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Brygadzista Szefem 
 

Świadomy i aktywny udział w zajęciach pozwala wzmocnić się w roli szefa, poczuć się na tym stanowisku pewniej i w sposób bardziej świadomy 

prowadzić pracę z podległym zespołem, dbając z jednej strony o własną stanowczość, z drugiej zaś strony o dobrą relację  

z pracownikami. Program zajęć oraz proponowane podczas szkolenia narzędzia opierają się na naszych doświadczeniach zdobytych w wielu firmach 

produkcyjnych oraz ciekawej i użytecznej wiedzy. Język i forma pracy przystosowane są do potrzeb i oczekiwań uczestników, dzięki czemu w swobodnej 

atmosferze intensywnie i praktycznie pracujemy nad rozwojem potencjału poszczególnych uczestników brygadzistów,  mistrzów i kierowników.     

Szkolenie „Brygadzista Szefem” kierowane jest do najniższego szczebla kierowniczego wydziałów produkcyjnych oraz magazynów. 

 

Co zyskasz? 

 Wzmocnisz się w roli szefa, odnajdziesz balans między „kolegą a przełożonym”, aby optymalnie spełniać oczekiwania własnych przełożonych i godzić je  

z potrzebami podwładnych  

 Poznasz najważniejsze mechanizmy psychologiczne pojawiające się w relacji szef podwładny oraz nauczysz się wykorzystywać je do budowania dobrej 

współpracy. 

 Nauczysz się w jaki sposób używać języka do budowania autorytetu szefowskiego. 

 Dowiesz się, że „masz prawo stanowić swoje prawo” oraz jak to skutecznie zrealizować. 

 Nauczysz się radzić sobie z polemiką i oporem pracowników. 

 Poznasz perspektywę pracy z ludźmi łączącą empatię i stanowczość jako najbardziej opłacalną filozofię kierowania zespołem. 
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Co wyróżnia nasze szkolenia 

 

 Swoboda wymiany myśli i ludzka atmosfera sprzyjająca dzieleniu się doświadczeniem, dawaniu i braniu wsparcia. 

 Duża liczba informacji zwrotnych od trenerów i uczestników pozwalająca bardziej świadomie kształtować własny rozwój. 

 Praca wyłącznie na doświadczeniu i realności uczestników szkolenia ułatwiające uzyskanie adekwatnych podpowiedzi i duże zaangażowanie w warsztat. 

 Możliwość solidnej pracy nad własnymi sytuacjami, poćwiczenia i wypróbowania w praktyce proponowanych rozwiązań, 

 Propozycje konkretnych wielokrotnie sprawdzonych sposobów zachowania oraz możliwość ich trenowania pod okiem trenera, umożliwia szybszą naukę 

i opanowanie umiejętności. 

 Inspirująca teoria i ciekawe przykłady gruntujące zdobywaną wiedzę i pozwalające na głębszą refleksję. 

 Praca w małej grupie maks. 12 osobowej pozwalająca na dużą liczbę ćwiczeń i zaangażowania.  

 

Ramowy program szkolenia 

 Powitanie, przedstawienie się, wzajemne poznanie. Budowanie relacji w grupie przez poznawanie sposobów nawiązywania kontaktu w oparciu 

minimalizowaniu negatywnych projekcji oraz w oparciu o realne interesy (potrzeby), a nie stanowiska (oczekiwania).  

 Dwie największe pułapki w pracy szefa. Pułapka negatywnych projekcji oraz słuchania bez zrozumienia. Sposoby minimalizowania tych sytuacji. 

 Język w pracy szefa. Język budujący autorytet oraz błędy wywołujące opór i sprzeciw; 

 Od kolegi do przełożonego. Otwarcie roli szefowskiej. Wyznaczanie i komunikowanie własnych standardów i oczekiwań wobec ludzi. 

 Przećwiczenie indywidualnych wystąpień otwarcia roli szefowskiej. Praca z kamerą. 

 Narzędzie komunikowania trudnych decyzji. Najbardziej opłacalne sposoby uzasadniania decyzji, radzenia sobie z polemiką, oporem. Jak wychodzić  

z „ping ponga” do kreatywnej rozmowy. 

 Informacja zwrotna w pracy z zespołem. Ćwiczenia udzielania informacji zwrotnych w oparciu o „komunikaty ja”. 

 Inne trudne sytuacje szefowskie.  Praca nad rzeczywistymi trudnościami uczestników. 

 Zamknięcie szkolenia.  
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Trenerzy: 

 

Jakub Pałczyński – psycholog pracy i organizacji – współwłaściciel Grupy Szkoleniowej Halibut trener z ośmioletnim doświadczeniem. Specjalizuje się  

w szkoleniach z zakresu sprzedaży, telesprzedaży i obsługi klienta, prowadzi też program Trening Umiejętności Menedżerskich. W swojej pracy wykorzystuje 

podejście humanistyczne i analizę transakcyjną. Absolwent Poznańskiej Psychologii na UAM,  posiada Certyfikat 101 wydany przez Europejskie Towarzystwo 

Analizy Transakcyjnej.  

W swojej pracy skupia się na rzeczywistości pracy uczestników, przygląda się ich realnym sytuacjom, pomaga rozwiązywać prawdziwe trudne sytuacje  

w kontakcie z klientem, wzmacniając potencjał osobisty i inspirując do zmian.  

Pracował m.in. dla AIG Bank Polska, ORLEN Petro Centrum, Verbicom S.A., Vetoquinol Biowet, Hertz, TPV Displays, Bama Polska, Newell Rubbermaid, Faber 

Polska, Urząd Miejski w Jarocinie, Verbicom S.A., VOX Składy Budowlane, PWN.pl. 

 

 

Grzegorz Kukurowski - jest trenerem biznesu, ukończył Szkołę Trenerów Biznesu Moderator. Jest politologiem i germanistą, ukończył również podyplomowe 

studia Zarządzania Sprzedażą. Karierę zawodową zaczynał od stanowisk specjalisty ds. sprzedaży, kolejne lata pracował na stanowiskach  kierowniczych  

w międzynarodowych korporacjach branży doradztwa personalnego i był odpowiedzialny za zarządzanie zespołem pracowników, negocjacje handlowe  

z klientami, rozwijanie sieci sprzedaży oraz koordynację projektów ogólnokrajowych.  

Od 2008 roku prowadzi miękkie szkolenia biznesowe, głównie sprzedażowe i z zakresu obsługi klienta, zarządzania zespołem, negocjacji oraz ze współpracy  

w zespole. Realizuje też warsztaty o charakterze teambuildingowym z wykorzystaniem technik linowych.  Pracował przy kilkunastu projektach szkoleniowych, 

ma przepracowanych ponad 100 dni szkoleniowych.  

Prowadził dedykowane warsztaty i cykle szkoleniowe dla takich klientów jak Arctic Paper, Biowet-Vetoquinol, Okręgowa Rada Adwokacka w Gdańsku. 
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Terminy i koszt uczestnictwa: 

 

  

Cena netto: 1600,00 PLN 

  

Cena obejmuje:  pracę trenerską w ramach 2-dniowego szkolenia,  

 materiały dydaktyczne,  

 przerwy kawowe,  

 wyżywienie dla uczestników w postaci dwudaniowego lunchu. 

  

Metody pracy:  pracujemy w grupach 8-12-osobowych, 

 tworząc symulacje wykorzystujemy kamerę video, 

 pracę opieramy na realnych sytuacjach naszych uczestników, 

 zapewniamy możliwość konsultacji z trenerem w trakcie szkolenia i przez okres miesiąca po jego zakończeniu, 

 w pracy z uczestnikami wykorzystujemy metodę coachingu narzędziowego, 

 zapewniamy certyfikat ukończenia szkolenia, 

 Gwarancja Satysfakcji: jeśli szkolenie nie spełni Twoich oczekiwań, zwrócimy Ci pieniądze (po potrąceniu realnie 

poniesionych kosztów organizacyjnych). 

  

 


