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COACHING WEEK 2015 – PROGRAM 
 

 

18.05.2015 

Godzina i adres Temat i prowadzący Szczegóły 

Od 13.00 do 16.00 
 
Agencja Rozwoju 
Pomorza w 
Gdańsku 
 
 

Coaching w organizacjach. Koszt 
czy inwestycja? 
 
Prelegenci: 
• Anna Karecka, dyrektor ds. 

rozwoju i coachingu w Coca-Cola 
HBC Polska Sp. z o.o. 

• Robert Dominik, dyrektor ds. 
sprzedaŜy w Banku BPH S.A. 

• Paweł Sopkowski, prezes 
zarządu CoachWise S.A. 

 
Prowadzący: Jacek Kozłowski, coach 
ACC ICF 
 
 
zgłoszenie naleŜy przesłać na adres: 
sabina.szuta@arp.gda.pl 
 

W pierwszej części spotkania menedŜerowie-
praktycy podzielą się swoimi doświadczeniami z 
wdraŜania programów coachingowych w 
organizacjach,wskazując zarówno na potencjalne 
korzyści, jak i na wyzwania z tym związane.  
Częśćdruga, w formie dyskusji panelowej, 
poświęcona będzie poszukiwaniu odpowiedzi na 
pytania: 
• Co coaching moŜe wnieść do organizacji? 
• Kiedy warto sięgnąć po coaching, a kiedy po 

inne formy wspierania rozwoju?  
• Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby 

coaching okazał się dla organizacji sensowną 
inwestycją? 

Program spotkania przewiduje równieŜ czas na 
pytania do prelegentów oraz na nieformalne 
rozmowy w przerwie kawowej. 
 

 

19.05.2015 

Godzina i adres Temat i prowadzący Szczegóły 

Od 17.00 do 17.15 
 
Pomorski Park 
Naukowo 
Technologiczny w 
Gdyni 
Aleja Zwycięstwa 
96/98, 81-451 
Gdynia 
 

Oficjalne przywitanie gości 
 
Piotr Ławacz 
Coach ACC ICF 

Dyrektor Oddziału ICF Trójmiasto 

SPOTKANIE INAUGURACYJNE MTC ICF 

Od 17.15 do 20.00 
 
Pomorski Park 
Naukowo 
Technologiczny w 
Gdyni 
Aleja Zwycięstwa 
96/98, 81-451 

JAK BYĆ SZCZĘŚLIWYM? 
 
Jak się spełniać, samorealizować w 
zgodzie z samym sobą, bliskimi i 
światem zewnętrznym, czyli jak 
dąŜyć do równowagi. 
 
Piotr Ławacz 
Coach ACC ICF 

Spotkanie ma wprowadzić uczestnika w 
tematykę coachingu rozumianego jako wsparcie 
indywidualnego rozwoju oraz dąŜenia do 
szczęścia.  
Podczas spotkania (mającego charakter 
interaktywnego warsztatu) wspólnie poszukamy 
odpowiedzi na pytania: 
• Czym jest szczęście i dobrostan w 

dzisiejszych „zwariowanym” świecie? 
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Gdynia 

Dyrektor Oddziału ICF Trójmiasto 

Link do zgłoszenia:  
http://136888-1.evenea.pl/ 

• Jak budować wewnętrzną równowagę w 
drodze do szczęścia, rozwoju i 
samorealizacji? 

• Jak coaching moŜe pomóc w tych dąŜeniach? 
• Jak coaching współdziała i uzupełnia inne 

obszary rozwojowe (szkolenia, doradztwo, 
terapię)? 

• Jak wybraćcoacha dla siebie i swojej 
organizacji? 

• Jak powinny wyglądaćstandardy pracy 
coacha wgInternational Coach Federation? 
 

Od 17.15 do 20.00 
 
Pomorski Park 
Naukowo 
Technologiczny w 
Gdyni 
Aleja Zwycięstwa 
96/98, 81-451 
Gdynia 

Coaching 50 plus 

Po co nam nowe moŜliwości? 

GraŜyna Pawlisz i Beata 
Wołkanowska 

 
Link do zgłoszenia: 
http://136888-2.evenea.pl/ 

W trakcie spotkania przyjrzymy się korzyściom 
jakie niesie proces coachingu w wieku 50plus  
i zastanowimy się po co nam nowe moŜliwości? 
Naszym głównym celem warsztatu jest przede 
wszystkim podniesienie świadomości uczestników 
odnośnie zalet kryjących się w dojrzałości ze 
szczególnym naciskiem na korzyści wynikające z 
udziału w procesie coachingowym czyli: 
• inspiracja do działania 
• większy dostęp do swoich zasobów 
• świadomość celów 
• wsparcie w formułowaniu planów i działań 
• jaśniejszy obraz swoich oczekiwań 
• moŜliwość bardziej świadomego 

kształtowania swojej przyszłości zawodowej 
czy osobistej 
 

 

20.05.2015 

Godzina i adres Temat i prowadzący Szczegóły 

0d 17.00 do 20.00 
 
Pomorski Park 
Naukowo 
Technologiczny w 
Gdyni 
Aleja Zwycięstwa 

96/98, 81-451 

Gdynia 

Poprawność albo mistrzostwo.  

Po co w biznesie praca na mocnych 
stronach? 

Danuta Rocławska i Alicja 
Gotowczyc 

 

Link do zgłoszenia: 
http://136888-3.evenea.pl/ 

Podczas warsztatu, w myśl idei, Ŝe poprawianie 
błędów prowadzi do “poprawności”, zaś 
koncentracja na mocnych stronach pomaga 
osiągnąć mistrzostwo, poszukamy wspólnie 
odpowiedzi na pytania: 
• Co daje znajomość potencjału własnego i 

mocnych stron innych osób? 
• W jaki sposób szukać mocnych stron i z nich 

korzystać?  
• Jakie warunki są konieczne do tego aby 

pracować z poczuciem sensu? 
• Jakie korzyści ma szef i pracownik z 

budowania kultury uznania w biznesie? 
• Jakie narzędzia moŜna stosować w 

mentoringu i coachingowym zarządzaniu aby 
pracować na mocnych stronach? 
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Od 17.00 do 20.00 
 
Pomorski Park 
Naukowo 
Technologiczny w 
Gdyni 
Aleja Zwycięstwa 

96/98, 81-451 

Gdynia 

CIEKAWOŚĆ w domu i w zagrodzie 

…a po co W COACHINGU? 

Beata Gralińska 
Coach PCC ICF 
 
 
Link do zgłoszenia: 
http://136888-4.evenea.pl/ 

Spotkanie jest dedykowane treningowi 
wzbudzania ciekawości w róŜnych Ŝyciowych 
sytuacjach i poszukiwaniu odpowiedzi na 
pytania: 
• Jaki wpływ ma ciekawość na przebieg 

procesu coachingu? 
• Jak zachęca coacha do podąŜania za 

klientem? 
• Jak zachęca klienta do przewidywanie 

następstw swoich decyzji? 
• Jak motywuje do działania i dąŜenia? 
• Jak wzmacnia autentyczność i fascynację? 

 

 

21.05.2015 

Godzina i adres Temat i prowadzący Szczegóły 

Od 17.00 do 20.00 
 
Pomorski Park 
Naukowo 
Technologiczny w 
Gdyni 
Aleja Zwycięstwa 

96/98, 81-451 

Gdynia 

Sukces i rozwój 

Po co nam poraŜki i kryzysy? 

Agnieszka Langowska i Monika 
Stankiewicz 

Link do zgłoszenia: 
http://136888-5.evenea.pl/ 
 

Spotkanie będzie okazją do poznania drugiego 
oblicza poraŜki, czego się moŜna z niej nauczyć i 
jaką rolę w tym odgrywa coach. 
Obecność coacha w momencie doświadczenia 
poraŜki, jest niezwykle waŜna. Pomaga stojąc 
obok Klienta i wspierając go, pozwalając na 
przeŜywanie silnych emocji bez obawy o ocenę 
społeczną. Zadając pytania i prowadząc 
umoŜliwia wyciąganie lekcji na przyszłość, naukę, 
podejmowanie działańświadomie i racjonalnie. 
 

Od 17.00 do 20.00 
 
Pomorski Park 
Naukowo 
Technologiczny w 
Gdyni 
Aleja Zwycięstwa 

96/98, 81-451 

Gdynia 
 

Od rywalizacji do współpracy. 

Po co coach w organizacji? 

Jacek Kozłowski 
Coach ACC ICF 
 
Link do zgłoszenia: 
http://136888-6.evenea.pl/ 

Współczesne organizacje zmieniają się. 
Wymagający rynek skłania je do poszukiwania 
innowacyjnych sposobów podnoszenia 
wydajności, angaŜowania pracowników i 
pobudzenia wzrostu. W efekcie coraz częściej 
tradycyjne modele zarządzania, promujące 
wewnętrzną rywalizację, ewoluują w stronę 
podejść opartych na współpracy. Podczas 
spotkania przyjrzymy się roli coacha w procesie 
wprowadzania kultury organizacyjnej opartej na 
współpracy. 
 

 

 

22.05.2015 

Godzina i adres Temat i prowadzący Szczegóły 
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Od 13.00 do 16.00 
 
Agencja Rozwoju 
Pomorza w 
Gdańsku 
 
 

Inteligentnie z emocjami... czyli 
EQ na potrzeby coacha. 
 
Ewa Bareła 
Coach ACC ICF 
 
 
 
Lista zgłoszeń została zamknięta 

W czasie spotkania dowiesz się: 
• się czym jest EQ 
• jakie kompetencje wchodzą w jej zakres  
• kiedy jest szczególnie waŜna 
• jak ją rozwijać 
Warsztatowo będziemy pracować nad: 
• samoświadomością uczuć 
• kołem pewności siebie 
• wyzwalaczami emocjonalnymi 
• skutecznym sposobem zarządzania emocjami 

w oparciu o model APET 
Z warsztatu wyniesiesz korzyść dla siebie i 
pomocne narzędzia do pracy ze swoimi klientami. 

 

Zasady udziału i zapisy: Spotkania są organizowane bezpłatnie. 

JeŜeli jakiś uczestnik ma ochotę wesprzeć Stowarzyszenie moŜe dokonać wpłaty na Polskie 

Stowarzyszenie Trenerów Rozwoju Osobistego, Oddział ICF Bank Pekao S.A. IV O. w Warszawie Nr 

konta: 54 1240 1053 1111 0010 0863 5274, w tytule przelewu wpisując: darowizna na cele 

statutowe stowarzyszenia. 


