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Każdej firmie i każdej organizacji
potrzebny   jest   lider,   który    określi 
(sam lub wspólnie z zespołem) jej
wizję, wytyczy kierunki działania i
zadba o to, żeby zespół otrzymywał
jasne precyzyjne informacje.

 
.

Jak w tej sytuacji być liderem?
Jak wyznaczać kierunki i przeprowadzać zmiany?
Jak komunikować lepsze i gorsze informacje, a jednocześnie                     

Gdzie znaleźć wsparcie i szerokie spektrum sprawdzonych     

. 
Rola przywódcy jest szczególnie ważna, gdy przychodzi czas kryzysu,
turbulencji   lub   zmian,   kiedy   ludzie  czują  się  zagubieni  i  z  obawą  patrzą 
w przyszłość.
W polskiej gospodarce taki czas właśnie nadszedł – wiele firm zmaga się ze
skutkami pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, a przed nami wielka
niewiadoma.

       budzić i budować zaufanie?

        rozwiązań?

.

Na te i inne pytania odpowiedzą
prelegenci konferencji „Lider biznesu
w nowej  rzeczywistości – praktyka 
i    nauka”  –   doświadczeni   eksperci 
z   kraju   i  zagranicy,   liderzy, autorzy  
i  propagatorzy   kluczowych koncepcji 
w obszarach: zarządzania zmianą,
innowacyjności, budowania siły  i
odporności psychicznej, technik
rozwojowych, a także charyzmy,
design   thinking   oraz   przywództwa.



15.45 - 16.00 – logowanie do platformy

16.00 - 16.10 – uroczyste otwarcie konferencji i powitanie uczestników 

16.10 - 16.20 – wystąpienie: Lider biznesu w nowej rzeczywistości 
– Dziekan Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Politechniki Świętokrzyskiej dr hab. inż. Artur Bartosik, prof. PŚK 

16.20 - 17.00 – panel dyskusyjny: Przywództwo w niepewnych 
czasach, czyli jak nawigować bez mapy?

17.00 - 17.15 – informacje o studiach podyplomowych PŚK
„Przywództwo w biznesie” oraz prezentacja sponsorów i patronów
wydarzenia 

17.15 - 18.00 – praca w pokojach webinarowych  (do wyboru):
1. Katarzyna Kloskowska-Kustosz 
Zmieniające się przywództwo, czyli czego nauczyłam się 
w Nowym Orleanie
2. Jarosław Rubin
Samospełniająca się przepowiednia i jak jej uniknąć wdrażając
zmiany
3. Joanna Rudawska
Definiowanie problemu jako wstęp do procesu generowania
rozwiązań
4. Henryk Szmidt
Medytacja jako struktura rozwoju świadomości
5. Monika Zubrzycka – Nowak
Wartości, jako drogowskazy w życiu i w biznesie

18.00 - 18.45 – praca w pokojach webinarowych (do wyboru):
1. Wiesław Grabowski
Czy należy rozwiązywać konflikty?
2. Katarzyna Kiliańska
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw – dobre praktyki
3. Dorota Nawrotek
Po co liderowi charyzma i jak ją wyćwiczyć?
4. Wiesława Serkowska
Samoprzywództwo – poszukiwanie oparcia w sobie w czasach
turbulencji i zmian
5. Wojciech Zezula
Czy w świecie VUCA tworzenie długoterminowych strategii
biznesowych ma sens?

18.50 - 19.00  - podsumowanie i zamknięcie konferencji

19.00 - 20.00  - networking 
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•  Wiesław Grabowski  – partner Szkoły Zarządzania Zmianą,
współtwórca największegow Polsce badania zarządzania
zmianą, współautor książki: „Zwinnologia. Innowacyjne
podejście do zarządzania zmianą”.

• Katarzyna Kloskowska-Kustosz – executive coach,
konsultant, przedsiębiorca, psycholog. Wprowadziła na rynek
Polski, dzięki współpracy z Uniwersytetem w Hull i brytyjską
firmą AQR Ltd., unikalne na skalę światową narzędzie, badające
siłę i odporność psychiczną – MTQ48 oraz narzędzie badające
styl zarządzania i skuteczność przywódczą  – ILM72,

• Katarzyna Kiliańska – pracownik Politechniki Świętokrzyskiej
na stanowisku badawczo-dydaktycznym, autorka licznych
artykułów naukowych, współautorka monografii, ambasadorka
Ligi Odpowiedzialnego Biznesu.

•  Dorota Nawrotek  – koordynatorka konferencji,
konsultantka w zakresie rozwoju kompetencji kadr
menedżerskich, coach, trenerka, dziennikarka, pzedsiębiorca,
autorka programów studiów podyplomowych z zakresu
coachingu i przywództwa.

•Jarosław Rubin  – doktor nauk ekonomicznych w zakresie
zarządzania, założyciel Szkoły Zarządzania Zmianą, badacz
procesów zmian w organizacjach, współtwórca największegow
Polsce badania zarządzania zmianą, współautor książki:
„Zwinnologia. Innowacyjne podejście do zarządzania zmianą”.

• Joanna Rudawska – doktor nauk ekonomicznych, kierownik
projektów rozwojowych w parku technologicznym, wykładowca
akademicki, ekspert ds. ośrodków innowacjii
przedsiębiorczości, moderator design thinking.

• Wiesława Serkowska  – psycholog i konsultant biznesu,
współautorka Akademii Proaktywnego Przywództwa,
executive coach, trener EY Academy of Business. Członkini
Rady Programowej Czasopisma „Mindfulness”.

•   Henryk Szmidt  – mentor i executive coach pracujący z
klientami wielu narodowości, jako Dyrektor Zarządzający i
Prezes Zarządu We-Impact w Chinach, stworzył
międzykulturowy projekt Centrum Innowacji dla Mercedes-
Benz w Pekinie. Nauczyciel medytacji o kilkudziesięcioletnim
doświadczeniu na stałe mieszkający w Paryżu.

• Wojciech Zezula – Prezes Zarządu firmy doradczej Business
Potential Discovery, trener i coach, członek rad nadzorczych
spółek wysokich technologii, manager sprzedaży i wdrożeń
rozwiązań informatycznych dla przemysłu w IBM.

•Monika Zubrzycka  – Nowak – Przewodnicząca Komisji
Akredytacyjnej Izby Coachingu i współtwórczyni systemu
akredytacji. Powołała do życia i prowadzi Gdańskie
Wydawnictwo Psychologiczne – Szkolenia.
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PAKIET ZŁOTY - 6 000 ZŁ 

• Wiesława Serkowska  – psycholog i konsultant biznesu,
współautorka Akademii Proaktywnego Przywództwa,
executive coach, trener EY Academy of Business. Członkini
Rady Programowej Czasopisma „Mindfulness”.

AKTYWNY LINK I LOGO FIRMY NA STRONIE WYDARZENIA
ZAMIESZCZENIE LOGOTYPU SPONSORA W ZAPROSZENIACH wysyłanych do
osób i firm potencjalnie zainteresowanych konferencją, rozsyłanych przez
organizatorów, patronów i partnerów wydarzenia
ZAMIESZCZENIE LOGOTYPU NA MATERIAŁACH PROMOCYJNYCH
KONFERENCJI 
INFORMACJA O FIRMIE W CZASIE KONFERENCJI (podczas rozpoczęcia.
zakończenia i w przerwie po panelu dyskusyjnym) 
PROMOCJA SPONSORA NA LINKEDIN I FACEBOOKU
WYWIAD VIDEO Z PRZEDSTAWICIELEM FIRMY publikowany na Fecebooku,
Linkedin, You - Tube i  w mailach przesyłanych do osób  zainteresowanych
konferencją, dostępny do dowolnego wykorzystania

INFORMACJA (po panelu dyskusyjnym) O MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA 

15  ZAPROSZEŃ NA WYDARZENIE 

       lub  UDZIAŁ W PANELU DYSKUSYJNYM przedstawiciela  sponsora.

       Z PROMOCJI, które przygotował sponsor dla uczestników konferencji. 

PAKIET SREBRNY -   4 000 ZŁ 

PAKIET BRĄZOWY -   2 000 ZŁ 

AKTYWNY LINK I LOGO FIRMY NA STRONIE WYDARZENIA
ZAMIESZCZENIE LOGOTYPU SPONSORA W ZAPROSZENIACH WYSYŁANYCH 

ZAMIESZCZENIE LOGOTYPU NA MATERIAŁACH PROMOCYJNYCH
KONFERENCJI 
INFORMACJA O FIRMIE W CZASIE KONFERENCJI (podczas rozpoczęcia.
zakończenia i w przerwie po panelu dyskusyjnym)
PROMOCJA SPONSORA NA LINKEDIN I FACEBOOKU
WYWIAD VIDEO Z PRZEDSTAWICIELEM FIRMY publikowany na Fecebooku,
Linkedin, You - Tube i  w mailach przesyłanych do osób  zainteresowanych
konferencją, dostępny do dowolnego wykorzystania

10 ZAPROSZEŃ NA WYDARZENIE 

       DO OSÓB/FIRM POTENCJALNIE ZAINTERESOWANYCH KONFERENCJĄ
       informacje będą rozsyłane przez organizatorów, patronów 
       i partnerów wydarzenia

       LUB INFORMACJA (po panelu dyskusyjnym) O MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA 
       Z PROMOCJI, które przygotował sponsor dla uczestników konferencji. 

AKTYWNY LINK I LOGO FIRMY NA STRONIE WYDARZENIA
ZAMIESZCZENIE LOGOTYPU SPONSORA W ZAPROSZENIACH WYSYŁANYCH 

ZAMIESZCZENIE LOGOTYPU NA MATERIAŁACH PROMOCYJNYCH
KONFERENCJI 
INFORMACJA O FIRMIE W CZASIE KONFERENCJI (podczas rozpoczęcia.
zakończenia i w przerwie po panelu dyskusyjnym)
PROMOCJA SPONSORA NA LINKEDIN I FACEBOOKU
10 ZAPROSZEŃ NA WYDARZENIE 

       DO OSÓB/FIRM POTENCJALNIE ZAINTERESOWANYCH KONFERENCJĄ
       informacje będą rozsyłane przez organizatorów, patronów 
       i partnerów wydarzenia



instrukcja
dla

sponsora

Razem
kształtujmy
standardy

przywództwa

 Do zobaczenia
w czasie

konferencji 

wyślij maila na
adres:

dn@obszarrozwoju.pl 

wybierz 
pakiet

sponsorski

            lub 

 zadzwoń 
605 687 666

Dorota Nawrotek


