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analytic-network coaching 

Zaawansowane Szkolenie Coachingowe 
dla doswiadczonych Coach6w i Menedier6w 

Z dr Simonem Westemem       www.analyticnetwork.com 

Zaawansowany 
proces coachingu, wspierajqcy 

nowe przyw6dztwo, 
dostosowane dowyzwan 

Oparty na pionierskiej 
meta-teorii coachingu, 

powstatej w wyniku 
wnikliwych badan 

i sprawdzonej wsp6tczesnego 
spoteczenstwa 

sieciowego 
Najmocniej 

UGRUNTOWANE 

TEORETYCZNIE 

podejscie do coachingu 
na iynku - wykorzystujqce 

koncepcje psychoanalityczne, 
systemowe i sieciowe 

w praktyce 

3DNIOWY 
dynamiczny i int�nsywny 

proces uczerna s1� 
dla doswiadczonych 

coach6w 
i menedier6w 







,Simon Western JJrowadzit zespotowe i indywidualne 
coachingi w HSBC. Prowadzony przez niego coaching 
umoi l iw i a  j ednos tkom i g r upom ro zwijac i cn 
autentyczne i sp6jne przyw6cfztwo w sieciach, kt6re 
tworzc1 ich iycie osob1ste i zawodowe. Je_go unikalna 
perspektywa pomaga ludziom osic1gnc1c harmoni� 
mi�dzy r6in,Y,ryii aspektami iycia,  a tym samym 
autentycznosc. 
Christopher Yates - Global Head of OD, HSBC Bank 

,Coach in� z Simonem umoiliwit mi gt�bokie zrozumienie 
powic1zan pomi�dzy moimi wyzwaniami na poziomie 
osobistym, przywodczym i organizacyjnym, co byto 
ogromnym i znaczc1cym odkryciem.' 
dr Lynne Sedgmore, CBE, CEO - UK National Centre 
for Excellence in Leadership, Edycation Sector 

,,Jed no 

DotqCZ do 
mi�dzynarodowej 

sieci A-Ne 
Certyfikowanych 

Coach6w 

z najbardziej 
znaczqcych doswiadczen 

rozwojowych, jakie 
do tej pory miatem." 

UCZESTNIK KURSU 

Szkolenie 

dla coach6w 

i menedier6w 

z Simonem 

Western em 

Dr Simon Western bazuje na niezwykle pogt�bionym 
doswiadczeniu w trzech dziedzinach: 

Teoria: Simon jest autorem mi�dzynarodowych 
publikacji naukowych w zakresie przyw6dztwa i coachingu, 
wyktadat w czotowych szkotach biznesu. Posiada honorowe 
tytuty w Univeiystetach: Lancaster, Birkbeck and Birmingham. 
Byt clyrektorem Coachingu w Lancaster University 
Management School oraz prowadzit studia magisterskie 
z Doradztwa Organizacyjnego (podejscia psychoanalityczne) 
w Tavistock Clinic w Londynie. 

Praktyka: Simon czerpie z bogatego doswiadczenia jako 
coach i konsultant lider6w najwyiszego szczebla zarzc1dzania 
w sektorach zdrowia i edukacji, bankowosci, handlu detalicznego 
i organizacji non-projit Zanim zaczc1t pracowac z organizacjami, 
byt terapeutcj rodzinnym. Dzi�ki temu posiada niezwykle 
rozlegte doswiadczenie w pracy z ludzrni - od os6b najbardziej 
zmarginalizowanych przez spoteczenstwo po najbardziej 
wplywowych lider6w czotowych organizacji. 

Szkolenia i rozw6j: Simon jest keynote speaker'em
na mi�dzynarodowych konferencjach. Projektuje innowacyjne 
programy coachingowe i rozwojowe dla lider6w, takie jak 
www.lead2lead.com. Jest czotowym przedstawicielem nurtu 
uczenia si� przez doswiadczenie i action learning. 

Simon pracowat z najwyiszcj kadrc1 menedierskcj wielu 
organizacji tj. London Business School IMO Business School 
HSBC Bank, Caterpillar and the NHS. 

• HSBCID

AKADEMIA 

LEONA KOZMINSKIEGO 

CENTRUM COACHINGU 

PIERWSZE W POLSCE, 
kolejne w Europie Szkolenie Certyfrkujc1ce z A-Ne, 
kt6rego organizatorem jest Pracownia Satysfakcji 

Term in: 18-19-20 stycznia 2015 roku 
Miejsce: Warszawa 
lnwestycja: 3850 zt netto 

Szkolenie ttumaczone jest na j�zyk polski 
przez doswiadczonych ttumaczy. 

W celu uzyskania dalszych informacji 
prosimy o kontakt: 
Dagmara Mic1sek 505 144 546 
dagmara.miasek@pracowniasatysfakcji.com 
www.analyticnetwork.com 




