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Debiut szefa
nie tylko dla

debiutujących

Jak być dobrym szefem? Jak budować autorytet szefa,
dbając o relacje? Jak zachować się wobec kolegów,

którzy niedawno stali się podwładnymi?
Jak inaczej niż pieniędzmi motywować ludzi, dbając
o ich samodzielność i zaangażowanie? Jak wspierać

podwładnych, jednocześnie ich nie wyręczając? Jak radzić
sobie z oporem, polemiką, sprzeciwem, nie eskalując

kon�iktu? Jak kształtować odpowiedzialność w zespole?
Jak wspierać, kiedy pojawi się rutyna i wypalenie?
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„Debiut szefa” to program, podczas którego proponujemy odpowiedzi na te 
i podobne pytania oraz konkretne rozwiązania. Program szkoleń dostosowujemy do 
stopnia zaawansowania uczestników i potrzeb Państwa �rmy, czyniąc go rozwojowym 
i ważnym zarówno dla debiutujących menedżerów, jak i dla doświadczonych 
kierowników niższego i średniego szczebla. Cykl składa się z trzech dwudniowych 
warsztatów, przeplatanych dwiema indywidualnymi sesjami coachingowymi 
oraz jednodniowego warsztatu dyplomowego. W tym czasie pomagamy uczestnikom 
lepiej rozumieć swoją szefowską rolę oraz zjawiska występujące w relacji 
z pracownikiem i zespołem. Dajemy też gotowe narzędzia oraz przestrzeń do ich 
przećwiczenia, pozwalając uczestnikom kształtować swój indywidualny warsztat 
menedżerski, w oparciu o uważność wobec ludzi i stanowczość wobec zadań. 

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PEŁNĄ OFERTĄ
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8 etapów programu
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Cykl realizujemy w formie szkolenia
zamkniętego, szczegółowy program całego

cyklu dopasowujemy do celów Państwa �rmy.
Zostaje on przygotowany w trakcie analizy

Państwa potrzeb i celów stawianych szkolonej
kadrze menedżerskiej (etap 1 projektu).

Żadnych sztucznych scenariuszy czy case studies, żadnych 
abstrakcyjnych zabaw i ćwiczeń trudnych do przełożenia na 
rzeczywistość. Praca przede wszystkim na prawdziwych sytuacjach 
i problemach uczestników, rozwiązywanie realnych trudności przy 
wsparciu doświadczonych trenerów biznesu oraz zaangażowanie 
uczestników w proces rozwoju – to gwarantujemy w ramach całego 
cyklu „Debiut szefa”.
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Będziemy ćwiczyć między innymi: 

I.     Jak budować dobrą relację w  zespole?

II.    Jak komunikować własne oczekiwania i standardy pracy?

III.   Jak przekazywać trudne decyzje?

IV.   Jak z szacunkiem do podwładnych radzić sobie 
       z ich polemiką i sprzeciwem?

Etap

Spotkanie z osobami decyzyjnymi, przełożonymi 
uczestników i uczestnikami szkoleń. Badanie 
potrzeb na poziomie organizacji i uczestników

I.     Uwspólnienie wizji szefowania na płaszczyźnie kultury 
       organizacji.

II.    Ustalenie precyzyjnych celów i omówienie programów 
       szkoleniowych i proponowanych umiejętności. 

III.   Omówienie sposobów wsparcia projektu szkoleniowego po 
       stronie Państwa �rmy (sposób zakomunikowania szkoleń do 
       uczestników, motywowania do wdrażania proponowanych 
       rozwiązań itp.)

IV.   Uzgodnienie harmonogramu projektu.

V.    Rozmowa z uczestnikami szkolenia. Poznanie ich oczekiwań 
       i dookreślenie zbioru sytuacji trudnych jako kierunku pracy 
       szkoleniowej. 

VI.  Budowanie zaangażowania, otwartości i poczucia 
       bezpieczeństwa.

Etap

Szkolenie „Jak Dorosły z Dorosłym – 
najważniejsze narzędzia komunikacyjne szefa”  
(2 dni warsztatowe)

Debiut Szefa
Trening umiejętności
menadżerskich



Etap Etap

Pierwsza indywidualna sesja coachingowa

I.     Trening wybranej umiejętności. 

II.    Indywidualne informacje zwrotne od trenera.

III.   Wspólne wypracowanie korzystnych zachowań. 

Szkolenie „Pieniądze to nie wszystko – skuteczne 
motywowanie podwładnych z mocy szefa”  
(2 dni warsztatowe)

Będziemy ćwiczyć między innymi: 

I.     Jak inaczej niż pieniędzmi motywować pracowników?

II.    Jak rozmawiać z nimi o oczekiwaniach i potrzebach?

III.   Jak udzielać konstruktywnej informacji zwrotnej?

IV.   Jak prowadzić rozmowy dyscyplinujące i nagradzające?

V.    Jaki realny repertuar kar i nagórd warto stosować wobec ludzi?

Druga indywidualna sesja coachingowa

I.     Trening wybranej umiejętności. 

II.    Indywidualne informacje zwrotne od trenera.

III.   Wspólne wypracowanie korzystnych zachowań. 

Etap
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Szkolenie „Miękko do ludzi i twardo do 
problemów — asertywność szefa i koncepcja 
przywództwa sytuacyjnego Kena Blancharda”  
(2 dni warsztatowe)

Będziemy ćwiczyć między innymi: 

I.     Jak odmówić pracownikowi i zachęcić go do 
       poszukania alternatywnych rozwiązań?

II.    Jak negocjować w duchu współpracy? 

III.   Jak wspierać ludzi w kształtowaniu samodzielności 
       i odpowiedzialności?

IV.   Jak dopasować własne interwencje do potrzeb 
       rozwojowych pracowników? 

Jednodniowy warsztat dyplomowy

I.     Sesja egzaminacyjna i podsumowanie projektu 
       z uczestnikami.

II.     Wręczenie certy�katów ukończenia programu.

III.    Indywidualne kontrakty rozwojowe uczestników.

Podsumowanie programu „Debiut szefa”

I.     Spotkanie z osobami decyzyjnymi. 

II.    Przedstawienie raportu poszkoleniowego 
       i sugestii rozwojowych dla uczestników i �rmy. 
       Raport nie będzie zawierał osobistych diagnoz 
       uczestników ani innych informacji personalnych.

Gwarantujemy połączenie swobodnej atmosfery zajęć i intensywnej 
pracy zwieńczonej certyfikatem, komplet materiałów szkoleniowych 
zawierających najważniejsze treści teoretyczne i opis ćwiczonych 
algorytmów działania.

EtapEtap Etap



Korzyści
dla Państwa �rmy

Solidne wzmocnienie kadry kierowniczej w pełnieniu
kluczowych ról i w skutecznej realizacji powierzonych

celów - zadania wdrożeniowe między sesjami
motywują do pracy podczas szkoleń i stosowania

umiejętności w środowisku pracy.

Menedżer kończący program „Debiut szefa” będzie
bardziej świadomie zarządzał ludźmi i korzystał

ze skutecznych narzędzi szefa, co przełoży się na
atmosferę w zespole, wzrost motywacji podwładnych

i ich satysfakcji w pracy.

Wsparcie i rozwój spójnej, długofalowej polityki personalnej w �rmie.

Wzrost motywacji i zaangażowania pracowników poprzez dbanie o ich rozwój 
i wspieranie w obejmowaniu kluczowych stanowiskach i osadzaniu się na nich.

Uwspólnienie wizji szefowania wśród kadry kierowniczej biorącej udział 
w szkoleniach, dzięki czemu znacznie wzrasta szansa na budowanie jednolitej 
i skutecznej polityki menedżerskiej w Państwa �rmie. 

Firma zyska pewnego siebie menedżera, świadomego zagrożeń i trudności 
czekających go w roli szefa i przygotowanego na nie.

Jeden spójny i kompletny program szkoleniowy, gwarantujący wsparcie 
procesu rozwoju i zmian (konsekutywne zajęcia pozwalają na utrwalenie 
materiału i stałe podnoszenie poprzeczki) zamiast wielu różnych, często 
powtarzających się szkoleń.

Debiut Szefa
Trening umiejętności
menadżerskich
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Co zyska uczestnik
programu?
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Jeśli zaczyna karierę menedżerską – zyska solidne
przygotowanie się do pełnienia roli szefowskiej,

zapewni sobie dobry, mocny początek w roli szefa.

Jeśli jest już szefem – wzmocni się w świadomej
roli menedżerskiej, będzie mógł przepracować

najbardziej krytyczne dla siebie obszary
i osadzić się w konkretnych umiejętnościach. 

Przećwiczy najważniejsze umiejętności związane z obowiązkami menedżera – 
praca na  realnych trudnościach zawodowych uczestników, zadania wdrożeniowe 
pomiędzy sesjami. 

Zminimalizuje niebezpieczne pułapki związane z pełnieniem funkcji kierowniczej.

Skorzysta z indywidualnego doradztwa z doświadczonymi trenerami w trakcie 
trwania projektu (2 indywidualne sesje coachingowe w trakcie trwania programu). 

Podniesie świadomość własnych zasobów i obszarów do rozwoju, poprzez analizę 
osobistych sytuacji, doświadczeń i poszerzenie perspektywy możliwości.

Debiut Szefa
Trening umiejętności
menadżerskich



Dlaczego Grupa
Szkoleniowa Halibut?

Program „Debiut szefa” - Trening umiejętności menedżerskich
        Halibut Grupa Szkoleniowa   |    Poznań 2012

8/9

HALIBUT Grupa szkoleniowa to zespół
profesjonalnych trenerów i coachów biznesu

z bogatym doświadczeniem psychologicznym
i biznesowym. Od 2006 roku przeszkoliliśmy

ponad 6 tys. osób.

Amica Wronki S.A. | ACP Pharma | BRE Ubezpieczenia | GBS Barlinek | Kulczyk Tradex 
Lisner | MAN Bus | Mentor S.A. | Novitus S.A. | PKN ORLEN | Polkomtel S.A.  
Polska Grupa Energetyczna | Sanitec KOŁO | Swedwood

Pracujemy warsztatowo – 60% czasu to praca na rzeczywistości uczestników.

Uczymy  konkretnych umiejętności przydatnych w rzeczywistych kontaktach 
z podwładnymi.

Pracujemy na poziomie „jak coś zrobić”, a nie tylko „co zrobić”.

Często wykorzystujemy kamerę i wideotrening, opierając się na skutecznej 
metodzie coachingu narzędziowego.

Bierzemy odpowiedzialność za efekty naszej pracy. 

Na Państwa życzenie udostępnimy kontakty referencyjne. 

Lista naszych najważniejszych klientów na www.halibut.pl, są wśród nich:

Debiut Szefa
Trening umiejętności
menadżerskich
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Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego

Halibut Grupa Szkoleniowa s.c.

Ul. Bukowska 78/2

60-396 Poznań

tel. (61) 84 85 999 lub 784 365 442

halibut@halibut.pl

Wojciech Busiel i Jakub Pałaczyński

autorzy programu i trenerzy

Więcej informacji o programie i naszej �rmie na stronie www.halibut.pl


