
TRENING SIŁY 
MENTALNEJ 
LIDERA

15 kwietnia 2019 r.
Centrum Konferencyjne Golden Floor Tower 

budynek Warsaw Trade Tower

JAK NA STANOWISKU MANAGERA 
POMAGA PEWNOŚĆ SIEBIE??

JAK MOŻESZ ROZWIJAĆ INTELIGENCJĘ 
EMOCJONALNĄ I PO CO??

JAK ZAUFANIE WPŁYWA NA PODNIESIENIE 
EFEKTYWNOŚCI ZESPOŁU??



MAŁGORZATA 
SAWICKA
TRENER PROFESJONALNEGO WIZERUNKU

Certyfikowany trener mentalny Akademii 
Trenerów Mentalnych Jakuba B. Bączka.  
Doświadczona ekspertka z dziedziny zarzą-
dzania wizerunkiem i PR marki. Współwłaści-
cielka butiku PR-owego KOPrOWICZ PR. 

Doświadczenie zawodowe zdobywała w British Airways 
World Cargo i w Barents Group, doradczej spółce powiązanej 

z  KPMG  Peat Marwick, uczestniczącej w restrukturyzacji polskiego 
sektora bankowego na początku lat 90.

W 1996 r. przeniosła się do spółki Presspublica – wydawcy dziennika „Rzeczpospolita”, 
wspomagając prace zarządu.  Od 2000 r. brała udział w tworzeniu działań marketingowych 
tytułu Rzeczpospolita, uczestnicząc w wielu projektach wizerunkowych (konferencje, patronaty). 
Koordynowała we współpracy z podmiotami zewnętrznymi projekty podnoszące sprzedaż 
detaliczną dziennika. Od 2005 do 2008 r. pracowała dla agencji reklamowych, realizując 
działania promocyjne klientów. Od 2008 r. przez 6 lat była szefem marketingu firmy Meblik 
– polskiego producenta wysokiej jakości mebli dla dzieci i młodzieży. W tym czasie Meblik 
przeszedł transformację od małej rodzinnej firmy z Kaszub do wiodącego producenta mebli 
w segmencie młodzieżowym w Polsce i mocnego eksportera na rynek europejski.

W 2014 r. dołączyła do Cezarego Koprowicza, współtworząc agencję KOPrOWICZ PR. 
Doświadczona specjalistka w dziedzinie tworzenia marki. Doradczyni właścicieli spółek 
i członków zarządu w zakresie komunikacji z otoczeniem, kształtowania wizerunku eksperta 
oraz wykorzystania nowoczesnych narzędzi marketingu.

„Naj lep szą metodą prze widy wania przyszłości jest jej tworzenie.” Peter Drucker.

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU:

Moc własnej siły mentalnej i wykorzystanie jej do współpracy z otoczeniem to jeden 
z kluczowych elementów przewagi na konkurencyjnym rynku pracy w obecnych czasach.  
Szkolenie to daje podstawowy zakres wiedzy na temat wykorzystania swoich naturalnych 
predyspozycji do bycia bardziej skutecznym.  Doświadczenia zdobyte podczas szkolenia 
wnoszą unikalny aspekt pracy nad własnym umysłem i emocjami, by na tej bazie umocnić 
swoją rolę jako lidera w organizacji. 



To szkolenie jest dla Ciebie, jeśli chcesz dowiedzieć się:

• Jak zbudować trwale i szybko pewność siebie 
• Jak inteligencja emocjonalna wpływa na bycie liderem
• Jak radzić sobie z porażką 
• Jak wyrobić w sobie nawyk zwyciężania
• Jak lider wpływa na proces formowania zespołu

Po szkoleniu zdobędziesz następujące umiejętności:

• nauczysz się kontrolować i zarządzać własnym umysłem i postawami
• opanujesz skuteczne metody i techniki koncentracji
• nauczysz się przekuwać porażkę w sukces i budować na jej podstawie pewność siebie  

przez doświadczenia
• nauczysz się zarządzać procesem formowania zespołu
• poznasz narzędzia do utrwalenia w sobie i zespole nawyku zwyciężania

Metody szkoleniowe:

• wykład
• scenki z udziałem uczestników
• ćwiczenia indywidualne, w parach, w grupach
• dyskusja
• materiały video

Celem tego szkolenia jest poszerzenie świadomości własnych 
potencjałów i doskonalenie cech przywódczych do skutecznego 
zarządzania podległym zespołem. 



PROGRAM
9:00 Rejestracja i poranna kawa

9:30 Pewność siebie jako podstawa pracy lidera
• Źródła pewności siebie 
• Biologia pewności siebie
• Badania dot. pewności siebie -  co możesz zmienić natychmiast 
• Warsztat lidera - trening pewności siebie

10:45 Przerwa kawowa

11:00 Inteligencja emocjonalna w pracy szefa
• Elementy inteligencji emocjonalnej
• Sposoby rozwijania EI w pracy szefa
• Wpływ poziomu EI na zarządzanie zespołem
• Warsztat lidera - trening EI

 Koncentracja
• Koncentracja jednostki a efektywność zespołu
• Bodźce i ich oddziaływanie na ciało.
• Wpływ świadomego działania na sukces.
• Wewnętrzny spokój. 
• Metody poprawy koncentracji - trening lidera

13:30 Przerwa na lunch 

14:30 Porażka kluczowym składnikiem sukcesu
• Prawo do porażki 
• Nawyk zwyciężania
• Kluczowe składniki sukcesu 
• Warsztat lidera - trening kompetencji managerskich

 Zaufanie we współpracy
• Zaufanie w zespole różnych pokoleń
• Wpływ roli lidera na współpracę w grupie
• Wzorce przekonań i ich wpływ na zaufanie 

16:30 Zakończenie szkolenia i wręczenie certyfikatów uczestnictwa



• materiały w wersji papierowej
• pobieranie materiałów w wersji 

elektronicznej
• kameralne grupy
• 7 godzin szkoleniowych
• lunch i przerwy kawowe 
• certyfikat uczestnictwa

BENEFITY

ORGANIZATOR

MMC Polska jest niezależnym organizatorem spotkań biznesowych w Polsce. Spółka organizuje 
szkolenia, warsztaty oraz konferencje dedykowane specjalistom, kadrze menadżerskiej oraz zarządom 
wiodących firm w Polsce. Szkolenia i warsztaty prowadzone są przez znanych praktyków, ekspertów 
posiadających wieloletnie doświadczenie w swojej branży. Konferencje mają charakter międzynarodo-
wy, skupiają pełną reprezentację rynku, zarówno firm, jak i administracji centralnej i regulatora. MMC 
Polska organizuje również szkolenia zamknięte w pełni dopasowane do potrzeb klientów. Efektem or-
ganizowanych wydarzeń jest podniesienie kwalifikacji pracowników, zdobycie wiedzy praktycznej oraz 
zwiększenie przewagi konkurencyjnej. Współpracujemy m.in. z: Orange, T-Mobile, Play, Polkomtel, 
PKN ORLEN S.A, PGNiG, Tauron Polska Energia, Hawe SA, Emitel, KPMG, PwC, E&Y, Deloitte, UKE, 
URE, KNF, PKO BP, PEKAO SA, PZU, NBP, Asseco Poland, Intel, Comarch.

Centrum Konferencyjne  
Golden Floor Tower 
budynek Warsaw Trade Tower

ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa

KONTAKT W KWESTIACH 
MERYTORYCZNYCH
NATALIA PIASECKA 
Senior Trainings  
Organization Specialist 
Trainings Department
 
+48 22 379 29 40  
n.piasecka@mmcpolska.pl

ADRES SZKOLENIA:


