
Dostarczamy 
WIEDZĘ i INSPIRACJĘ



“Wyjątkowe okoliczności wymagają kreatywnego działania. Dlatego wychodzimy 

naprzeciw aktualnym potrzebom naszych Klientów i oferujemy wykłady w wersji online, 

realizowane na żywo z naszego studia lub dowolnego innego miejsca, na przykład siedziby 

Państwa firmy. 

W obliczu aktualnej sytuacji nasi mówcy przygotowali nowe tematy wykładów, obejmujące 

m.in. takie aspekty jak funkcjonowanie w warunkach wysokiej zmienności, zarządzanie 

rosnącą sumą niepewności, kreatywność biznesowa w czasach kryzysu i inne.



Marcin Prokop
● Świat jako rosnąca suma niepewności - niezbędne umiejętności, cechy

i narzędzia do oswojenia nowej rzeczywistości oraz pokonania lęku przed 

przyszłością.

● Historie podnoszące na duchu - opowieści o telewizyjnych wpadkach, kryzysach 

i innych nieprzewidzianych sytuacjach, które - bywając zabawne - wiele też uczą.

● Każda zmiana to nowe możliwości - w jaki sposób odnaleźć szanse

w rzeczywistości, która stanęła na głowie?

● Motywacja w czasach kryzysu - gdzie szukać paliwa do działania, kiedy wszystko 

wokół działać przestało?

● Redefinicja słowa "sukces" - co oznacza i jak można go osiągnąć w dobie

zachodzących zmian?

● Domowe strategie na przetrwanie - jak pracować z rodziną na głowie i nie

zwariować oraz jak budować pozytywne relacje z najbliższymi?



Artur Kurasiński

● Jak stworzyć firmę / zarządzać firmą w modelu 

"Work From Home" - garść porad od osoby 

pracującej zdalnie 15 lat.

➔ co musisz wiedzieć, zanim zmienisz swój dom w "home office"

➔ wyzwanie dla menadżerów czy HR'owców?

➔ problemy i wyzwania

➔ kwestie technologiczne (sprzęt, oprogramowanie, platformy)

➔ jak połączyć życie rodzinne i pracę w domu?

➔ jak zachować "work-life balance" pracując w domu



Aleksandra 
Przegalińska

● Przyszłość pracy: automatyzacja czy kobotyzacja?

● Człowiek i technologia - hybrydowe środowiska pracy 
w przyszłości.

● Kompetencje przyszłości w świetle rozwoju sztuczne 
inteligencji i nowych technologii.



Roman Polko

● Zarządzanie zmianą w sytuacji kryzysowej.

➔ dlaczego nie warto przejmować się rzeczami, na które i tak nie mamy 

wpływu, a zająć się tymi, które możemy zmienić

➔ co robić, kiedy nie wiadomo co robić - czyli dlaczego lepiej jest podejmować 

„niemożliwe” do realizacji wyzwania, niż usiłować ukryć się we własnym 

cieniu 

➔ jak przejąć kontrolę nad sytuacją i znaleźć szanse, tam gdzie inni widzą tylko 

zagrożenia 

➔ „śmiałym szczęście sprzyja” - jak kryzys weryfikuje liderów i zespoły 



● Praca w domowym biurze.

Jeszcze do niedawna home office wydawał się być nie tylko świetnym 

rozwiązaniem, ale i przywilejem. Wielu profesjonalistów, postawionych dziś 

przed koniecznością pracy z domu, odkrywa trudy i znoje takiego rozwiązania. 

Jak zorganizować sobie domowe biuro i jak pracować z domu? Jak pozostać 

profesjonalistą prowadząc wideo-rozmowę z sypialni? Jak wyjść z pracy 

i wrócić do domu, kiedy pracuje się we własnych czterech ścianach?

● Sztuka życia w czasach kwarantanny.

Wydawałoby się, że savoir-vivre to zbiór zasad, które pomagają wyłącznie od 

wielkiego dzwonu: na oficjalnych przyjęciach, spotkaniach biznesowych

i w dyplomacji. Sztuka dobrego życia to tymczasem spokojny port w czasach 

burz i sztormów. Ostatecznie, jak powiedział Artur Schopenhauer: „Savoir-vivre 

jest jak nadmuchiwana poduszka. Wprawdzie pusta, ale łagodzi ciosy zadawane 

przez życie“.

Wojciech S.Wocław



Katarzyna Pawlikowska
● Komunikacja w sytuacji kryzysowej.

● Jakie trendy społeczne i konsumenckie ze świata kobiet  będą jeszcze bardziej 

aktualne po pandemii?

● Kiedy, jak nie teraz? Czyli zamiast szaleć w zamknięciu naucz się na tajnych 

kodów komunikacji damsko-męskiej.

● Co firma może dać kobietom w kwarantannie?

● Warunek konieczny by działać w biznesie dziś, a zwłaszcza jutro (po pandemii)? 

Zrozumieć kobiety!

● Dlaczego właśnie teraz musimy porozmawiać o empatii 

w biznesie (i życiu!)?



Łukasz Jakóbiak

● Poradzić sobie w nowej rzeczywistości.

➔ jak zaakceptować to, że nasze dotychczasowe życie się zmienia?

➔ jak osiągnąć spokój w czasie, w którym z każdej strony dociera do nas 

niekomfortowa informacja? 

➔ jak dojść do miejsca, w którym zrozumiemy, że nie jesteśmy swoimi 

myślami? Jak zaznać relaksu, nie mogąc wylecieć na urlop?

Dzisiaj jedną z największych przeszkód jest nasz umysł - produkujący myśli, 

których nie chcemy. 

Nie masz wielkiego wpływu na to co dzieje się na świecie, ale masz 100% 
wpływ na to, jak zareagujesz.

Poznaj metody na wyciszanie umysłu, który pozwoli Ci nad nimi zapanować
i przyniesie spokój. Weź udział w bardzo poruszającej medytacji, która 

pomoże Ci patrzeć na świat innymi oczami. 



Rafał Ohme
● Neurofitness pokona koronawirusa.

Świat mówi i myśli tylko o jednym. Temat koronawirusa zdominował nasze życie, 
jak jeszcze nic nigdy wcześniej. Izolacja, poczucie bezsilności, obawa o zdrowie 

i pracę to praktycznie jedyne tematy, o jakich mówimy od miesięcy. Stop. Czas 
przejąć inicjatywę! Emo Sapiens w sytuacji kryzysu wzmacnia głowę i wypełnia ją 

dobrymi emocjami. Tym samym uodparnia system immunologiczny i wzmacnia 
swoje ciało. 

Dzięki treningowi Neurofitness szybciej dostosujesz się do zmian wywołanych 

nietypową sytuacją. Wykorzystaj to, że jesteś w domu na rzeczy, na które nigdy 
nie było czasu. Przestań gonić newsy, a zacznij gonić wrażenia. Zrób to ćwicząc 

zmysły węchu, dotyku i smaku. Oczyść swoje mieszkanie z mentalnych drzazg, 
które czają się w salonie, sypialni, kuchni, a nawet w łazience. Zastąp je 
talizmanami, które będą pieścić serce ilekroć na nie spojrzysz. Naucz się palić 

hormon stresu - kortyzol - poprzez krótki i łagodny trening. Sprawi Ci więcej 
przyjemności ,niż zmęczy - zapewniam. Przyrządź magiczny koktajl słowno-

muzyczny, którego łyk pozwoli odzyskać dobry humor i nadzieję. No 
i wreszcie - wykorzystaj sprawdzone sposoby Emo Sapiens, żeby nie zwariować 

w zamknięciu z innymi przez 24 godziny na dobę. 



Joanna Jurga

● Budowanie poczucia bezpieczeństwa w domu - czyli jak

zmienić mieszanie w wielofunkcyjny azyl na czasy zarazy.

● Izolacja jako naturalny stan życia astronauty - co możesz
wynieść z doświadczeń kosmicznych podróżników, aby
poradzić sobie z życiem i pracą
w czterech ścianach.



Piotr Prokopowicz
● Liderzy nowych czasów.

W czasach niepewności, świat potrzebuje zwinnych liderów. Pandemia Coronavirusa obnażyła 

słabości naszych instytucji, ale i siłę liderów, którzy potrafią zwinnie reagować na zmiany. Czy w 

czasach niepewności, strachu i dezinformacji, marzenia o lepszym jutrze są skazane na porażkę? 
Które organizacje przechodzą przez kryzys obronną ręką, a które wyciągają rękę po pomoc? Jakiego 

rodzaju liderów potrzebują nasze zespoły, firmy i kraje, żeby odzyskać wizję i patrzeć szeroko w 

przyszłość? Na te pytania daję odpowiedź w tym wystąpieniu, opierając się na badaniach 

prowadzonych wspólnie z University of Maryland oraz doświadczeniach pracy trenerskiej i doradczej 

z menedżerami i liderami wyższego szczebla w Polsce.

● Samomotywacja z domu. Warsztaty 3h. 

Jak pozostać produktywnym w czasach apokalipsy? Jak zmotywować się do realizacji swoich celów 

osobistych i zawodowych, kiedy za oknem policja ogłasza stan epidemii, 

w domu dzieci podpalają obrus, a na Netflixie wyszedł właśnie nowy sezon Twojego ulubionego 
serialu? Odpowiedzią nie jest silna wola. Nie jest też odkładanie wszystkiego na później. Odpowiedzią 

jest porzucenie marzeń. Przez kilkanaście ostatnich lat, Piotr Prokopowicz, psycholog i socjolog 

organizacji z UJ i University of Maryland, badał to, w jaki sposób nauka i praktyka mogą pomóc 

w rozwiązywaniu codziennych dylematów związanych z zarządzaniem i samomotywacją. W trakcie 

warsztatu wspólnie z uczestnikami przyjrzy się szeroko rozpowszechnionym mitom na temat 

motywacji oraz podzieli się najlepszymi nawykami i narzędziami skutecznego osiągania celów. 
Szkolenie to solidna mieszanka opartych na dowodach i doświadczeniu osobistym praktyk 

zachowania produktywności i budowania odporności psychicznej w czasach kryzysu.



Beata 
Sadowska

● Jak stosować techniki relaksacyjne?

● Jak spędzać czas w domu?

● Jak dbać o odporność?

● Zdrowa kuchnia w czasach epidemii.



● Rytm, rytuały i nawyki. Zbudowanie zbalansowanej
codzienności w czasie kwarantanny i nie tylko.

● Czy zawsze musimy myśleć pozytywnie i odczuwać
szczęście? Jak radzić sobie w okresie obniżonego
nastroju.

● Kreatywność w domu - jak obudzić w sobie twórcze
myślenie w czterech ścianach.

● Praca i życie bez wychodzenia z domu. Jak opanować
czas, emocje i efektywność.

Barbara Pasek



Karol Sadaj

● Wizerunek online - jak zbudować markę osobistą na 

LinkedIn i Facebook?

● Jak skutecznie pracować zdalnie z zespołami w różnych 

częściach świata?

● Jak tworzyć usługi które są mobile first/only?



Szymon Kudła

● SISU: odporność i hart ducha – najważniejsza
kompetencja w niepewnych czasach.

Sisu to unikalne, nieprzetłumaczalne fińskie słowo oznaczające 
siłę w obliczu wyzwań oraz wewnętrzny ogień. Sisu to 

odporność, siła woli, hart ducha, ale również odwaga 
i determinacja w dążeniu do określonego celu pomimo 
przeciwności losu lub barier fizycznych. W zwariowanym, 
niepewnym otoczeniu biznesowym sisu wyrasta na kluczową 
kompetencję XXI wieku. Szymon pomaga tchnąć w zespół dobrą 
energię i nadzieję na lepsze jutro; pomaga wyzwolić zdolność do 

brania na klatę niespodziewanych trudności.



Michał 
Sadowski

● Jak wykorzystać sprzedaż online i wyprzedzić

konkurencję w nowej rzeczywistości?



● Virtual Leadership - jak angażować na odległość?

Przewodzenie zespołem na odległość to nic nowego. Od lat mierzymy się z nią, między innymi 

jako menadżerowie terenowych sił sprzedaży czy liderzy w międzynarodowych organizacjach.

Bycie wirtualnym liderem uwypukla niedoskonałości w sposobie zarządzania i wymaga 
specjalnych umiejętności.

Obecna sytuacja kryzysowa sprawiła, że każdy z nas został wirtualnym liderem. To okazja do 

tego, by udoskonalić swoje nawyki i nauczyć się działać bardziej skutecznie.

Wysłuchaj krótkiego wystąpienia i na żywo zadaj pytanie w sesji Q&A z Gregiem Albrechtem -

przedsiębiorcą, doradcą zarządów i doświadczonym mentorem.

Poznaj lub przypomnij sobie:

➔ co angażuje: metoda komunikacji, która włącza do gry

➔ co zabija zaangażowanie: największe grzechy kontaktów wirtualnych

➔ jak być zrozumianym: sposoby na niezakłócony kontakt z bazą

Greg Albrecht



● New World of Business.

We face an uncertain future, no one knows what the “New World of 
Business” will be like, few are ready for the changes that will be required 

to survive and grow in. Survival is not enough for winners, we must grow 
and improve. 

I have spent most of my adult life training and teaching individuals and 
groups how to prepare for just such an event.

VUCA is the new buzz word flowing around business circles. The US Army

has been training their personnel with this methodology for years. As an 
organization, it was one of the frontrunners in propagating it. 

Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity (VUCA) are not just 
words, it is a way of thinking that requires planning, preparation, risk 
mitigation and decisive action. It is a template that you use in everyday 

thinking in my world and it should become that in yours also. 

Success is no accident, as we teach during our trainings and my speeches.

Rocco A. Spencer



Olga Kozierowska
● Jedna rzecz na raz. 

Skuteczne porady kogoś, kto stworzył organizację pracując z domu z małym dzieckiem na kolanach, 

a obecnie zarządza nią w 60% zdalnie. Choć teraz w 100%. Porady kogoś kto przez 12 lat pracował 

w korporacji, zna funkcjonujące w tym świecie wymagania i dotychczasowy (do 15 marca 2020) sposób 

funkcjonowania. Porady od kogoś, kto ma 3 dzieci, zarządza domem, prowadzi największą Fundację 

w Polsce działającą na rzecz kobiet, prowadzi firmę, pracuje w radiu i spełnia marzenia z dzieciństwa.

● Ale się nabrałam!

Czyli o tym, jak umysł płata nam figle, myśli tworzą emocje, emocje wpływają na wybory, wybory na 

zachowania i sposób działania.

● Ja też się boję!

Naucz się przemawiać do ludzi - tak, by chcieli słuchać. 

Myślisz, że Ciebie to nie dotyczy? A może to czas pozyskania nowej kompetencji? 

● Eksperymentalny standup, czyli trochę humoru w dobie kryzysu.

Osobliwa historia o przetrwaniu i sięganiu własnych limitów okraszona dużą dawką humoru. 

O komunikacji w konflikcie, gadzim mózgu, strategii mienia racji i sile paszczodźwięku 
z przymrużeniem oka.



Marcin 
Petrykowski

● Makro implikacje obecnej sytuacji - perspektywa na to, co

dzieje się na rynkach i jakie COVID-19 będzie miał implikacje

makro w krótkim / średnim i dłuższym terminie. Spojrzenie na

kluczowe rynki oraz gospodarki.

● Transformacja w kluczowych branżach w konsekwencji

obecnej sytuacji: Banki, Retail, Ubezpieczenia, Automotive,
itp - perspektywa ekonomiczna i branżowa.

● Zarządzanie zespołem w modelu wirtualnym - jak utrzymać
motywację i przekierować energię zespołu na online.



● Ustalmy, co jest pewne - bo nie „nic się nie stało”, ale i nie „wszystko się 

wali”.

W sytuacji bardzo niestabilnej, kiedy zmianie uległo niemal wszystko to, co do tej pory wydawało

nam się „niezmienne”, a przyszłość jest niemożliwa do przewidzenia – kluczowe staje się

znalezienie „punktu oparcia”. Wyodrębnienie obszaru, w którym poczujemy się bezpiecznie, nad
którym jesteśmy w stanie zapanować. Skupienie na tym, co możemy kontrolować, co od nas zależy

to pierwszy krok w budowaniu wewnętrznej siły.

● Ustalmy, że „nie zwariowaliśmy”, choć może nam się tak czasami wydawać.

Stres, niepewność, lęk i przedłużające się napięcie mogą powodować, że czujemy się kompletnie

zagubieni. Podważamy nasze umiejętności, tracimy zaufanie do swoich możliwości, poczucie

własnej wartości jest, w najlepszym przypadku, mocno zachwiane. Ważne jest uświadomienie

sobie, że to absolutnie naturalny stan w aktualnej sytuacji. Nie jesteśmy w tym odosobnieni,

większość ludzi przeżywa to samo.

● Strefa Mocy i Strefa Frustracji

Rozwinięcie tematu pierwszego, czyli skupiamy się na tym, na co mamy wpływ, a akceptujemy to,

na co wpływu nie mamy. Bardziej niż kiedykolwiek wcześniej mamy okazję nauczyć się

efektywnego zarządzania własną energią. Wszystko to, co nas straszy, rozprasza, przygnębia, ale

w żaden sposób nie daje możliwości działania – możemy jedynie interpretować w sposób, który

pozwala nam działać tam, gdzie realnie jesteśmy w stanie coś zrobić. Oddzielając te dwie strefy,

mądrze inwestujemy swój czas i zaangażowanie, odzyskujemy poczucie sprawczości, nabieramy

mocy, bo nasze działania przynoszą konkretne efekty.

Tatiana
Mindewicz-Puacz



Jarosław 
Kuźniar

● Biznes w czasach online. 

● Employer Branding w czasach covid-19. 

● Zarządzanie firmą w czasie kryzysu. 

● Budowanie marki osobistej w SoMe.

● Jak przenieść biznes z offline do online. 

● Komunikacja w czasach kwarantanny (stream, 

webinar, live, audio, video, text).  

● Budowanie i podtrzymywanie zaangażowanej relacji 

online z Klientem. 

● Jak komunikować zmiany.



Wszyscy mamy już świadomość, że po lock up wyjdziemy w innym, nowym świecie. Jakim? 

To będzie zależało także od nas. Mimo skrajnej niepewności biznesowej można 
wykorzystać ten nerwowy czas na kreowanie nowych produktów, usług, marek 

i segmentów konsumenckich. 

● Dlaczego marki luksusowe najszybciej odbijają się po kryzysach? Którymi 
elementami strategii tych marek możemy się inspirować planując strategię 

wyjścia z pandemii dla naszej firmy?

Pandemia, poza wszystkimi innymi skutkami, stanie się katalizatorem przyspieszającym 

zmiany w poszukiwaniu głębszej wartości i sensu konsumpcji. Nie dotyczy to jedynie 
marek klasycznie uznawanych za luksusowe, jest równie adekwatne w przypadku wielu 

wyraziście budowanych marek, otaczających się symbolami, wartościami, emocjami 
i określonymi grupami odbiorców. Wykład wzbogacony o case studies na podstawie 
poprzednich kryzysów oraz obecnego wychodzenia Chin.

● Customer Experience - narzędzia utrzymania lojalności grupy docelowej 
w czasach turbulencji rynkowych. 

Relacja z odbiorcami produktów i usług stanie się ważniejsza, niż kiedykolwiek wcześniej. 
Świadomi, przebudzeni ze stadnej pogoni za konsumpcją odbiorcy staną się niezwykle 
wrażliwi na społeczne aspekty marek. Zjawisko disruption wykreowane nagle i globalnie 

przez pandemię przyspieszy i zintensyfikuje trendy świadomej konsumpcji. Jak 
wykorzystać tę falę i zaangażować zespół do kreowania nowej rzeczywistości firmy.

Justyna 
Adamczyk



● W obliczu nieznanego – jak w czasach 
niepewności poradzić sobie ze zwątpieniem, 
negatywnymi emocjami i poczuciem braku 
perspektyw.

W myśl zasady, że życie w 10% jest tym, co się nam 
przydarza, a w 90% jest tym, jak na to zareagujemy, Adela 
i Krzysztof podczas trwającej niemal dekadę podróży 
opanowali liczne strategie pozwalające im przetrwać 

i zachować pozytywne nastawie oraz determinację, by 
pokonać wszelkie przeszkody. Kluczem było przekonanie, 
że w każdej sytuacji są w stanie znaleźć rozwiązanie - to 
tylko kwestia cierpliwości, uporu i koncentracji na celu. 
Dowiedli tego, gdy w Kenii uratowali wiszące na włosku 
życie potrąconego przez ciężarówkę współtowarzysza 

podróży, gdy w Peru odzyskali skradziony rower, czy 
w Nikaragui, gdy zostali napadnięci i obrabowani przez 
zbirów uzbrojonych w maczety.

Adela Tarkowska
Kris Józefowski



Mateusz 
Kusznierewicz

● Proces zmiany poprzez dostosowanie się do 

nowych warunków życia i pracy. 

Sprawdzone metody wyniesione ze sportu dotyczące:  

➔ motywacji do działania w nowych warunkach i otoczeniu
➔ siły psychicznej potrzebnej na co dzień: budowa poczucia

bezpieczeństwa, proste praktyki poprawiające relacje
międzyludzkie oraz współpracę, koncentracja energii na tym,

co ważne, krytyczne myślenie dzięki m.in. odróżnieniu faktów
od opinii

➔ roli rutyny dziennej w życiu zawodowym
➔ spożytkowania energii: potrzeba zajęcia, obowiązków, celu,

pracy i współpracy
➔ budowania siły jednostki i zespołu



Do 
zobaczenia
Sebastian Prokop

booking manager

+ 48 884 900 727

info@prokopstudio.pl


