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Intensywność i częstotliwość zmian w obecnym świecie to konieczność  
fundamentalnej zmiany w podejściu do przywództwa. Szybki wzrost 
globalizacji, technologii i zmienności otoczenia powoduje, że żyjemy w 
coraz bardziej skomplikowanym i  kompleksowym świecie. Jest to świat 
wzajemnych powiązań, zależności, nielinearny i zmienny. Przeprowadzone 
przez globalną firmę konsultingową Executive Development Associates 
(2016 r.), które objęły 460 globalnych organizacji i wykazały, że tzw. 
gotowość poznawcza jest dzisiaj bardziej istotna w biznesie niż cenione 
wysoko przez dekady myślenie krytyczne.  

Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest rozwinięcie u uczestników, 
innowacyjnych umiejętności przywódczych, niezbędnych w czasach 
przełomu, w jakich przyszło nam żyć i pracować. Są to umiejętności 
dotychczas pomijane lub niewystarczająco doceniane.  

 

 
Twoje korzyści 

• Poznasz koncepcje związane z czasami przełomu oraz ich wpływ na 
styl przywództwa.  

• Poznasz skuteczny model mentalny adekwatny do wyzwań, jakie 
niosą ze sobą obecne czasy. 

• Nauczysz się jak szerzej wykorzystywać intuicję w zarządzaniu. 

• Poznasz metody wspierające poczucie stabilności i spokoju w 
sytuacjach niepewności, kryzysów i zmian. 

• Poznasz skuteczne sposoby wykorzystywania mądrości całego 
zespołu w rozwiązywaniu problemów. 

 
 
Uczestnicy 

• Liderzy właściciele przedsiębiorstw, prezesi zarządów, dyrektorzy 
zarządzający oraz dyrektorzy poszczególnych pionów, kluczowa 
kadra managerska chcąca doskonalić know-how w zakresie 
przywództwa. 

Szkolenie on-line 

• Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub 
telefonu podłączonego do sieci 

• W oparciu o naszą platformę 

• Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania 
się oprogramowaniem 

• Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo, poprzez 
czat 

 

 

•  

Z przyjemnością zorganizujemy to szkolenie w dedykowanej 
formie zamkniętej. Zapraszamy do rezerwacji miejsc! 

Anna Chmielewska 
project manager 
tel. 22 355 24 00 
a.chmielewska@langas.pl 

MACIEJ TRYBULEC, MD, PhD 

Praktyk biznesu, Trener, Mentor, 

Mówca motywacyjny. Ma ponad 27-

letnie doświadczenie pracy w 

dużych, międzynarodowych 

koncernach. Przez ostatnie 8 lat 

prezes Sanofi Pasteur, przez 2 lata 

odpowiedzialny również  za Ukrainę. 

Jego szczególne zainteresowania 

dotyczą wyzwań, jakie stawiane są 

liderom w czasach VUCA, rozwijanie 

umiejętności przywódczych, 

mogących sprostać czasom 

„permanentnej zmiany”, w których 

żyjemy. Wprowadzał w swojej 

organizacji „turkusowy” sposób 

funkcjonowania, koncentrując się 

przede wszystkim na rozwoju swoich 

pracowników, osiągając przy tym 

znakomite efekty biznesowe. 

Członek strategicznego projektu 

Global Leadership w ramach Sanofi.  
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8.45 - Logowanie do platformy i sprawdzenie 

ustawień 

9.00 - Rozpoczęcie szkolenia 

 

NOWA NORMALNOŚĆ” – KOMPETENCJE LIDERA W 

ŚWIECIE VUCA. 

 

• Koncepcja VUCA – jak zaadaptować się do ciągle 

zmieniającej się rzeczywistości rynkowej? 

• Jakich kompetencji potrzebuje lider w świecie 

VUCA? 

• Dlaczego dzisiaj może być trudniej niż wczoraj? 

• Co neurobiologia mówi na temat obecnego 

tempa zmian i reakcji naszego mózgu? 

• Codzienne wyzwania lidera – jak im sprostać? 

 

JAK ZACHOWAĆ SPOKÓJ  W „ŚWIECIE VUCA – 

MODEL CZTERECH OBSZARÓW UWAGI 

I ZAANGAŻOWANIA. 

 

• Jak budować własny spokój w niespokojnym 

otoczeniu? 

• W jaki sposób kontrolować poziom własnej 

uwagi i koncentracji? 

• Jak zarządzać własnymi emocjami w świecie 

VUCA? 

• Jakie pytania stają się kluczowe w świecie „nowej 

normalności”? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

JAK NAWIGOWAĆ SWÓJ  ZESPÓŁ PRZEZ ŚWIAT 

„NOWEJ NORMALNOŚCI?” 

 

• Czego przede wszystkim oczekujemy od 

lidera w obecnym czasie? 

• Jak działać, gdy oczekiwania ciągle rosną,  

a fala zmian i niepewności przyśpiesza? 

• Czy można zarządzać bez wydawania 

rozkazów? 

• Model „Wiem-Mówię” 

 

TRANSFORMACJA LIDERA 

 

• Jakie jest fundamentalne zadanie lidera 

wobec swojego zespołu? 

• Jak w codziennej pracy  budować 

kompetencje i klarowność  pracowników? 

• „Drabina Liderska” 

• Transformacja lidera i jej efekty-własne 

doświadczenie prowadzącego 

  

PODSUMOWANIE WARSZTATU 

 

• Indywidualne zobowiązania: cel – ten tydzień 

– 24h 

• Informacja zwrotna           

 

16.00 – Zakończenie szkolenia 
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