
 

 

Szanowni Państwo, 

 

Polska Fundacja Przedsiębiorczości jako instytucja wspierająca rozwój mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorstw ma przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatne szkolenie  

pt. „Rola coachingu w motywacji pracowników”. 
 

Celem szkolenia jest podniesienie świadomości każdego z nas, a w szczególności pracownika  

w zakresie motywacji, autocoachingu, kreatywności oraz psychologii w biznesie. Świadomość pewnych 

mechanizmów pozwala na znalezienie w sobie wewnętrznej motywacji do działania, która jest 

niewspółmiernie bardziej skuteczna od motywacji zewnętrznej (jaką są np. pieniądze czy uznanie drugiej 

osoby). Satysfakcja z pracy i zaangażowania pozwala znów na odnoszenie większych sukcesów - dzisiaj 

nie wystarczy nam tylko zarobek pieniężny, potrzebujemy czuć, że robimy coś ważnego, mieć poczucie 

sukcesu. Proste techniki coachingowe, zadawanie odpowiednich pytań, a raczej uzyskane odpowiedzi 

pozwalają na znaczne zwiększenie zaangażowania w pracę. 
 

Szkolenie skierowane jest do osób które zauważyły potrzebę rozwoju osobistego w zakresie tzw. 

kompetencji miękkich. Odbiorcą może być każdy, dla kogo sukces i satysfakcja z pracy  

oraz zaangażowanie w to co się robi jest ważne. Szkolenie skierowane jest do osób aktywnych zawodowo, 

szukających nowych metod rozwoju osobistego. 

 

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jaka jest różnica między motywacją zewnętrzną  

a wewnętrzną, doświadczą ćwiczeń i technik motywacyjnych oraz poznają główne błędy w motywowaniu.  

Podczas szkolenia uczestnicy poznają i przećwiczą prosty model coachingowy pozwalający na szukanie 

rozwiązań w zarządzaniu kapitałem intelektualnym (tzw. autocoaching w modelu GROW). Pokazane 

zostaną również ćwiczenia pozwalające na weryfikacje swoich wartości (zarówno tych prywatnych,  

jak i zawodowych), przekonań oraz nawyków stosowanych w codziennej pracy. Szkolenie zakończy się 

ćwiczeniami  wzbogacającymi kreatywność. 
 

 

Szkolenie poprowadzi pani dr Katarzyna Niedzielska-Czyż - doktor nauk prawnych, absolwent 

studiów MBA w Szczecinie, absolwent studiów podyplomowych Akademia Trenera, akredytowany coach  

z certyfikatem ICF, uczestnik wielu szkoleń i warsztatów z szeroko pojętych kompetencji miękkich. 

Wykładowca przedmiotów prawniczych i pasjonat kompetencji miękkich. Studentka psychologii  

i psychoterapeuta w procesie akredytacji w Wielkopolskim Instytucie Psychoterapii. Autorka szkoleń  

i książki „Miej wyje..ane, będzie Ci dane. O trudnej sztuce odpuszczania”. 
 

Szkolenie odbędzie się 6 marca 2020 r. (piątek) w godzinach od 9.00 do 15.45, w siedzibie 

Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości przy ul. Monte Cassino 32 w Szczecinie. 
 

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.  
 

W celu zapisania się na szkolenie, zapraszamy do rejestracji na stronie internetowej Polskiej Fundacji 

Przedsiębiorczości (www.pfp.com.pl). Rejestracja na szkolenie jest możliwa tylko za pośrednictwem 

formularza. 
 

 
ZAPISZ SIĘ 

 

W razie pytań, prosimy o kontakt z Patrycją Pińkowską, tel.: (91) 312-92-22,  

e-mail: p.pinkowska@pfp.com.pl. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu jest jednoznaczne z potwierdzeniem 

przez Uczestnika zapoznania się z ogólnymi warunkami organizacyjnymi szkoleń PFP i wyrażeniem zgody 

na ich zastosowanie. 

 

Serdecznie zapraszamy! 

 

 
 
 
 

https://www.pfp.com.pl/szkolenia-i-doradztwo/aktualne-szkolenia
https://www.pfp.com.pl/szkolenia-i-doradztwo/aktualne-szkolenia
mailto:p.pinkowska@pfp.com.pl
https://www.pfp.com.pl/szkolenia-i-doradztwo/ogolne-warunki-organizacyjne-szkolen-pfp


 

 

 
 

Program szkolenia 
 

„Rola coachingu w motywacji pracowników” 
 

 

Godzina Temat zajęć –  

09.00 – 09.15 Powitanie uczestników 

 

 

09.15 – 10.30 

                       

                 Moduł 1 – Rola coachingu w komunikacji 

 

1. Zintegrowanie grupy - ćw. „bankiet”  

2. Czym jest coaching i na czym polega 

3. Praca na stereotypach, nawykach i przekonaniach w komunikacji między 

ludźmi 

 

10.30 – 10.45 Przerwa  

 

 

 

10.45 – 12.15 

 

                              

         Moduł 2 – Motywowanie pracowników metodami coachingowymi 

 

1. Wprowadzenia do tematyki motywacji wewnętrznej/zewnętrznej oraz 

błędów w motywowaniu 

2. Praca na wartościach 

2. Praca na celach 

 

12.15 – 12.30 Przerwa  

 

 

12.30- 14.00 

                          

                           Moduł 3 – Autocoaching 

 

1. Coaching z zaangażowanie i satysfakcja z pracy 

2. Warsztatowa forma pracy z modelem GROW  

 

14.15 – 14.30 Przerwa  

 

 

14.30 – 15.45 

  

                  Moduł 4 – KREATYWNOŚĆ W PRACY 

 

1. Istota kreatywności w codziennej pracy \ myślenie pytaniami. 

2. Rola inkubacji w procesie myślenia  

3. Ćwiczenia na kreatywność - rozumowanie indukcyjne, dedukcyjne, 

metaforyczne, abstrahowanie oraz dokonywanie skojarzeń 

 

15.45 Zakończenie szkolenia 


