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Autorskie narzędzie
wzmacniające proces 
szkoleniowy



Psychologiczny Niezbędnik Szefa to 84 godziny warsztatów, 4 indywidualne sesje coachingowe, zadania wdrożeniowe i sprawdzone algorytmy działania stworzone na

bazie praktycznych teorii zarządzania i psychologii. To czas, w którym zachęcamy Cię do stawiania ważnych pytań, rozwijania umiejętności menadżerskich, uczenia się

nowych umiejętności. To czas w którym dzielimy się wiedzą i doświadczeniem, pomagając uczestnikom znaleźć odpowiedzi na nurtujące dylematy menadżerskie.

Podczas warsztatu dowiesz się jak:

Jak przekazywać zespołowi decyzje i delegować zadania?

Jak wyznaczać cele aby były motywujące?

Jak rozkładać akcenty między pracą z ludźmi a zadaniami?

Jak korygować niższe wyniki i egzekwować poprawę?

Jak radzić sobie ze spadkiem motywacji w zespole?

Jak inaczej niż pieniędzmi motywować zespół?

Jak radzić sobie z presją i naciskami podwładnych?

Jak wspierać i podnosić motywację  wewnętrzną i zaangażowanie? 

Jak mediować w sytuacji sporu między pracownikami?

Jak negocjować w sytuacji rozbieżnych oczekiwań?

Jak wykorzystać pozytywną siłę sporu i rozwiązywać konflikty?

Jak i kiedy sensownie wyciągać konsekwencje?

Jak budować zaufanie i skutecznie komunikować się z zespołem?

Jak kształtować swój autorytet, dbając o dobre relacje?

Jak wprowadzać do zespołu oczekiwania szefowskie?

Jak udzielać konstruktywnych informacji zwrotnych, aby uzyskać 
zamierzony efekt?

BUDOWAĆ ZAUFANIE I AUTORYTET 
SZEFOWSKI

PRAWDZIWIE MOTYWOWAĆ 
I ANGAŻOWAĆ

UCZYĆ I WSPIERAĆ SAMODZIELNOŚĆ 
PODWŁADNYCH 

KSZTAŁTOWAĆ ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
I ROZWIĄZYWAĆ KONFLIKTY
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Drogowskazy Rozwoju 
Drogowskazy Rozwoju to autorskie narzędzie wzmacniające proces szkoleniowy. Dzięki uczestnictwu będziesz miał okazję otrzymać wiele rzetelnych informacji zwrotnych,

łatwiej zaplanujesz swojej cele rozwojowe, otrzymasz konkretne podpowiedzi oraz upewnisz się na ile twoi współpracownicy dostrzegają twoją zmianę. Proces

Drogowskazów Rozwoju zaczyna się przed szkoleniami grupowymi, a następnie trwa równolegle do szkoleń. Składa się z następujących elementów:

Autorskie narzędzie kwestionariuszowe za pomocą 

syntetycznego raportu umożliwia określenie 

dopasowanych do potrzeb uczestnika celów rozwojowych.

INFORMACJI ZWROTNEJ OD 
WSPÓŁPRACOWNIKÓW

W trakcie indywidualnych sesji będziesz mógł omówić wynika 

raportu, ustalić cele rozwojowe oraz otrzymać praktyczne 

podpowiedzi na nurtujące cię dylematy szefowskie. 

INDYWIDUALNYCH SESJI 
COACHINGOWYCH

Metoda feedforward pozwala na uzyskanie od 

współpracowników pomocnych sugestii dotyczących 

wprowadzanych przez uczestnika zmian w zachowaniu.

UNIKALNEJ PROCEDURY
FEEDFORWARD

Ewaluacja dokonanej zmiany wśród współpracowników 

pozwoli na przyjrzenie się procesowi z dystansu i na 

obiektywną ocenę jego efektów.

EWALUACJI
ZMIANY
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Otwarcie programu

Rozmowy i kwalifikacja uczestników do grupy.

Badanie opinii o uczestniku, poprzez narzędzie online.

Sesja omawiające wyniki raportu.

Działania szkoleniowe

Główne dylematy i wyzwania wpisane w rolę szefa. 

Umiejętności pozwalające budować zaufanie w zespole i dobre relacje.

Psychologiczne mechanizmy i narzędzia skutecznej komunikacji.

Komunikowanie oczekiwań szefowskich i ustalanie reguł pracy.

Udzielanie konstruktywnych informacji zwrotnych.

13-15.02.2019

SPOTKANIE I

Dodatkowo na tym etapie

Ciekawe artykuły wprowadzające.

Zadania wdrożeniowe ułatwiające praktyczne 

wykorzystanie treści.

Indywidualna sesja coachingowa gruntująca 

zdobyte umiejętności.

Budowanie zaufania i autorytetu w roli szefa
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Drogowskazy Rozwoju©

Praktyczne narzędzie rozwoju kompetencji 

liderskich i interpersonalnych.

Unikatowe doświadczenie rozwojowe. 

Konstruktywny feedback. Indywidualny plan 

wdrożenia pozytywnej zmiany.

. 

Styczeń 2019

Rozpoczęcie Programu
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Sposoby komunikowania decyzji i delegowania zadań. 

Koncepcja zarządzania sytuacyjnego – umiejętna praca z ludźmi 

i zadaniami.

Sposoby radzenia sobie z polemiką, zwiększające szanse na 

samodzielność.

Konstruktywne egzekwowanie oczekiwań oraz pożądanych standardów 

pracy.

Sposoby reakcji w sytuacjach powtarzających się błędów do zmiany.

14-15.03.2019

SPOTKANIE II

Dodatkowo na tym etapie:

Indywidualna sesja coachingowa.

Pogłębiające zadania wdrożeniowe.

Inspirujące materiały szkoleniowe.

Codzienna praca każdego szefa,
czyli jak kształtować samodzielność w zespole

Mechanizmy kształtujące motywacje wewnętrzną. 

Umiejętność prowadzenia rozmów nagradzających.

Pula pozafinansowych narzędzi motywacyjnych.

Umiejętność asertywnego odmawiania wobec roszczeń i nacisków podwładnych.

Narzędzie służące odbudowywaniu motywacji pracowników, którzy zbyt dużo 

marudzą i narzekają.

11-12.04.2019

SPOTKANIE III

Dodatkowo na tym etapie:

Indywidualna sesja coachingowa i zadanie 

wdrożeniowe.

Sprawdzone algorytmy postępowania 

w trudnych sytuacjach motywacyjnych.

Pula pozafinansowych oddziaływań 

motywacyjnych.

Najważniejsze zadanie szefa,
czyli jak dbać o prawdziwą motywacje
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Zasady i dobre praktyki wyciągania konsekwencji i dyscypliny.

Asertywność szefa wobec różnych sytuacji menadżerskich.

Sposoby postępowania w sytuacja rozbieżnych oczekiwań.

Umiejętność prowadzenia negocjacji nastawionych na współpracę.

Rozwiązywanie konfliktów i mediacje kształtujące odpowiedzialność.

16-17.05.2019

SPOTKANIE IV

Dodatkowo na tym etapie:

Indywidualna sesja coachingowa.

Inspirująca lektura i materiały video.

Autorskie materiały i narzędzia ułatwiające 
codzienną pracę.

Kształtowanie odpowiedzialność, czyli jak 
wyciągać konsekwencje i negocjować dojrzałe 
rozwiązania

SPOTKANIE V

Dodatkowo na tym etapie:

Kontrakty rozwojowe na przyszłość.

Certyfikaty ukończenia programu dla 

uczestników. Dbając o jakość wystawianych przez 

nas dokumentów oraz rzetelność naszej pracy 

informujemy, że Certyfikaty ukończenia 

programu będą wystawione osobom, które 

wezmą udział w minimum 4 zjazdach i wykonają 

90% zadań indywidualnych. 

Możliwość konsultacji uczestników z trenerem 
(e-mail/telefon) przez okres 3 miesięcy.

Warsztat dyplomowy, czyli podsumowanie 
wspólnej pracy13-14.06.2019

Superwizje własnych sytuacji szefowskich uczestników.

Test sprawdzający opanowanie wiedzy przez platformę iSpring.

Sesja informacji rozwojowych – feed-forward.

Podsumowanie programu szkoleniowego.

Uroczyste wręczenie certyfikatów.
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Gwarancja jakości Halibut

Bardzo żałuje, że brałam udział w programie dopiero po roku 

od rozpoczęcia pracy w roli menadżera. Teraz wiem, a często 

także potrafię o wiele lepiej niż dotychczas rozwiązywać trudne 

sytuacje w moim zespole,  widzę większe zaangażowanie ludzi, 

a przy tym zdecydowanie mniej się stresuję. Praca szefa może 

być fajna.

Wpis z ankiety , uczestnik z firmy Rockwool Polska

HALIBUT TO PONAD:Znak Halibut jest gwarancją
pozytywnej zmiany i długotrwałych
efektów. Oznacza działania
rozwojowe o wysokim standardzie.

Uczestnicy szkoleń każdorazowo ocenili je bardzo wysoko, 

a wiele z proponowanych na szkoleniach narzędzi i rozwiązań 

zostało zastosowanie w codziennej pracy naszych 

menadżerów, podnosząc tym samym jakość ich pracy zarówno 

w relacjach z pracownikami jak i klientami zewnętrznymi.

Zbigniew Wielgosz, prezes Zarządu, GBS Bank
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GWARANCJA SATYSFAKCJI 

– zadowolenie ze szkolenia lub zwrot kosztów.

UNIKATOWA METODOLOGIA PRACY

– praca na realnych sytuacjach uczestników.

SPRAWDZONE ALGORYTMY

VIDEO TRENING

WYSOKA JAKOŚĆ

Prawie 100% POLECEŃ

LUDZKA ATMOSFERA PRACY

REALIZACJA STANDARDÓW NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

3500

10000

220

12

1500

PRZESZKOLONYCH 
MENADŻERÓW

UCZESTNIKÓW 
SZKOLEŃ GRUPY SZKOLENIOWEJ 
HALIBUT

FIRM MALYCH, ŚREDNICH 
I DUŻYCH, KORZYSTAJĄCYCH Z 
NASZYCH USŁUG

TRENERÓW GRUPY 
SZKOLENIOWEJ HALIBUT

ZREALIZOWANYCH 
DNI SZKOLENIOWYCH
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WRZESIEŃ 2018– STYCZEŃ 2019
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Trener:

Wojciech Busiel
trener biznesu

Sala szkoleniowa

Grupy Szkoleniowej

Halibut

ul. Ludwika Solskiego 10

60-184 Poznań

Informacje organizacyjne:

MIEJSCE:

Liczba osób na szkoleniu ograniczona do 12 max.

Ukończył studia magisterskie w Instytucie Psychologii UAM,

gdzie pracował nad doktoratem oraz prowadził zajęcia dla

studentów. Pracy z grupami i treningów uczył się w Szkole

Trenerów Intra, Polskiej Szkole Coachingu Kontrakt oraz

w Krakowskiem Centrum Psychoterapii Psychodynamicznej.

Posiada certyfikat trenerski Polskiego Towarzystwa

Psychologicznego oraz Certyfikat Coacha Narzędziowego

PSCK. Pracuje także jako psychoterapeuta.

W pracy grupowej i indywidualnej stosuje podejście

psychodynamiczne i systemowe, pracując na realnych

sytuacjach i trudnościach zgłaszanych przez uczestników.

W warsztacie trenerskim łączy dynamikę grupową

z metodologią szkół coachingowych, co pozwala stymulować

rozwój uczestników i przyspieszać realną zmianę zachowań.

Współautor programu Debiut Szefa. Jest członkiem Polskiego

Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa

Psychoterapii Psychodynamicznej.

Pracował m.in. dla: ACP Pharma, AIG Bank, Amica, Aquanet,

Bayer, BRE Ubezpieczenia, Havi Logistics, GBS Bank, Kulczyk

Tradex, MAN Bus, Mentor S.A., Novitus S.A., Polkomtel, PKN

Orlen, Sanitec Koło, Swedwood, Thule, Vetoquinol Biowet.

DATA:

Spotkanie I   13-15.02.2019

Spotkanie II  14-15.03.2019

Spotkanie III 11-12.04.2019

Spotkanie IV 16-17.05.2019

Spotkanie V  13-14.06.2019

Wartość uczestnictwa:      

9400 PLN – Psychologiczny Niezbędnik 

Szefa + Drogowskazy rozwoju. 
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