobów rozwiązywania powstałych w trakcie zmiany problemów.
•	 definiowanie możliwych działań wspierających pracowników ze strony szefa w obliczu zmiany.
•	 komunikowanie pożądanych przez szefa i niepożądanych reakcji i zachowań w obliczu zmiany.
•	 sposoby aktywizowania pracowników do szukania pomysłów rozwiązań możliwych problemów 

związanych ze zmianą.
•	 diagnozowanie indywidualnych motywatorów poszczególnych osób w zespole w obliczu zmiany oraz 

dostosowywanie do nich adekwatnych interwencji szefa.
•	 definiowanie i komunikowanie granic akceptowalnych przez szefa reakcji i sposobów zachowań 

podwładnych w obliczu zmiany.
•	 Prace indywidualne uczestników bazujące na przykładach z życia zawodowego, od planowania 

komunikatu poprzez komunikowanie, rozpoznawanie źródeł oporu i adekwatne reagowanie na różne 
jego przejawy.

•	 trenowanie poszczególnych form aktywności przełożonego wspierających podwładnych w procesie 
wdrażania zmiany.

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/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/

