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Szkolenie: Coaching menedżerski 

Cel szkolenia 

Celem szkolenia będzie zapoznanie uczestników z technikami coachingowymi, które pozwalają na 

skuteczniejszą pracę ze specjalistami w swoich dziedzinach, oraz dbanie o optymalny poziom 

motywacji w zespołach. Uczestnicy, którzy biorą udział w tych zajęciach to najczęściej osoby, które 

mają ograniczony czas na zarządzanie zespołem, a jednocześnie których celem jest systemowe dbanie 

o rozwój kompetencji i postaw w swoim zespole tak aby zespół stawał się wysoko wykwalifikowanymi 

i coraz bardziej autonomicznym. Efektem tego typu podejścia jest to, że lider staje się jeszcze lepszym 

wsparciem dla zespołu, a zespół rozwiązuje problemy na swoim poziomie i stanowi realne wsparcie dla 

menedżera.  

Korzyści:  

Po zakończeniu przedmiotu słuchacze powinni zrozumieć i umieć zastosować następujące aspekty z 

zakresu: 

 

Wiedza: 

• Jakie są obszary odpowiedzialności menedżera 

• Jak dobierać narzędzia rozwoju pracowników do fazy rozwoju 

• Wie, jaka jest różnica pomiędzy coachingiem menedżerskim a klasycznym i jakie zagrożenia z 

tego płyną. 

• Zna model wyznaczania celów metodą Ziga Ziglara 

• Zna główne modele coachingowe GROW, CLEAR, 

• Zna model „zarządzania małpami” Blancharda 

• Zna model „zarządzania narzekaniem” Carlo Moiso 

 

 

Umiejętności: 

• Umie wspomagać wyznaczanie celów długofalowych 

• Potrafi zadawać celowe pytania zgodne ze strukturą coachingową. 

• Potrafi płynnie prowadzić rozmowy para-coachingowe 

• Potrafi identyfikować delegowanie oddolne i nim zarządzać w kierunku samodzielnego 

rozwiązywania problemów przez pracowników  

• Potrafi prowadzić krótkie formy wspierania pracowników (tzw. „coaching korytarzowy”) 
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Kompetencje społeczne: 

• Wspiera członków zespołu w samodzielnym rozwiązywaniu problemów. 

• Wzmacnia zaangażowanie swoje i zespołu 

• Działa na rzecz budowania autonomii wpływu i partnerskich relacji w zespole. 

• Świadomie dobiera strategie działania biorąc pod uwagę zarówno cele krótko terminowe, jak 

i cele długofalowe zespołu i firmy 

  

Program szkolenia:  

1. Za co odpowiada współczesny lider wg klasycznych podejść (model Maxwella) a jak jest  
w rzeczywistości XXI wieku.  

2. Dlaczego ludzi nie da się motywować i co robić zamiast tego – na podstawie motywacji 3.0 
Daniela Pinka. 

3. Fazy rozwoju pracownika – model SLII Blancharda, czyli dlaczego coaching nie jest dla 
wszystkich. 

4. Zasada PZPR (przyjdź z propozycją rozwiązania) – zalety i niebezpieczeństwa takiego 
podejścia. 

5. Twoje źródło motywacji – pierwsze rozmowy coachingowe w parach – omówienie 
wniosków na forum. 

6. Cele długofalowe – planowanie drogi do celu metodą Ziga Ziglara. 
7. Model GROW i CLEAR – jaka jest istota struktur coachingowych, gdzie jest obszar 

elastyczności 
8. Praktyczne ćwiczenie rozmów coachingowych. 
9. „Coaching korytarzowy” – jak wspomagać rozwój pracowników wykorzystując nadarzające 

się okazje w ograniczonym czasie. 
10. Model komunikacji menedżerskiej wg modelu „zarządzania małpami” Kena Blancharda. 
11. Jak przechodzić od narzekania do rozwiązania – model „procedury na narzekanie”. 
12. Praktyczne ćwiczenie omawianych umiejętności. 

 

W trakcie realizacji modułu zostaną wykorzystane następujące metody dydaktyczne: 

• - mini wykład 

• - warsztaty 

• - case study  

• - ćwiczenia grupowe 

• - ćwiczenia w parach 

Trener: Michał Brywczyński  - Od 2005 roku trener i konsultant biznesu a od 2010 również coach 

biznesu. Sprzedawca usług szkoleniowych i doradczych. Negocjator posiłkowy oraz mediator. 

Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu zarządzania zespołami, w tym zespołami 

hybrydowymi, negocjacji, mediacji, organizacji pracy zespołów sprzedażowych, mistrzowskiej obsługi 

klienta i umiejętności handlowych. Od 2012 – specjalizacja w zakresie technik sprzedaży relacyjnej i 

modelowania kompetencji eksperckich metodą Charlesa Faulknera.  

 

Szkolenie obejmuje 8 godzin zajęć dydaktycznych. 


