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W Siedzibie OIA w Krakowie w dniach od 02 kwietnia do 11 maja 2016 roku 

odbyły się warsztaty coachingowe dla aptekarzy właścicieli aptek.  

Cykl obejmował 6 spotkań trwających po 2-3 godziny. 

 

Celem było stworzenie możliwości pracy metodą coachingową dla aptekarzy 

właścicieli małych aptek, aby mogli wypracować wspólnie rozwiązanie, które pomoże 

im poprawić sytuację konkurencyjną na rynku. 

 

W warsztatach udział wzięło 8 uczestników reprezentujących apteki z 

Krakowa i woj. Małopolskiego. 

 

Szczegóły pracy objęte są klauzulą poufności. Wypracowane rozwiązania 

mają charakter tajemnicy gospodarczej i handlowej i jako takie nie mogą być podane 

do publicznej wiadomości. 

 

Do szerszej wiadomości przedstawiamy raport autorstwa samych 

uczestników, w którym opisano przebieg procesu, wybrany cel, dyskusję wyników 

oraz punktową ocenę zadowolenia i spełnienia oczekiwań poszczególnych 

uczestników. 

 

Wnioski: 

Warsztaty umożliwiły uczestnikom zapoznanie się z coachingiem jako metodą 

pracy. Dzięki nim zmienili swoje nastawienie do rzeczywistości oraz rynku 

konkurencyjnego, zyskali nowe pomysły, energię do działania, motywację i wiarę, że 

są w stanie rozwijać się i swoje apteki. Zyskali szerszą świadomość i lepsze 

rozumienie swojej rzeczywistości. Wspólnie wypracowali pomysły na zwiększenie 

przychodów w swoich aptekach o 20% w miesiącach czerwiec-sierpień 2016. 

Ponadto każdy z uczestników rozpoznał mocne strony swojej apteki, to co jest dla 

niej wyróżniające na rynku i co stanowi jej siłę, a za razem punkt wyjścia do 

budowania marki, zajęcia rynkowej niszy oraz zyskania przewagi konkurencyjnej. To 

wszystko w połączeniu z 4 opracowanymi działaniami zmierzającymi bezpośrednio 

do zwiększenia przychodów pozwala wierzyć, że cel wypracowany na warsztatach 

jest osiągalny. 
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Przy okazji pracy nad głównym tematem warsztatów uczestnicy zyskali 

dodatkową wiedzę i umiejętności oraz poznali narzędzia z zakresu: 

 

- komunikacji i współpracy w grupie,  

- myślenia “kategoriami celu” i formułowania go w sposób zwiększający szanse 

osiągnięcia, 

- systematyzowania i hierarchizowania celów, 

- myślenia “kategoriami efektu” - czyli mierzenia korzyści płynących z 

osiągnięcia celu, 

- modeli zarządzania przedsiębiorstwem i roli właściciela, 

- mechanizmów kierujących motywacją: własna wizja, potrzeby (piramida 

potrzeb wg Maslowa), wiara (świadomość swoich mocnych stron), 

- ale głównie i przede wszystkim uświadomienia sobie oraz zmiany: biernej 

postawy (“poczekamy aż rząd zmieni przepisy”), postawy ofiary (“...a 

konkurencja to wprowadza coraz to nowe rozwiązania”), nieefektywnych 

zachowań (“już wiele razy próbowałem…”), ograniczających przekonań (“nie 

mam na to wpływu…”). 

 

Uczestnicy wyrazili potrzebę i chęć kontynuowania pracy coachingowej. 
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