
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10 MAJA 2016  Collegium Civitas, Plac Defilad 1, Warszawa  

9.00 – 9.30 Rejestracja uczestników 
 

 
 
9.30 – 9.45 

Agata Gębura i Doug Strycharczyk 
 
Uroczyste rozpoczęcie konferencji 
 

9.45 – 10.45 Prof. Peter J Clough 
 
Mental Toughness - the ‘Penicillin of People Development’.* 
 

 
Język Angielski i 

Polski 
 

10.45 – 11.45 Tomasz Kozłowski 
 
Historia tysiąca lęków – lęk motorem do ‘wielkich zmian’. * 

 
 

Język Polski 

11.45 – 12.00 Przerwa kawowa /networking  
 

12.00 – 13.00  Dr Anna Syrek-Kosowska 
 
Psychologiczne aspekty zarządzania złożonością a postawy wobec zmiany i 
niepewności biznesowej. * 
 

Język Polski 

13.00 – 14.00 
 

Przerwa obiadowa / networking 

14.00 – 15.00 Paweł Zagumny  
 
Mentalność Zwycięscy – praktyka.* 
 

Język Polski 

15.00 – 16.00 Warsztat I (wybór jednego warsztatu z czterech dostępnych) ** 
 

Język Angielski i 
Polski 

16.00 – 16.15 Przerwa logistyczna 
 

16.15 – 17.15 Warsztat II (wybór jednego warsztatu z czterech dostępnych) ** 
 

Język Angielski i 
Polski 

17.15 – 17.30 Przerwa kawowa/networking  
 

17.30 – 18.00 Losowanie nagród i zakończenie konferencji  
 
 

Język Angielski i 
Polski 

*Sesje plenarne odbędą się w formacie wykładu (ok. 45min) i możliwość zadawania pytań (ok. 15min) 
**Opis warsztatów znajduje się poniżej  

 

 



 

Doug Strychaczyk 
 
Developing ‘Mental Toughness’ of a 
Leader. 
 

Wojtek Grad 
 
Już nigdy nie chce być Pinokiem – czyli studnia 
przypadków z zastosowaniami modelu MTQ w 
polskiej rzeczywistości biznesowej. 

Magdalena Kapler 
 
Dlaczego nie wszystkim przytrafia się sukces? 
- jak postawy wpływają na skuteczność 
(życiową i) zawodową.   

Lidia Czarkowska 
 
" Autocoaching na poziomie postaw" - jak 
się dogadać z osobistym sabotażystą. 

The dictionary suggests that “resilience” means 
“the capacity to recover quickly from difficulties”. 
We argue that true leaders should not only be 
resilient but possess a degree of toughness in the 
face of challenges or setbacks. Resilience is very 
much a personal quality that predisposes 
individuals to “bounce back” or keep going in the 
face of particular obstacles. Leaders, on the 
other hand, need to do more than merely 
bounce back, mainly because they don’t just 
have themselves to deal with but the people and 
organisations they are leading too. 
 
Some leaders are more naturally mentally tough 
as a basic part of their personality (or perhaps 
the way they have been brought up), while 
others less so. However, mental toughness is a 
learnable “mind-set” or attitude for everyone to 
adopt and to do it well we need to be aware of 
what mentally tough behaviours look like in 
practical terms.  
 
This workshop will take delegates through 
challenges that mentally tough and mentally 
sensitive leader poses on the people and 
organisations and what to do with it in practical 
terms! 

 

 

Trzy studia przypadków z różnych branż biznesu 
zawierające opis sytuacji i metodykę użycia MTQ48 
do przygotowania i wdrożenia programów 
rozwojowych. Podczas godziny zajęć uczestnik będzie 
mógł przekonać się w jaki sposób możliwość 
wykorzystywania modelu MTQ do projektowania 
programów rozwojowych wpływam na: 
 
 Wzrost ich efektywności 
 Poprawę trafności przyjętych do realizacji metod 

służących osiągnięciu celu w konkretnym 
projekcie 

 Rozwój indywidualnych strategii motywacyjnych 
opartych na zdiagnozowanych mocnych 
stronach pracowników 

 Oszczędność czasu, sił i środków związaną z 
adekwatnym doborem aktywności do potrzeb 
rozwojowych i zdiagnozowanych deficytów 
kompetencyjnych 

 Zyskanie możliwości wpływania na rozwój i 
efektywne funkcjonowanie zarówno 
pojedynczych pracowników jak i całych 
zespołów 

 
Etap I : Nasz klient nasz Pannnnnn – czyli o 
błogosławieństwie płynącym z kontrolowanej 
ignorancji 
Etap II : Nie ma opornych klientów, są tylko źle 
zapytani 
Etap III: Test i co dalej? 
Etap IV: Program, czyli o co chodziło z tym Pinokiem 
Etap V : Pytania (i jak zdążymy kilka odpowiedzi) 
 

Postawy, to w jaki sposób myślimy o otaczającym 
świecie, wykonywanej pracy i zawodzie wpływa na 
osobistą skuteczność podejmowanych działań: 
możliwość wpływania na wydarzenia, bycia ich 
aktywnym uczestnikiem, angażowania się w nie, 
podejmowanie wyzwań, jakie ze sobą niosą a w 
końcu poczucie pewności i zaufanie do siebie wobec 
sytuacji. Przyjęcie takiej perspektywy i postrzegania 
postaw przez osoby odpowiedzialne w firmach za 
kształtowanie procesów zarządzania kapitałem 
pracowników otwiera ogromną przestrzeń do 
rozwijania pracowników do sukcesów i wspierania 
ich w tej drodze. Dla działów HR to pole do 
wdrażania programów uruchamiających uśpiony i 
niezbadany potencjał pracowników, przynoszący 
realne korzyści im samym oraz firmie. (case study)  
A jeżeli w firmie nie funkcjonują dobrze procesy 
zarządzania kapitałem pracowników a o programach 
wspierających rozwój można jedynie pomarzyć? 
Wtedy pozostaje wziąć sprawy w swoje ręce, przejąć 
kontrolę nad własnym działaniem, zaangażować się 
w codzienną rzeczywistość, podjąć wyzwanie i 
zaufać sobie. (case study) 
 
Dwa zupełnie różne studia przypadków, 
prezentujące instytucjonalną drogę w środowisku 
biznesowym i indywidualną ścieżkę w sektorze 
publicznym, pokazują, że w drodze do sukcesu nic 
nie jest z góry przesądzone ze względu na warunki i 
możliwości, jakimi dysponujemy a kształtowanie 
postaw i wewnętrznej twardości pozostaje w 
naszych rękach. 

1) Aby chciało nam się chcieć… Jakie są pozorne i 
faktyczne blokady motywacji wewnętrznej? 
 
2) Co do skuteczności ma klasyczny model 
postawy i góra świadomości Williama Jamesa? 
 
3) Jak spójność lub brak spójności pomiędzy 
postawami a zachowaniem wpływa na osiągane 
rezultaty? 
 
4) Co ma wpływ na poziom naszej samooceny? 
 
5) Kim jest nasz wewnętrzny sabotażysta i inne 
wewnętrzne „demony” (krytyk, perfekcjonista i 
poganiacz…)? I… co ważniejsze, jak się z nim(i) 
dogadać? 
 
6) Narzędzie do autocoachingu: 4 filary osobistej 
mocy sprawczej: 
* Harmonia w emocjach 
* Rozwaga w myśleniu 
* Szacunek w relacjach i  
* Odwaga w działaniu  
 
Jak harmonia w emocjach i rozwaga w myśleniu 
wspierają osiąganie celów? 
Jaka jest zależność pomiędzy szacunkiem do 
samego siebie a szacunkiem do innych?  
Adekwatna i konstruktywna samoocena jako 
fundament proaktywności - jak wzmacniać 
odwagę w działaniu? 
 
7) Praca na własnym marzeniu=>celu. 

NAGRODY W KONKURSIE: (losowane odbędzie się 10-go maja 2016r. W ramach podsumowania i zakończenia wydarzenia): 
1 x miejsce na Warsztatach Licencyjnych z MTQ48 (wartość szkolenia to 1850 PLN) 
2 x książka „Developing mental Toughness” autorstwa prof. Peter J Clough I Doug Strycharczyk (cena książki to 140 PLN)  
1 x Karty do Oceny Indywidualnego Typu Osobowości (karty bazują na Typologi Junga; wartość jednego pakietu kart to 155 PLN) 

 


