
New Culture Institute
pod patronatem 

Duszpasterstwa Przedsiębiorców i Pracodawców TALENT 
zaprasza na 

Warsztaty z Przywództwa

w terminie 6.03.2020 r.
w Centrum Misji Afrykańskich 
w Borzęcinie pod Warszawą

LIDER JUTRA

Moduł 1
AUTOPRZYWÓDZTWO



WARSZTATY
z cyklu
LIDER JUTRA

STWARZAJ RÓŻNICĘ. Pracuj i Żyj Inaczej

v Niniejsza propozycja jest dedykowana środowisku liderów, dla 
których wiara i wartości chrześcijańskie są fundamentem, na 
którym chcą opierać prowadzenie biznesu i zarządzanie ludźmi.

v Inicjatywa powstała z połączenia duchowej formacji liderów 
prowadzonej przez Duszpasterstwo Talent oraz praktycznej 
ekspertyzy trenerów biznesu firmy New Culture Institute.

v Celem jest kształtowanie profesjonalnych i kompetentnych 
liderów, którzy chcą swoją działalność opierać na wartościach 
ewangelicznych.

v Głównym założeniem szkolenia jest zbudowanie świadomości 
liderów w zakresie autoprzywództwa oraz wyposażenie ich
w użyteczne praktyki zapewniające spójność zarządzania                    
z intencją i wyznawanymi wartościami.

v Warsztaty prowadzone przez New Culture mają formułę 
interaktywną, zawierają elementy wykładowe, praktyczne ćwiczenia 
oraz przestrzeń na refleksje osobiste i dyskusje.
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Zakres warsztatu

Moduły Zakres Czas

Wprowadzenie • Otwarcie ks. dr Przemysław Król SCJ – Powołanie lidera biznesu 10.00 – 10.30

Tożsamość 
lidera

Lider na wzór Jezusa - Sługa i Przywódca

• Czym jest przywództwo
• Rozumienie roli lidera
• Autorytet lidera
• Ewangeliczny wzorzec przewodzenia – przywództwo jako służba
• Refleksja osobista - jakim ja jestem liderem, jak postrzegają mnie inni

10.30 – 13.00

Obiad 13.00-14.00

4 domeny 
lidera 
służebnego

Przywództwo służebne według Kena Blancharda

Model 4 domen (Serce – Głowa – Ręce - Nawyki) - proces autorefleksji lidera 
Praca z osobistą motywacją, przekonaniami, wzorcami zachowań i nawykami.

• Moja motywacja – wartości i intencja
• Przekonania na temat przewodzenia 
• Działania - jak  być w zgodzie z wartościami
• Zachowania  lidera
• Plan samodoskonalenia

14.00-17.00



Na jakie pytania pomoże odpowiedzieć warsztat 
dedykowany modułowi AUTOPRZYWÓDZTWO
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JAK…

• realizować w praktyce 
przywództwo służebne

• świadomie kształtować       
4 domeny lidera 
służebnego, czyli jak 
zarządzić samym sobą

• pracować nad intencją                     
i działać zgodnie  z 
wartościami

• budować autorytet
• inspirująco wpływać na 

innych

Lider
Autoprzywództwo

Strategia

KlientZespół



Korzyści z udziału w warsztatach
LIDER JUTRAZwiększenie 

samoświadomości      
w kontekście 
pełnienia roli lidera

Budowanie 
odpowiedzialności 
liderów za sposób 
przewodzenia 
innym

Wiedza jak  
motywować                 
i angażować 
pracowników

Poznanie praktyk 
usprawniających  
efektywne działanie 
zespołów

Inspiracja do zmiany 
sposobu myślenia, 
nastawienia                 
i działania

Możliwość 
praktycznego 
zastosowania 
rozwiązań w swojej 
firmie Inspiracja do 

tworzenia w firmie 
środowiska do 
doskonalenia 
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Liderzy
Organizacja

Zespoły

Świadomość 
czego potrzebują 
zespoły, aby 
efektywnie działać



DAGMARA KONARSKA
KONSULTANT, COACH, TRENER

• Ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami, 
projektami  oraz procesami w międzynarodowym środowisku

• Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów 
wspierających rozwój kadry menadżerskiej i budowanie modelu 
przywództwa w dużych organizacjach

Specjalizacja: 
• Transformacja kultury i standardów pracy
• Rozwój przywództwa
• Budowanie efektywnych zespołów
• Wdrażanie standardów szczupłego zarządzania
• Wdrażanie standardów komunikacji NVC wg. Marshalla Rosenberga
• Optymalizacja procesów i zwiększanie efektywności działania
• Prowadzenie warsztatów z zespołami

Wykształcenie:
• Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji (Ekonomia), Uniwersytet 

Warszawski (Administracja)
• Studia Podyplomowe - Porozumienie bez Przemocy wg Marshalla 

Rosenberga w Collegium Civitas
• Szkoła Facylitatorów Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego
• Międzynarodowy program The Art and Science of Coaching,           

Erickson College International

PROFILE TRENERÓW BIZNESU

MARIOLA DOLECKA
KONSULTANT, COACH, TRENER

• Ponad 20-letnie doświadczenie na stanowiskach menadżerskich                  
w korporacjach z branży telekomunikacyjnej i farmaceutycznej

• Prowadzenie procesów coachingu i mentoringu indywidualnego 
dla menadżerów i ekspertów oraz sesji coachingu zespołowego

Specjalizacja: 
• Rola funkcji usługowych w firmie
• Kultura pracy zorientowana na Klienta
• Współpraca pomiędzy funkcjami biznesowymi w organizacji
• Kompetencje menadżerów w zakresie zarządzania zespołem
• Skuteczność działania zespołów 
• Zakupy strategiczne, zarządzanie dostawcami i relacjami z 

klientami
• Coaching, mentoring i facylitacja

Wykształcenie:
• Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji (Ekonomia)
• Studia zawodowe coachingu (ACSTH ICF)
• Coaching Essentials (Coach U)
• Szkoła Facylitatorów Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego
• Międzynarodowy program kompetencji przywódczych 

realizowany przez zagranicznych trenerów biznesu



Po co się      
tego 
podejmujemy?

Jesteśmy doświadczonymi liderkami transformacyjnymi, a przy tym 
idealistkami, które wierzą, że można i trzeba zmieniać świat. 

Świadomie i konsekwentnie chcemy poświęcić się przywracaniu 
efektywności działania organizacji poprzez wpływanie na sposób
myślenia i podejścia do przewodzenia innym.

Pracując wiele lat z ludźmi w organizacjach różnej skali i branż, 
doświadczyłyśmy jak ważny jest lider i jego sposób wywierania 
wpływu na myślenie i zachowanie innych osób.

Wiemy, że skuteczne sprawowanie przywództwa w miejscu pracy   
jest siłą napędową dla osiągania ponadprzeciętnych wyników
zarówno na poziomie organizacji, jak i jednostki.

Dlatego pragniemy, aby pewnego dnia każdy miał możliwość 
wzrastania u boku lidera, który świadomie przyjmuje perspektywę 
służenia innym, jest dobrym zarządcą energii i starań osób z nim 
pracujących.

Świat potrzebuje dziś nowego wzoru lidera. 

Przyłącz się do nas, żeby wzbogacić rozumienie i wykorzystanie 
ponadczasowych zasad Przywództwa Służebnego.
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DZIEŃ DOBRY

ZAPRASZAMY
do KONTAKTU

www.newcultureinstitute.pl

DAGMARA KONARSKA
+ 48 602 206 524
dagmara@newcultureinstitute.pl

MARIOLA DOLECKA
+ 48 602 203 795
mariola@newcultureinstitute.pl
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New Culture Institute
ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa

welcome@newcultureinstitute.pl

http://newcultureinstitute.pl
http://newcultureinstitute.pl
http://newcultureinstitute.pl


ZAPRASZAMY

Zapisy na szkolenie i zakup biletów 

poprzez system EVENEA.PL

https://evenea.pl/imprezy/szkoleni

a/05-083-zaborow/warsztat-z-

cyklu-lider-jutra-autoprzywodztwo-

247015/?source=directory

https://evenea.pl/imprezy/szkolenia/05-083-zaborow/warsztat-z-cyklu-lider-jutra-autoprzywodztwo-247015/%3Fsource=directory

