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Zarządzanie

Efektywność osobista

Menedżerskie

Negocjacje / Sprzedaż / Obsługa klienta

Komunikacja

Strategiczne, zespołem, przedsiębiorstwem, zmianą, czasem i 

organizacją pracy własnej, kryzysem, jakością, poprzez cele, 

wiekiem, sobą w czasie.

Rozwój osobisty, wzmacnianie talentów i umiejętności, 

asertywność, wywieranie wpływu, zarządzanie sytuacjami 

stresowymi, komunikacja i współpraca zespołowa.

Autorski program rozwojowy dla liderów 

Customized Personal Leadership (Lider Angażujący).

Negocjacje w biznesie, techniki sprzedaży, planowanie i 

realizacja nowych inicjatyw biznesowych,

profesjonalna obsługa klienta.

Terapia słowem, komunikacja interpersonalna, coaching, 

prowadzenie prezentacji i spotkań zawodowych, marketing. 

Inne tematy

warsztatów-szkoleniowych
do wyboru



Postaw na wartości

Dowiesz się, jak sprawić, aby pracownicy mówili z 

dumą o swojej pracy, a także by włączali serca i 

umysły do wspólnej realizacji wizji.

Duma01 Dowiesz się, jak sprawić, aby pracownicy polecali 

organizację jako pracodawcę oraz tworzyli zespoły 

pełne pasji.

Prestiż02

Dowiesz się, jak sprawić, aby pracownicy 

angażowali się w proces zmian i byli nastawieni na 

realizację celów firmy.

Zaangażowanie03 Dowiesz się, jak sprawić, aby pracownicy zaczęli 

poszukiwać innowacyjnych metod pracy.

Innowacja04



Program rozwojowy
Cały program jest „szyty na miarę”



Celem biznesowym szkolenia jest wzmocnienie pozycji 

rynkowej i wizerunkowej instytucji, zwiększenie dochodów 

instytucji, zbudowanie trwałej przewagi konkurencyjnej, 

wykorzystanie nowych szans i możliwości, korelacja celów 

instytucjonalnych i biznesowymi z osobistymi, efektywne 

wykorzystanie zasobów materialnych i intelektualnych

Cel biznesowy

Celem edukacyjnym szkolenia jest zdobycie umiejętności stałego automotywowania, zdobycie 

umiejętności trwałego angażowania oraz wzmacniania pracowników i siebie samego w sytuacjach 

kryzysowych, zdobycie wiedzy i wytrenowanie umiejętności niezbędnych do pozyskiwania ukrytej 

wiedzy w organizacji, zdobycie wiedzy i umiejętności kluczowej do wprowadzenia przedsiębiorstwa 

na wyższy poziom zarządzania poprzez wartości, nabycie kompetencji menedżerskich do 

efektywnego zarządzania wartościami materialnymi i intelektualnymi w przedsiębiorstwie.

Cel edukacyjny
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Podstawą pracy w programie „Kształtowanie postaw w zarządzaniu sobą i 

biznesem w sytuacjach kryzysowych w rzeczywistości VUCA” jest:

• W każdym przedsiębiorstwie istnieją ukryte zasoby, które będą nową 

perspektywą rozwoju.

• Czasami są „ukryte” przed nami, a wszyscy dookoła je znają...

• Biznes potrzebuje liderów i menedżerów na miarę naszych czasów.

• Pracownicy z kolei oczekują mądrości swoich przywódców.

• Liderzy i menedżerowie oczekują wspaniałych i zaangażowanych 

pracowników, z którymi będą osiągali wspaniałe rezultaty.

Podstawowe założenia
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✅ Mądrość lidera, firmy i rynku

✅ Procesy rynkowe i gospodarcze

✅ Strategie i narzędzia budowania zaangażowania

✅ Predykcja, czym jest?

✅Wizjonerstwo, mit czy konieczność?

✅ Kostka segmentacyjna

✅ Etyka biznesu

✅Model generowania marzeń

✅Model konstruktywnej krytyki

✅Model realistycznego wdrażania pomysłów

✅ Przewaga konkurencyjna

❌ Jakich błędów nie popełniać

⚠ Co zrobić, aby przetrwać i zminimalizować straty w czasie kryzysu?

⚠ Jak zachować płynność finansową?

⚠ Gdzie szukać oszczędności?

🔝 Na koniec będziesz wiedział jak nakręcać swój biznes!

Co w programie?
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 Podczas naszych warsztatów uczestnik nabędzie  niezbędną wiedzę 

menedżerską do zarządzania w czasie kryzysu, jak i w czasie po kryzysowym.

 Uczestnik dowie się w jaki sposób zarządzać kapitałem ludzkim, dowie się jak 

skorzystać z ukrytej wiedzy w swojej organizacji, będzie wiedział na czym 

polega różnica pomiędzy motywowaniem, a angażowaniem pracowników.

 Uczestnik zapozna się ze skutecznymi narzędziami do kreowania pomysłów, 

wykorzystania potęgi marzeń, a następnie jak za pomocą strategii Disneya 

rozwinąć skrzydła swojego przedsiębiorstwa.

 Uczestnik pozna własny styl wywierania wpływu na innych za pomocą testów 

i kwestionariuszy. 

 Uczestnik dowie się czym jest świadome działanie w warunkach złożoności i 

jaki wpływ na jego działanie i skuteczność ma podświadomość.

 Uczestnik dowie się ja ważną rolę w zarządzaniu odgrywają wartości!

 Podczas naszych warsztatów to uczestnik sam określi, jakiego rodzaju cele 

chce osiągać.

 Nauczy się skutecznie wyznaczać cele możliwe do realizacji.

 Podczas warsztatów uczestnik nabędzie wiedzę niezbędną do realnego 

kreowania przyszłości swojego działu, zespołu czy firmy.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU
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 Zdobędziesz umiejętność wykorzystania siły marzeń, dowiesz się jak 

marzenia przekuć w rzeczywistość

 Nauczysz się jak krytykować w sposób konstruktywny i jak korzystać z krytyki 

innych, wobec Ciebie i Twoich działań

 Będziesz wiedział jak realnie wdrożyć w życie "nierealne" plany

 Zdobędziesz wiedzę pozwalającą na wykorzystanie potęgi różnorodności 

Twojego zespołu 

 Poznasz sposoby wykorzystania ukrytej wiedzy Twojej organizacji

 Nabędziesz umiejętność pracy w warunkach złożoności problemów i wyzwań

 Dowiesz się jak wykorzystać wszelkie zasoby materialne i niematerialne 

Twojej firmy

 Nabędziesz umiejętność angażowania ludzi, abyś nie musiał ich motywować

 Poznasz własny styl wywierania wpływu na innych

 Odkryjesz wartości świadome i nieuświadomione, które powodują jak działasz 

DZIĘKI PROGRAMOWI:



Ramowy program

Moduł 1 Sobota

01 • Powitanie uczestników, ustalenie zasad i reguł współpracy

• Ustalenia tematyczne poruszanych zagadnień na podstawie 

wyrażanych oczekiwań

• Wzajemne poznanie uczestników

• Trening uważności (mindfulness) i słuchania

Poznaj siebie, zbuduj siebie

03

• Moja wiedza, umiejętności i talenty, co 

wykorzystam w wytrenowaniu nowych postaw?

• Teoria wywierania wpływu

• Test rozpoznający własny styl wywierania 

wpływu na innych

Poznaj siebie, zbuduj siebie

03 • Dzielenie się wiedzą jako najważniejszy proces 

zarządzania

• Uświadomione błędy pierwszym krokiem zmiany 

Odkrywanie szans i możliwości

• Trening kreowania przyszłości

• Podsumowanie modułu, wnioski i rekomendacje 

dla siebie

Poznaj siebie, zbuduj siebie



Ramowy program

Moduł 2 Sobota

04 • Energizery

• Chronologia zadań przybliżających do sukcesu firmy

• Dotychczasowe doświadczenia, analiza

• Trenowanie postaw na case studies

• Nowa teoria, nowa wiedza, przegląd najlepszych praktyk 

Wiedza i umiejętności

05

• Trening postaw w oparciu o nową wiedzę

• Podsumowanie, analiza i wnioski

• Strategia Disneya

Wiedza i umiejętności

06 • Jakim jestem liderem?

• Na czym polega istota przywództwa? 

• Delegowanie zadań a umiejętność wyznaczania 

priorytetów

• Trening celowości przywództwa

• Podsumowanie modułu, wnioski i rekomendacje 

dla siebie

Wiedza i umiejętności



Ramowy program

Moduł 3 Niedziela

07
• Przypomnienie dotychczasowych osiągnięć

• Upadłe organizacje, a brak badania zaangażowania

• Znaczenie istoty zaangażowania 

• Rola i wpływ postawy na odbiór zewnętrzny

• Utożsamianie się z (marką, ideą, biznesem, instytucją, opinią, ...)

• Istota wartości, wartości świadome i nieuświadomione

• Ćwiczenie „ranking wartości”

Kompetencje i postawa - bądź inspiracją dla innych

08
• Empowerment – proces angażowania zespołu

• Trening postaw emocjonalnych i przekazu treści

• Rola i znaczenie oraz wpływ komunikacji na 

wszelkie obszary funkcjonowania

• Oczekiwane kompetencje, trening zachowań i 

postaw

Kompetencje i postawa - bądź inspiracją

09 • Ja i mój wpływ na moją firmę

• Ja i mój wpływ na innego człowieka

• Ja i mój wpływ na otoczenie

• Co mnie obecnie wyróżnia?

• Jak będę inspirował innych swoją postawą?

• Ewaluacja

• Podsumowanie, wnioski i rekomendacje dla siebie

• Rozdanie certyfikatów

Kompetencje i postawa - bądź inspiracją dla innych



Ramowy plan wydarzeń

Przyjazd

Pierwszego dnia 

wieczorem 

odbędzie się 

kolacja i uroczysty 

bankiet powitalny.

Powitalny bankiet

Nocleg

Przez cały pobyt 

w hotelu będą 

zapewnione 

komfortowe 

pokoje z bogatym 

wyposażeniem.

Świetne pokoje

Warsztaty

Zaplanowaliśmy 

trzy warsztaty, 

podczas których 

uczestnicy 

zdobędą bardzo 

cenną wiedzę i 

rozwiną siebie.

Rozwój osobisty

Atrakcje

Uczestnicy będą 

mogli skorzystać z 

basenów, saun, 

masaży, siłowni 

oraz posłuchać 

orkiestry i dobrze 

się bawić. 

Świetna zabawa

Kuchnia

Podczas pobytu 

uczestnicy będą 

mieli zapewnione 

śniadanie, obiad 

oraz kolację, a 

także open bar.

Smaczne posiłki

Progress

O firmie stanowią 

jej pracownicy, im 

lepsi pracownicy, 

tym lepiej pracuje 

firma.

Efekty



Modern 

Portfolio 

Presentation

You can simply impress your audience and 

add a unique zing and appeal to your 

Presentations. Easy to change colors, 

photos and Text. Get a modern 

PowerPoint  Presentation that is beautifully 

designed. You can simply impress your 

audience and add a unique zing and 

appeal to your Presentations. Easy to 

change colors, photos and Text. Get a 

modern PowerPoint  Presentation that is 

beautifully designed. 



Stołówka

Pełne wyżywienie

Smaczne śniadania, 

obiady oraz kolacje.

Sala konferencyjna

Dostosowana sala

Sala konferencyjna 

dostosowana do potrzeb.

Bar

Open bar

Miejsce dostosowane 

rozmów oraz spotkań.

Pokoje

Komfortowe pokoje

Wygodne pokoje z 

bogatym wyposażeniem.



Siłownia

Aktywne spędzanie czasu

Dostęp do siłowni i sali 

fitness dla osób ceniących 

sobie aktywność fizyczną.

Basen i sauna

Basen oraz sauna

Rozrywka i relaks w 

basenie oraz saunie. 

Impreza z DJ-em

Parkiet taneczny i bar

Zabawa przy wraz z DJ-em, 

parkiet taneczny oraz open 

bar. Kolacja biesiadna.

Spa

Relaks w Spa

Dla osób, które chcą 

zadbać o zdrowie, urodę i 

regenerację. Bogata oferta 

masaży i zabiegów.



Zapewniamy najwyższą jakość usług na terenie całego kraju



Po programie uczestnicy nabędą umiejętności 

sprawnego funkcjonowania

w rzeczywistości VUCA w obszarze kształtowania 

postaw w zarządzaniu sobą i biznesem w sytuacjach 

kryzysowych.

VUCA

V = zmienność (ang. volatility)

U = niepewność (ang. uncertainty)

C = złożoność (ang. complexity)

A = niejednoznaczność (ang. ambiguity)

Całość programu dopasowana do nowej 

rzeczywistości VUCA.

Pewnie

Skutecznie

Odważnie



Trener dedykowany

Damian Michalik

W swojej karierze zawodowej aktywnie uczestniczył w rozwoju i popularyzacji 

coachingu w Polsce, pełniąc funkcje członka zarządu ICF Polska, oraz dyrektora 

śląskiego oddziału ICF, jako ekspert zewnętrzny Urzędu Marszałkowskiego oceniał 

projekty w ramach RPO WSL, prowadził wiele projektów rozwojowych EFS. Nauczyciel 

akademicki, trener biznesu. Przedsiębiorca wyróżniony tytułem "Firma z Jakością" w 

oparciu o etykę i wartości, z zegarmistrzowską precyzją wydobywa oraz wzmacnia 

potencjał ludzi i organizacji, wspiera ich w tworzeniu przyszłości w dynamicznie 

zmieniających się realiach XXI wieku. Ukierunkowany na pozytywne i skuteczne 

rozwiązania. W ramach Coach Studio oraz Business Management Solutions, realizuje 

pasję pomagania innym w ich rozwoju i sukcesach. Z wielką dumą i satysfakcją z 

osiągnięć swoich podopiecznych, których sukcesy są wielką inspiracją dla biznesu, 

współpracuje ze środowiskiem osób chorych na mukowiscydozę.

Specjalizacja

Praca z człowiekiem ukierunkowana na realizacje jego celów osobistych i zawodowych. 

Praca na wydobywaniu i wzmacnianiu jego kompetencji. Model oparty o behawioralno-

poznawczą terapię, oraz ukierunkowaną na rozwiązania. Wdrażanie coachingowych i 

mentorskich metod oraz narzędzi do zarządzania sobą oraz zarządzania biznesem.

Absolwent Studiów Podyplomowych Master of Business Administration 

(EY Academy of Business) realizowanych przez Akademię WSB w 

Dąbrowie Górniczej, wyróżniony nagrodą Rektora AWSB. 

Absolwent Studiów Podyplomowych "Coaching - jako efektywne wsparcie 

nowoczesnego zarządzania”. 

Uzyskał międzynarodową akredytację ICF. Pedagog.

Mistrz w rzemiośle zegarmistrzostwo.



Strefa basenowa z jacuzzi

Siłownia i sala fitness

Strefa relaksu i saun

SPA

Przyjazd uczestników, zakwaterowanie

Sobota

Atrakcje w czasie wolnym

Każdy znajdzie coś dla siebie

18:00 - 19:00

Piątek
20:00 Coach Studio Damian Michalik - uroczyste powitanie szampanem Szanownych Uczestników

20:15 Kolacja dla wszystkich uczestników

21:00 Zabawa z DJ-em

8:00 - 9:00 Śniadanie dla wszystkich uczestników

9:30 - 13:15 Warsztat moduł 1 (5 godzin dydaktycznych)

13:30 - 14:15 Obiad dla wszystkich uczestników

14:30 - 18:15 Warsztat moduł 2 (5 godzin dydaktycznych)

18:15 - 21:00 Czas wolny dla wszystkich uczestników

21:00 - 01:00 Kolacja biesiadna i zabawy

Niedziela

8:00 - 9:00 Śniadanie dla wszystkich uczestników

9:30 - 13:15 Warsztat moduł 3 (5 godzin dydaktycznych) + Rozdanie certyfikatów

14:30 - 15:15 Obiad dla wszystkich uczestników

15:30 Coach Studio Damian Michalik - uroczyste zakończenie, pożegnanie i wręczenie upominków

Ramowy harmonogram dnia



Szacunkowa wycena

Resort 

Nosalowy Dwór
Coach Studio

Komfortowe pokoje z bogatym wyposażeniem,

Pełne wyżywienie, Basen, Spa, Sauny, Siłownia, 

Impreza z DJ-em, Kolacja biesiadna, Open Bar,

Sale konferencyjne

W cenę wliczone:

Organizacja programów rozwojowych,

Realizacja programów rozwojowych,

Organizacja pobytu i atrakcji dla uczestników,

Materiały szkoleniowe oraz certyfikaty 

W cenę wliczone

Całkowita inwestycja za 1 uczestnika – 1900 zł
Grupy od 20 osób



Warsztaty dla absolwentów prowadzone przez Coach Studio



To ludzie osiągają sukcesy, my im w tym tylko pomagamy – z tym założeniem pracuję od

początku lat 90-tych w biznesie, pomagając w rozwijaniu i zarządzaniu polskich firm różnej wielkości, z różnych branż.

Ponad 5000 godzin sesji coachingowych.

Ponad 460 obsłużonych firm.

Najważniejszy jest 

Twój

Sukces

Damian Michalik „Bomba-Mix”

tel.: +48 602 457 830 ● NIP 626-033-69-64

biuro@coachstudio.com.pl

www.coachstudio.com.pl

mailto:biuro@coachstudio.com.pl
http://www.coachstudio.com.pl/

