
 
 

 

„WYTRWAŁOŚĆ W DĄŻENIU DO CELU” 
Oferta 2-dniowego szkolenia  

 

Wykładowca  

 

| 

 

Kinga Baranowska   

himalaistka,  

przedsiębiorca, menadżer,  

 

Himalaistka, zdobywczyni dziewięciu ośmiotysięczników. Na trzech 

z nich stanęła jako pierwsza Polka – Dhaulagiri, Manaslu 

i Kanczendzondze. Członkini kadry narodowej Polskiego Związku 

Alpinizmu we wspinaczce wysokogórskiej, a także Wiceprezes Klubu 

Wysokogórskiego Warszawa. Współpracuje z firmami 

szkoleniowymi, menadżerami dzieląc się swym bogatym 

doświadczeniem zdobytym w górach wysokich. 

 

 
 

Włodzimierz Światek    

psycholog biznesu, trener  

i coach 

 

Psycholog biznesu, trener i coach, wykładowca Szkoły Biznesu 

Politechniki Warszawskiej w module „Personal Development 

Programme”.  Specjalizuje się w prowadzeniu warsztatów i szkoleń  

z zakresu m.in. efektywnej komunikacji i asertywności, rozwijania  

i doskonalenia umiejętności przywódczych, budowania i rozwoju 

zespołów, rozwoju kompetencji menedżerskich, zarządzania 

zespołem, rozwijania kreatywności i innowacyjności, sztuki 

prezentacji i wystąpień publicznych, negocjacji i rozwiązywania 

konfliktów, sztuki facylitacji i pracy z grupami, zarządzania zmianą 

oraz mentoringu i executive i team coachingu. 

Termin:                                                          część I: 21.01.2017 r. 

                                                                       część II: 04.02.2017 r. 

Tryb zajęć:      2 sesje po 8 h zajęć 

Liczba godzin wykładowych:   16 h 

Godziny zajęć: 

 

9:00- 10:30- zajęcia 

10:45-12:15- zajęcia 

12:15- 13:15- przerwa na lunch 

13:15- 14:45- zajęcia 

15:00-16:30- zajęcia 

 

 

Miejsce realizacji:  Gmach Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, 

Koszykowa 79, Warszawa 



 

Główna idea warsztatów - Doświadczenie wielu ludzi zmierzających do wyznaczonych celów 

osobistych i zawodowych pokazuje, że skuteczność ich osiągnięcia zależy w dużej mierze od 

indywidualnej wytrwałości.  W drodze do celów, czy tego chcemy czy nie, pojawiają się chwile 

trudne w których mogą ujawnić się liczne blokady i przeszkody.  I wtedy, dzięki naszej 

wytrwałości i determinacji, możemy skutecznie je przezwyciężyć.  Gdy potraktujemy te 

przeszkody  jak wyzwania, to dzięki temu możemy odkryć w swoim potencjale nowe możliwości 

i siły, dzięki którym osiągnięcie celu stanie się łatwiejsze i bardziej realne.  Ci, którym to zadanie 

się udało, pozostawili nam jakże ważne i uczące przesłanie: „Nic na świecie nie zastąpi 

wytrwałości. Tylko wytrwałość i determinacja są wszechmocne”.  

Dla kogo? - Do udziału w warsztatach zapraszamy absolwentów i studentów Szkoły Biznesu 

PW, menedżerów różnych szczebli zarządzania, liderów zespołów oraz inne osoby 

zainteresowane tematyką  wytrwałości w dążeniu do celu. 

Korzyści dla uczestników - Warsztaty będą dla ich uczestników unikalną okazją do odbycia 

niezwykłej podróży, pełnej różnych doświadczeń i zdarzeń oraz pomogą im: 

 lepiej poznać  samego siebie i odkryć ukryte możliwości i siły 

 wzmocnić własną wytrwałość i determinację w dążeniu do celu 

 poznać metody i techniki skutecznego osiągania celów 

 przeanalizować swoje sukcesy i porażki związane z dążeniem do celu 

Cykl warsztatowy składa się z dwóch części (I i II) zawierających cztery następujące moduły 

tematyczne: 

1. Czym jest wytrwałość i siła woli ? 

2. Blokady w dążeniu do celu – co nas ogranicza ? 

3. Wytrwałość w relacjach i pracy zespołowej. 

4. Sukcesy i porażki na drodze do celu. 

Metodologia pracy warsztatowej 

Warsztaty będą prowadzone w formie praktycznej i interaktywnej przy użyciu Metodologii 

Uczenia Się Przez Doświadczenie (Experiential Learning) z zastosowaniem następujących metod 

i technik: 

a. Ćwiczenia praktyczne (indywidualne i zespołowe) 

b. Filmiki i prezentacje multimedialne 

c. Analiza wybranych przykładów (case studies) 

d. Mini wykłady 

e. Dyskusje i analizy grupowe 

f. Omówienia zadań i ćwiczeń, wyciąganie wniosków i rekomendacje praktyczne 

g. Action Plan – narzędzie coachingowe 

 

Cena: 1600 zł brutto  

 

Cena obejmuje: 

- dwudniowe szkolenie, 

- materiały oraz rekomendacja materiałów dodatkowych, 

- certyfikat ukończenia szkolenia wydawany przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej,   

- przerwy kawowe, lunch. 

 

Kontakt: Olga Adamczyk, olga.adamczyk@biznes.edu.pl tel 22 234 70 62; 693 157 818 
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