Wszystko wrasta i upada zależnie
od przywództwa. Rozwijaj umiejętności
przywódcze i podnoś górną granicę możliwości
swoich, zespołu i organizacji.

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w 5-ej edycji Studium Rozwoju Kompetencji
Przywódczych prowadzonym w formie Grupy Mastermind. Jest to 10-tygodniowy program,
który da Państwu możliwość pracy w wyjątkowej grupie podobnie myślących osób, biorących
odpowiedzialność za swój rozwój i chcących poprawić wyniki działania w każdym obszarze życia.
Będziemy wspólnie uczyli się w jaki sposób podnieść górną granicę naszych możliwości przywódczych
przy wykorzystaniu modelu i zasad opracowanych przez Johna C. Maxwella, najbardziej uznanego
eksperta na świecie w zakresie przywództwa.

Urszula Gąsior

Jaka jest tematyka Studium?
Program poświęcony jest rozwojowi przywództwa. Pozwala na znalezienie odpowiedzi między innymi
na pytania:
Jak definiuje się przywództwo? Kto to jest przywódca? Jak działa mechanizm przewodzenia? Jaki jest
poziom mojego osobistego przywództwa i w jaki sposób mogę zwiększyć swój wpływ? Jakie są
podstawowe zasady przywództwa i jak stosować je w praktyce?
Zajęcia prowadzone są w oparciu o model „5 poziomów przywództwa” i „21 niezaprzeczalnych praw
przywództwa” autorstwa dr. Johna C. Maxwella.

„5 poziomów przywództwa”
Jest to praktyczny i sprawdzony na świecie i w Polsce model przywództwa, stosowany w tysiącach
firm i organizacji, który daje jasny i klarowny obraz przywództwa. Można go wykorzystywać również
jako mapę drogową rozwoju przywództwa swojego i swoich ludzi. Przedstawia cenne wskazówki
niezależnie od zajmowanego stanowiska i reprezentowanego poziomu wskazując na zachowania
i przekonania, nad którymi należy pracować, żeby zwiększyć swój wpływ na ludzi i przejść na wyższy
poziom przywództwa. Stanowisko nie czyni Cię liderem, nie sprawia, że ludzie podążają za Tobą. Żeby
nie być samotnym spacerowiczem warto pracować nad rozwojem swoich umiejętności przywódczych
zgodnie z poziomami przywództwa jak w prezentowanym modelu.
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Model 5 poziomów przywództwa

„21 niezaprzeczalnych praw przywództwa”
Jest to praktyczny poradnik dotyczący praw przywództwa. Zawiera wiedzę na temat różnych
obszarów przywództwa, podpartą przykładami opisanymi przez Johna Maxwella i z polskiej praktyki.
Prawa te inspirują, pokazują nowe perspektywy myślenia i działania, zmuszają do refleksji i mobilizują
do zmiany.
21 praw obejmuje m.in. następujące zagadnienia: Prawo górnej granicy: Co zależy od przywództwa
i dlaczego warto rozwijać umiejętności przywódcze? Prawo wpływu: Co to jest przywództwo i czym
różni się od zarządzania? Jakie są cechy skutecznego lidera? Prawo procesu: Jak pracować nad sobą
i rozwijać swoje umiejętności przywódcze? Prawo nawigacji: Jak wyznaczać cele i angażować ludzi
do ich realizacji? Prawo wartości dodanej: Jak zbudować wewnętrzną motywację ludzi do działania?
Jak najlepiej służyć ludziom? Prawo solidnego gruntu: Jak zyskać zaufanie swoich ludzi? Prawo
szacunku: Jak zyskać szacunek swoich ludzi i zbudować osobisty autorytet? Prawo intuicji: Co to jest
intuicja i w jaki sposób wykorzystać ją? Prawo magnetyzmu i Prawo ścisłej współpracy: Jakich ludzi
przyciągamy do siebie? Jak w strategiczny sposób zbudować swój zespół i wewnętrzny krąg? Prawo
więzi: Dlaczego i jak budować więzi z ludźmi i angażować ich do współpracy? Prawo
upełnomocnienia: Jak dzielić się władzą ze swoimi ludźmi?, Prawo wizerunku: Jak dając przykład
kształtować postawy i zachowania ludzi? Jak kształtować swój wizerunek?, Prawo akceptacji: Jak
zyskać akceptację swoich ludzi? , Prawo zwycięstwa: Jak odnosić zespołowe zwycięstwa?, Prawo
dynamiki: Jak nabierać przyspieszenia w działaniu i biznesie?, Prawo priorytetów: Jak ustalać
priorytety i podnosić swoją efektywność? Prawo ofiarności: Z czym związany jest sukces?, Prawo
wyczucia czasu: Jak wykorzystać czynnik czasu?, Prawo eksplozywnego rozwoju: Jak zwielokrotniać
wartość dla firmy poprzez rozwój liderów?, Prawo dziedzictwa: Jak budować sukcesję?
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Jaka jest metodyka prac w trakcie Studium?
Studium obejmuje 10 cotygodniowych spotkań grupy 10-12 osób facylitowanych zgodnie
z metodologią Mastermind. Jest to nowatorska i wyjątkowo skuteczna metoda a celem serii
spotkań jest stworzenie warunków do tego, aby uczestnicy mogli uczyć się przywództwa, znaleźć
odpowiedzi na różne pytania z zakresu przywództwa oraz praktycznie stosować zdobywaną
wiedzę w swoich firmach, organizacjach i środowiskach. Okres 10 tygodni, w którym trwa
Studium daje uczestnikom taką możliwość i jest dla nich czasem intensywnej pracy nad sobą.
Szczególna wartość sesji Mastermind związana jest z wymianą doświadczeń między uczestnikami i
z prowadzącą oraz wzajemną mobilizacją do pracy nad sobą.
Spotkania odbywają się raz w tygodniu i trwają 105 minut. W ich trakcie:
•
•
•
•

uczestnicy omawiają wnioski z sukcesów i niepowodzeń działań po poprzedniej sesji;
prowadząca przypomina tematykę bieżącej sesji (kolejne poziomy i prawa przywództwa);
jest czas na moderowaną pracę grupową (wymianę poglądów i doświadczeń);
uczestnicy podsumowują najważniejsze lekcje dla siebie i zobowiązują do realizacji 1-2-3
zadań po zakończeniu sesji.

Dla kogo dedykowane jest Studium?
Studium przeznaczone jest dla liderów, menedżerów z różnych szczebli, przedsiębiorców
oraz wszystkich tych, którzy chcą pracować nad sobą i rozwinąć swoje umiejętności przywódcze.
Partnerem studium jest wydawnictwo Business Dialog i Klub Dyrektorów Finansowych „Dialog”,
którego współzałożycielem jest Urszula Gąsior, aktualnie członek The John Maxwell Team, ale
wcześniej wiele lat właśnie dyrektor finansowy.

Dlaczego warto uczestniczyć?
Wszystko wzrasta i upada zależnie od przywództwa. Nauczenie się efektywnego przywództwa jest
natomiast wielkim wyzwaniem. Zmagając się samotnie z mnóstwem problemów lider uczy się
przez całe życie poszukując cennych wskazówek z książek, szkoleń, studiów.
Program, który Państwu oferuję jest wyjątkowo skuteczny jako, że nie tylko buduje fundament
wiedzy na temat przywództwa, ale również wspiera w zastosowaniu tej wiedzy w praktyce. Dzieje
się tak dzięki opisanym przykładom ze świata biznesu i spoza niego oraz wymianie doświadczeń
między uczestnikami i prowadzącą, która jest praktykiem biznesu z wieloletnim doświadczeniem.
Uczestnicy mają możliwość pogłębienia swojej świadomości, stworzenia planu osobistego
rozwoju i indywidualnych planów działania. W trakcie Studium zdobywają również unikalny
patent na to, w jaki sposób pracować nad rozwojem umiejętności przywódczych swoich i swoich
ludzi. Praca w grupie wzajemnie mobilizuje i daje wsparcie w rozwoju.
Uczestnictwo w Studium zwiększy Twoją skuteczność oraz pewność siebie jako lidera, wprowadzi
Cię na ścieżkę rozwoju i wykształci nowe nawyki.
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Studium rozwoju kompetencji przywódczych
oparte o „5 poziomów przywództwa” i „21 Niezaprzeczalnych praw przywództwa”
według: J o h n a C. M a x w e l l a

prowadzone przez: URSZULĘ GĄSIOR
Praktyka biznesu. Certyfikowanego coacha, trenera i mówcę The John Maxwell Team
Terminy sesji: 20.02, 27.02, 6.03, 13.03, 20.03, 27.03, 3.04, 10.04, 17.04, 24.04
Godziny: 18.00 – 19.45
Lokalizacja: Spektrum Tower, ul. Twarda 18
Koszt: 1 000 zł netto (słownie: tysiąc złotych netto)
Czas trwania: 10 tygodni

Jakie są główne zasady pracy?
•
•
•

•

Grupa Mastermind składa się z 10-12 uczestników oraz osoby prowadzącej – Urszuli Gąsior.
Studium obejmuje uczestnictwo w cotygodniowych sesjach, ale jest to również 10-o tygodniowe
zobowiązanie do rozwoju i pracy nad sobą poza sesjami.
Każdy z uczestników przygotowuje się do sesji (np. lektura książki, zapoznanie się z wykładem),
jak również wykonuje po zakończeniu sesji polecane zadania dotyczące rozwoju własnego
i rozwoju swojego zespołu, które pozwalają przenosić wiedzę wyniesioną ze studiowania zasad
przywództwa i sesji do swojego życia i zespołu.
Po ukończeniu Studium każdy uczestnik otrzyma Dyplom ukończenia programu Johna
C. Maxwella.

Zapraszam do kontaktu
Urszula Gąsior
tel. 607 461 129
e-mail: ul.gasior@gmail.com

Iwona D. Bartczak
e-mail: Iwona_Bartczak@businessdialog.pl
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Dr. John C. Maxwell

Dr. John C. Maxwell to międzynarodowej sławy ekspert w dziedzinie przywództwa, trener
przywództwa, mentor i coach, autor 74 książek sprzedanych w ponad 25 mln egzemplarzy.
Jest założycielem The John Maxwell Company oraz organizacji EQUIP, które przeszkoliły ponad 6
milionów liderów w 185 krajach. Każdego roku John Maxwell pracuje z zarządami firm z listy
Fortune 500 oraz Fortune 100, liderami administracji publicznej oraz organizacjami, takimi jak
Akademia Wojskowa Stanów Zjednoczonych w West Point, Liga NFL oraz Organizacja Narodów
Zjednoczonych.
Został ogłoszony przez New York Times, Wall Street Journal oraz Business Week autorem
największych bestsellerów na temat przywództwa. W 2014 roku został uznany przez Inc. Magazine
numerem jeden wśród autorytetów w dziedzinie przywództwa w zestawieniu z takimi ekspertami
jak Jack Welch, Richard Bronson, Stephen R. Covey czy Brian Tracy.

Urszula Gąsior
Jestem praktykiem biznesu z 25-letnim doświadczeniem jako menedżer i doradca w obszarze
finansów, zarządzania biznesem, ludźmi i zmianą. Byłam członkiem najwyższej kadry zarządzającej
polskich i międzynarodowych firm świadczących usługi finansowe oraz profesjonalne usługi
doradcze, w tym między innymi Dyrektorem Finansowym Aviva, Partnerem w EY odpowiedzialnym
za EY Academy of Business i People Partnerem, senior menedżerem w Arthur Andersen.
Moja misja to wsparcie innych w rozwoju i poprawie skuteczności. Wierzę, że wszystko wzrasta
i upada zależnie od przywództwa, a żadne stanowisko „nie czyni Cię liderem, nie sprawia, że ludzie
podążają za Tobą”. Od trzech lat specjalizuję się w zakresie przywództwa, komunikacji
oraz coachingu i mentoringu przywódczego wspierając klientów indywidualnych i organizacje
w zwiększeniu ich skuteczności. Jestem członkiem The John Maxwell Team.
Jestem absolwentką Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Ukończyłam liczne programy i szkolenia w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii
i w INSEAD Business School we Francji. Współpracuję z dr. Johnem C. Maxwellem w zakresie nauki
przywództwa, komunikacji oraz coachingu i mentoringu przywódczego, Szkołą Główną Handlową
i World Institute for Action Learning.
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