
New Culture Institute
pod patronatem 

Duszpasterstwa Przedsiębiorców i Pracodawców TALENT 
zaprasza na 

Warsztaty z Przywództwa

w terminie 19.06.2020 r.
w Centrum Misji Afrykańskich 
w Borzęcinie pod Warszawą

LIDER JUTRA

Moduł 2
ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE



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 oraz wyposażenie ich w użyteczne praktyki zapewniające 
spójność zarządzania z intencją i wyznawanymi wartościami.

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

Wprowadzenie • Powołanie lidera biznesu – wartości w praktyce 10.00 – 10.30

Strategiczne spojrzenie na firmę

• Po co istnieje moja firma?
• Co dostarczam i komu służę?
• Jaka jest wizja firmy i jak  inspirować poprzez wizję?
• Spójność wizji, misji z wartościami, intencja wizji
• Po co? Co? Jak? Strategia działania

10.30 – 12.00

Zarządzanie operacyjne

• Operacjonalizacja strategii – od strategii do działania
• Wyznaczanie celów i mierników 
• Jak zapewnić osiąganie wyników? - kultura zarządzania
• Sztuka dialogu o wynikach

12.00 – 13.00

Obiad 13.00-14.00

Efektywność działania

• Skupienie na tym, co ważne
• Eliminowanie marnotrawstw
• Kultura ciągłego doskonalenia 
• Skuteczne wdrażanie zmian

14.00-15.30

Sesja dzielenia się doświadczeniem • Rozwiązywanie wyzwań biznesowych uczestników 15.30-17.00
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Zakres warsztatu



Na jakie pytania pomoże odpowiedzieć warsztat dedykowany modułowi 
ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE

STWARZAJ RÓŻNICĘ. Pracuj i Żyj Inaczej

JAK…

• określić wizję i misję firmy
• wyznaczać cele i mierniki
• zapewnić wyniki
• zadbać o efektywność
• być w zgodzie z 

wartościami jednocześnie 
osiągając wyniki 
biznesowe

Strategia

KlientZespół

Lider
Autoprzywództwo

GDZIE jest teraz i DOKĄD
prowadzę moją firmę?

Od wizji do wyników 
– integracja wartości z biznesem



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 
firmy

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



PROFIL TRENERA BIZNESU

DAGMARA KONARSKA

Konsultant biznesowy, trener, coach.
Współwłaściciel firmy doradczej New Culture Institute.

Specjalizuje się w rozwoju przywództwa oraz                          
w zwiększaniu efektywności działania organizacji.

Z wyksztalcenia ekonomistka, z  zawodu wieloletni 
menadżer.

Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w zarządzaniu 
zespołami, projektami oraz procesami.
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Po co się      
tego 
podejmujemy?

Pracując wiele lat z ludźmi w organizacjach różnej skali i branż, 
doświadczyliśmy 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
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New Culture Institute
ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa

welcome@newcultureinstitute.pl

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


ZAPRASZAMY

Zapisy na szkolenie poprzez 

wypełnienie formularza

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc

7D1OlPzxhQ6vLkpGjt2NuMHk1mvMgNnUiKBw

VXmf-YAPz6g/viewform?usp=pp_url

lub przez kontakt z organizatorem

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7D1OlPzxhQ6vLkpGjt2NuMHk1mvMgNnUiKBwVXmf-YAPz6g/viewform%3Fusp=pp_url

