
SET DLA

PROFESJONALISTÓW

COACHING 

W ORGANIZACJI
SZUKAMY PRACOWNIKÓW

Szkolenie on-line na platformie:



Sprzęt: komputer z kamerą i mikrofonem (wbudowane lub zewnętrzne).

Połączenie z Internetem: połączenie z Internetem o minimalnych

parametrach: pobieranie 5 mb/s, i wysyłanie minimum 1mb/s.

Prędkość swojego Internetu możesz sprawdzić tu: https://www.speedtest.net

Miejsce do pracy: pomieszczenie, w którym będziesz mieć stabilny sygnał

WiFi i warunki do spokojnej rozmowy wideo. 

Aplikacja: Przed rozpoczęciem szkolenia pobierz i zainstaluj aplikację ZOOM.

Znajdziesz ją na tej stronie:  https://zoom.us  Aplikacja jest bezpłatna i

bezpieczna; nie przesyła żadnych Twoich prywatnych informacji do nas.

UWAGA: Aplikacja jest również dostępna na telefon lub tablet. Jednocześnie

zalecamy by korzystać z aplikacji na komputer. Umożliwi to pełny udział w

warsztatach. Zachęcamy do jak najszybszego instalowania ZOOM’a, żeby nie

robić tego na ostatnią chwilę przed szkoleniem.

WYMAGANIA!

https://www.speedtest.net/
https://zoom.us/


Zapraszamy na 4h intensywny warsztat

online wykorzystujący interaktywną pracę 

w wirtualnych pokojach. Szkolenie zaplanowane

jest w godzinach 11:00-15:00. Podczas warsztatu

skoncentrujemy się na pokazaniu specyfiki pracy

coachingowej w środowisku biznesowym,

wyjaśnimy nieporozumienia związane 

z coachingiem, zaprezentujemy jego rodzaje,

ponadto zatrzymamy się nad przyczynami

niepowodzenia procesów coachingowych 

i zaprezentujemy przykładowe narzędzia 

i rozwiązania pomagające zwiększyć efektywność

coachingu.

DLACZEGO WARTO?



4 godziny merytorycznego i praktycznego
szkolenia z zakresu coachingu. 

Porcję skondensowanej wiedzy do szybkiego
wykorzystania w praktyce. Konkretne
narzędzia, wskazówki i źródła przydatne         
 w pracy z coachingiem.

Materiały dla uczestników wraz  z zestawem
przykładowych narzędzi i formularzy.

BEZPŁATNE konsultacje merytoryczne dla
każdego z uczestników szkolenia.

  

CO GWARANTUJEMY?



DLA KOGO?

Szkolenie przeznaczone jest dla osób

zatrudnionych na stanowiskach

kierowniczych, odpowiedzialnych 

w organizacjach za rozwój

pracowników.



Coaching a inne metody wsparcia w rozwoju.
Typy i rodzaje coachingu.
Specyfika coachingu biznesowego.

Indywidualne procesy rozwojowe.
Coaching jako wsparcie wdrożenia umiejętności.
Techniki coachingowe.

Niedostosowanie metody rozwojowej do pracownika.
Oddziaływanie na objaw zamiast na system.
Niewłaściwy dobór metody – coaching nie rozwiąże wszystkich
bolączek.

Moduł 1. Czym jest coaching?

Moduł 2. Obszary stosowania coachingu w organizacji:

Moduł 3. Kiedy coaching w organizacji nie działa?

PROGRAM



Budowanie kompetencji coachingowych menedżerów i kształtowanie
postaw.
Wdrażanie kompetencji do praktyki menedżerskiej
Powiązanie kompetencji coachingowych z istniejącymi procesami –
profile kompetencyjne, opisy stanowisk, okresowy przegląd pracy.
 Najważniejsze narzędzia we wdrażaniu coachingu w organizacji.

Moduł 4. Jak zwiększyć efektywność Coachingu na poziomie
całej organizacji?

PROGRAM



ADAM WALERJAŃCZYK

Doświadczony Menadżer, Trener i Coach certyfikowany na
poziomie ACC przez International Coach Federation.
Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Programowy Grupy SET®.
Współtwórca Modelu Efektywnego Treningu – Modelu
SET®, Modelu DNA Sprzedaży Grupy SET® i Modelu
Rozwoju Kompetencji Coachingowych Grupy SET®. Przez
osiem lat zarządzał zespołami pracowniczymi w
wiodącej organizacji finansowej w Polsce.
Prowadzi szkolenia i Executive Coaching dla wyższej kadry
menadżerskiej. Szkoli z zakresu umiejętności zarządczych,
komunikacyjnych, oceny pracowniczej i diagnozy etapów
rozwoju pracowników. Prowadzi również zajęcia w Szkole
Trenerów Biznesu i Szkole Coachów Akademii SET®. Ponad
10000 godzin pracy szkoleniowej, coachingowej i
superwizyjnej z trenerami, coachami i kadrą
zarządzającą.

TRENER



Wypełnij i wyślij do nas 

Formularz Zgłoszeniowy

ZAPISY

https://grupaset.pl/o-nas/odpowiedzialnosc-spoleczna/set-dla-profesjonalistow/formularz-zgloszeniowy/


KONTAKT

Katarzyna Legawiec

Koordynator Projektów SET Biznes®

 

Tel.: +48 607 467 488

E-mail: katarzyna.legawiec@grupaset.pl 

www.grupaset.pl

http://grupaset.pl/
http://www.grupaset.pl/

