
 

 

Nazwa szkolenia: 

 

"Przywództwo transformacyjne 4D" 

 

 
Opis: 
 

Żyjemy w czasach transformacji cyfrowej, która na każdego menadżera czy 

przedsiębiorcę nakłada obowiązek zmiany stylu przywództwa z transakcyjnego na 

transformacyjne, stanowiącego optymalną odpowiedź na potrzeby i oczekiwania 

współczesnego pracownika. Przywództwo transformacyjne polega na inspirowaniu i 

zachęcaniu podwładnych do działania i samodzielnego rozwiązywania problemów, 

motywując ich środkami pozafinansowymi. Główne działania przywódcy skupiają się 

na tym, aby wykazać pracownikowi, iż jego praca ma duże znaczenie dla firmy i że 

pomagając w jej rozwoju, sam staje się częścią czegoś większego. W tym typie 

przywództwa niezwykle ważna jest charyzma szefa i więzi emocjonalne, dbałość o 

pracowników przejawiająca się w chęci poznania, celebrowaniu ważnych dla nich dni, 

okazywaniu zainteresowania życiem osobistym. W tym modelu rola przywódcy skupia 

się na stworzeniu zaangażowanego zespołu, dążącego wspólnie do rozwoju firmy, 

nie budując tego tylko na zachętach finansowych w postaci premii czy podwyżki. 

 

CEL BIZNESOWY: 

 
● Wzrost efektywności menadżerskiej prowadzącej do zrównoważonego 

rozwoju przedsiębiorstwa. 

● Budowa kultury organizacyjnej opartej na dialogu oraz zaufaniu, prowadzącej 

do poprawy współpracy wewnątrz firmy. 

● Nabycie narzędzi umożliwiających skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi, 

co bezpośrednio wpływa na efektywność organizacyjną oraz wzrost 

generowanego przychodu. 

 

CEL EDUKACYJNY: 



● Uczestnicy nabędą wiedzę na temat potrzeb i oczekiwań pracowników 

reprezentujących cztery pokolenia, dzięki czemu zwiększą umiejętność 

efektywnego zarządzania pracownikami bez względu na ich wiek. 

● Uczestnicy pogłębią osobisty kapitał zbudowany na samoświadomości oraz 

mocnych stronach określających autentycznego lidera. 

● Uczestnicy nabędą konkretne narzędzia umożliwiając budowanie 

transparentnego wizerunku lidera transformacyjnego. 

● Uczestnicy wzmocnią osobistą sprawczość w zakresie świadomego, 

autentycznego przywództwa. 

 

 

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia 

Jakie umieje ̨tności wyniesiesz ze szkolenia? 

 
● Zdobędziesz wiedzę na temat potrzeb i oczekiwań pracowników 

reprezentujących cztery pokolenia. 

● Zbudujesz osobisty kapitał zbudowany na samoświadomości oraz mocnych 

stronach określających autentycznego lidera. 

● Nabędziesz konkretne narzędzia umożliwiające Ci budowanie transparentnego 

wizerunku lidera transformacyjnego. 

● Doświadczysz osobistej sprawczości w zakresie świadomego, autentycznego 

przywództwa. 

● Spędzisz wartościowy czas w atmosferze uważności i osobistej transformacji. 

 

 

 

Osoba prowadząca szkolenie: Marcin Juchniewicz 

 

 
Obszar specjalizacji: 



Psycholog, mówca motywacyjny, trener, coach. Członek Polskiego Towarzystwa 

Psychologicznego oraz Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania 

MATRIK. Podróżnik – głównie rejon Ameryki Południowej oraz Środkowej, aktor, 

pomysłodawca i współtwórca cyklu warsztatów łączących psychologię z wyzwaniami 

dnia codziennego: „Komunikacja bez tajemnic”, „Zarządzanie sobą w zmiennym 

środowisku”, „Miejski Survival”. Specjalista ds. procesów grupowych,  komunikacji 

wpływu oraz rozwoju osobistego. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej Trainers 

Essential Skills, wykładowca Francuskiego Instytutu Zarządzania na studiach MBA. 

 

Doświadczenie zawodowe: 

Na przestrzeni ostatnich lat przeprowadził ponad 400 szkoleń dla organizacji na 

rynku polskim oraz zagranicznym a także przeprowadził ponad 1 000 godzin 

indywidualnych sesji coaching’owych. Podczas realizowanych szkoleń najwyższą 

uwagę przykłada do potrzeb i oczekiwań Klientów przekazując uczestnikom 

użyteczne narzędzia z zakresu omawianego tematu. Odznacza się wysokimi 

umiejętnościami organizacyjnymi, trenerskimi oraz komunikacyjnymi. Zawsze dba 

o komfort psychologiczny uczestników i pełną realizację postawionych celów 

szkoleniowych. 

 

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług: 

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Psychologii, specjalizacja: 

psychologia stosowana. Ukończył także Studium Coachingu organizowane przez 

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Kurs Trenerów Zarządzania, 

przeprowadzony przez Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania 

MATRIK. Odbył Szkolenie z zakresu: „Rozwiązywanie trudnych sytuacji 

menedżerskich”, przeprowadzone przez Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów 

Zarządzania „MATRIK” oraz „Master of NLP” organizowane przez Gdańskie 

Wydawnictwo Psychologiczne. 


