
VIII Konferencja Coachingu SKN Akceleracji SGH 

    9 maja 2018 r., 12:00 – 19:30                

    al. Niepodległości 128, budynek C, aula I 

PROGRAM KONFERENCJI 

ZMIANA ZACZYNA SIĘ W MÓZGU – NEURONAUKA W COACHINGU 

12:00 – 12:05 Władze SGH 
i opiekun SKN Akceleracji 
dr Joanna Żukowska 
 

Otwarcie konferencji 
Przywitanie gości 

12:05 – 13:05 Maciej Bennewicz 
Założyciel Instytutu Kognitywistyki, kształci zawodowych coachów i 
mentorów. Menedżer, pisarz, socjolog. Autor podręcznika „Coaching i 
mentoring w praktyce” nagrodzonego przez granice.pl w kategorii 
Rozwój osobisty, a także poradników rozwoju osobistego, powieści, 
książeczek dla dzieci. Był prezesem EMCC Poland, wykładał w SGH, 
SWPS, na UW, ALK, WSM, prowadził psychoterapię indywidualną i 
grupową, program w TVP1 pt. "Ja”. Jest superwizorem coachingu 
akredytowanym przez Izbę Coachingu. 
 

Jak funkcjonuje nasza świadomość i do czego przydaje się 
na co dzień? Kognitywne wnioski dla racjonalistów  
Racjonalność pomaga nam w życiu, ale czy jesteśmy świadomi 
swoich potrzeb i możliwości? 
Czym jest świadomość oraz samoświadomość?  
Jak samoświadomość może pomagać w codziennym życiu? 
Od czego zależy jakość życia wspierana procesami 
samoświadomymi? 
Coaching, mentoring, tutoring to nowoczesne modele edukacji 
oparte na samoświadomym rozwoju. Jak każda dziedzina mogą 
być pełne hochsztaplerki, lecz również mogą być ugruntowane 
naukowo. Jak rozpoznawać skuteczne modele i narzędzia 
zmiany? Od czego zależą? 
 

13:05 – 14:05 Bartosz Berendt 
Prezes Izby Coachingu, akredytowany coach Izby Coachingu oraz 
International Coach Federation. Pracuje w wyczynowym sporcie, 
wspierając zawodników i zespoły w realizacji celów sportowych i 
pozasportowych.  
Od 2006 roku prowadzi coaching indywidualny dla osób stojących u 
progu ważnych, życiowych zmian, odnajdujących się w nowej roli 

Wewnętrzna Strefa Doskonałości, 
czyli o poszukiwaniu stanu optymalnego do wykonania 
zadania 
Zimna głowa, sportowa złość, koncentracja, oczyszczony umysł, 
optymalne pobudzenie, „rzucenie wszystkiego na jedną szalę”, 
stan przepływu, czy może bycie tu i teraz? Które z tych twierdzeń 



zawodowej lub osobistej, jak również coaching zespołowy dla liderów i 
zespołów współpracujących pod presją. Specjalizuje się w rozwijaniu 
kompetencji przywódczych, motywacji i radzeniu sobie z emocjami. Jest 
współtwórcą coachingowych i przywódczych programów rozwojowych 
m.in. rozwijał liderów podczas jachtowych rejsów morskich. Prowadzi 
zajęcia na studiach podyplomowych SGH „AKADEMIA 
PROFESJONALNEGO COACHA". 
 

najlepiej oddaje gotowość do wykonania swojego zdania 
najlepiej jak się potrafi? W jaki sposób budować taki stan i jak go 
osiągnąć? 

 14:05 – 14:35 
 

przerwa 

14:35 – 15:05 Aleksandra Figurska-Busz 
Menedżer/Ekspert HR z osiemnastoletnim, międzynarodowym 
doświadczeniem, m.in. w projektowaniu i wdrażaniu lokalnych lub 
globalnych rozwiązań́ w zakresie budowania przywództwa, 
zaangażowania, motywowania oraz wynagradzania pracowników - 
stosująca w praktyce wiedzę z zakresu zarządzania zdobytą w Rotterdam 
School of Management Erasmus University w Rotterdamie oraz w Szkole 
Głównej Handlowej w Warszawie.  
 

Coaching przywództwa 
Coaching Przywództwa oparty na feedbacku i zaangażowaniu 
kluczowych osób z otoczenia biznesowego pomaga leaderom 
przełożyć zdobytą wiedzę teoretyczną w zakresie przywództwa 
na trwałą, zauważalną i uznaną zmianę swoich zachowań w 
praktyce. Poprzez rozwinięcie swoich kompetencji przywódczych 
mogą efektywniej wpływać na swoje otoczenie. 

15:05 - 16:05 Paulina Mechło 
Psycholog o specjalności neurokognitywnej, laureatka nagrody Teofrasta 
przyznawanej książkom psychologicznym przez magazyn Charaktery, 
autorka i współautorka książek „SuperPamięć w 31 dni. Triki, ćwiczenia, 
neurorozrywki”, „Nakarm swoje synapsy! Zadania poprawiające 
sprawność umysłową”, „Pięknu umysł nie ma wieku. Łamigłówki dla 
seniorów i nie tylko”, „Trening intelektu. Wyćwicz pamięć, koncentracje i 
kreatywność w 31 dni” oraz 4 książki dedykowane dzieciom, m.in. 
„Trening intelektu dla dzieci”; założycielka firmy Sovom  

 

Jak dbać o dobrą kondycję swojego mózgu? 
Co, według neurobadaczy, sprzyja zachowaniu dobrej 
sprawności mózgu przez całe życie? 

16:05 – 17:05 Krzysztof Bobiński, Dariusz Wawrzeniecki 
Krzysztof Bobiński: psycholog społeczny, trener biznesu, 
certyfikowany coach ICC. Głównym obszarem jego zainteresowań jest 
funkcjonowanie zespołów oraz rozwiązywanie konfliktów (negocjacje, 
mediacje, facylitacja) ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji.  
Posiada doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku, 
zarówno w prowadzonych projektach jak i również w kierowaniu 

Dlaczego zebry nie mają wrzodów? 
Jaką rolę odgrywa percepcja w ocenie sytuacji? 
W jaki sposób hormony wpływają na nasze emocje? 
Czy inni ludzie są nam potrzebni do szczęścia? 
 



międzynarodowymi zespołami. Współpracował z różnymi zespołami 
sprzedażowymi o różnej charakterystyce.  
 

Dariusz Wawrzeniecki: psycholog, absolwent Wydziału Psychologii 
Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalista, praktyk w obszarach: 
selekcja, rekrutacja, ocena i rozwój kadry menadżerskiej. Moderator. 
Facylitator. Trener rozwoju osobistego.  
Organizator i merytoryczny opiekun Ogólnopolskiego Turnieju 
Negocjacyjnego. 
Wykładowca akademicki:  
-SWPS (Diagnoza psychologiczna). 
-Wyższa Szkoła Promocji (Ćwiczenia z coachingu i kultury 
organizacyjnej). 
 

 17:05 – 17:15 
 

przerwa 

17:15 – 18:15 Mariusz Grudzień 
Twórca Instytutu Skutecznego Działania. Trener, coach, menedżer, 
doradca, mówca inspirujący. Zgłębia tajemnice liderów, którzy w 
wyjątkowy sposób gospodarują uwagą własną i organizacji. Wspiera i 
rozwija talenty. Prowadzi zajęcia na studiach MBA, autor programu 
studiów podyplomowych: Akademia Przywództwa i Akademia Trenera 
Biznesu. Twórca nowatorskich projektów: „ZESPÓŁ DOSKONAŁY JAK 
ORKIESTRA”; „HOLLYWOOD”; „TEATR”. 
 

Coaching z perspektywy schematów decyzyjnych 
Jak ludzie podejmują decyzje?  
Jak zrozumieć sposób myślenia rozmówcy?  
Jak formułować wypowiedź? 

18:15 – 19:15 Gaweł Podwysocki 
Coach, trener, menedżer z osiemnastoletnim doświadczeniem, 
certyfikowany coach ICC, certyfikowany praktyk i Master NLP. 
Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu: zarządzania 
projektami, organizacją informacji, ATL, BTL, wizerunku marki, 
planowania marketingowego, zarządzania marką, coachingu, 
komunikacji. Prowadzi programy/sesje szkoleniowe 
przygotowujące coachów do międzynarodowej akredytacji oraz wykłady 
na studiach podyplomowych o kierunku coaching. 
 

Słowa mają moc! 
W jaki sposób słowa wpływają na nasze życie, a przez to na 
nasze myślenie? Jakie narzędzia mogą nam w tym pomóc? O 
słowach, wartościach i NLP w praktyce. 

19:15 dr Joanna Żukowska 
Opiekun SKN Akceleracji 

Zakończenie konferencji 

Link do rejestracji: https://konferencja-coachingu.evenea.pl/ 

https://konferencja-coachingu.evenea.pl/

