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Dr Daniel Goleman
Daniel Goleman jest światowej sławy psychologiem i publicystą naukowym, 
wykładowcą Uniwersytetu w Harvardzie. Jego najsłynniejsza książka –
„Inteligencja emocjonalna” – została sprzedana w ponad pięciu milionach 
egzemplarzy w 40 językach i znajdowała się na liście bestsellerów „The New 
York Times” przez półtora roku. „The Harvard Business Review” uznał teorię 
Golemana dotyczącą inteligencji emocjonalnej za „rewolucyjną i zmieniającą 
paradygmaty”. Książka „Inteligencja emocjonalna” została uwzględniona 
wśród 25 najbardziej opiniotwórczych książek dotyczących zarządzania  
w biznesie magazynu „The Time”. 

W swojej ostatniej książce „The Brain and Emotional Intelligence: New Insights” 
Goleman łączy najnowsze wyniki badań nad mózgiem z problematyką 
inteligencji emocjonalnej, wskazując na praktyczne zastosowania inteligencji 
emocjonalnej w kształtowaniu wybitnych liderów i sprawowaniu przez nich 
w sposób najbardziej efektywny ról przywódczych.

Mik Kuczkiewicz
Partner Zarządzający Hay Group w Polsce z 30-letnim doświadczeniem zawodowym. Kierował 
projektami doradczymi obejmującymi szerokie spektrum działalności w wielu znanych 
firmach w Polsce i na świecie. Angażuje się również we współpracę ze znanymi uczelniami 
wyższymi oraz inicjowanie projektów edukacyjnych mających na celu rozwój kompetencji 
kadry zarządzającej. Coach kadry zarządzającej.

Prof. Witold Orłowski
Autorytet w dziedzinie ekonomii, uznany publicysta i komentator wydarzeń polityczno 
– gospodarczych w Polsce, autor wielu książek. Dyrektor Szkoły Biznesu Politechniki   
Warszawskiej, Członek Rady Gospodarczej przy Premierze RP,  Główny Doradca Ekonomiczny 
PricewaterhouseCoopers. 

Rafał Ohme
Profesor nadzwyczajny, ekspert w dziedzinie psychologii perswazji, emocji i podświadomości. 
Wykładowca w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, a także gościnnie jako visiting 
professor w Renmin University w Pekinie. Współpracuje z czołowymi agencjami badawczymi 
w USA, Japonii, Chinach i Europie.

Joanna Pommersbach 
Lider praktyki Zarządzania Talentami i Rozwoju Przywództwa w polskim biurze Hay Group. 
Ekspert w obszarze badania kultury organizacyjnej, modelowania systemów zarządzania 
kompetencjami, projektowania i wdrażania programów zarządzania talentami. Akredytowana 
trenerka programów rozwoju liderów Hay Group oraz rozwoju inteligencji emocjonalnej 
Daniela Golemana. Wykładowca na studiach MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. 

Jacek Santorski
Uznany autorytet w dziedzinie psychologii społecznej, pionier psychologii biznesu w Polsce. 
Autor kilkunastu książek. Osobisty doradca przedsiębiorców i menedżerów w zakresie sztuki 
życia i odpowiedzialnego biznesu. Prowadzi z Dominiką Kulczyk-Lubomirską Grupę Firm 
Doradczych Values, obejmującą Instytut Psychologii Biznesu oraz Instytut CR i Strategicznej 
Filantropii. Uznany mówca i popularyzator psychologii w mediach. 

Dr Georg Vielmetter
Dyrektor praktyki Zarządzania Talentami i Rozwoju Przywództwa Hay Group w Europie. 
Ekspert w zakresie wdrażania zintegrowanych rozwiązań (m.in. w dziedzinie rozwoju 
przywództwa i zmian kulturowych), które poprawiają efektywność i zwiększają rentowność 
firm. Obecnie pracuje z ważnymi spółkami z sektora prywatnego oraz z Klientami z sektora 
publicznego.

Ponownie w Polsce!
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Przywództwo przyszłości: lider czy dyktator?

PROGRAM KONFERENCJI

11.30 – 11.45 Przerwa kawowa

15.00 – 15.30 Przerwa kawowa

Lunch12.45 – 13.30

 Konferencja dla liderów firm, członków zarzadów i szefów HR, którzy chcą poznać 
najnowsze idee i trendy z obszaru przywództwa, skutecznego zarządzania ludźmi  
i motywowania.

 Inspirujące sesje na temat przywództwa w organizacjach: dr Daniela Golemana, prof. 
Witolda Orłowskiego, Jacka Santorskiego i Konsultantów międzynarodowej firmy 
doradczej Hay Group.

 Futurologiczna sesja dr Georga Vielmettera o kompetencjach przywódczych przyszłości 
–  w 2030 roku i jakie to ma znaczenie dzisiaj dla liderów biznesu.

 Interaktywny warsztat, który pozwoli zapoznać się z praktycznym wymiarem rozwoju 
inteligencji emocjonalnej w firmach.

 Metody adaptacji światowego know-how do polskich realiów, praktyczne odpowiedzi  
na pytanie: jak to zrobić?

Możliwość zakupu wydawnictw More than Sound – audiobooków publikacji 
Daniela Golemana oraz innych autorytetów z obszaru przywództwa w biznesie 
w j. angielskim www.morethansound.com

Kto jest liderem XXI wieku? Przywódcą na miarę wyzwań światowej 
gospodarki? Kto sprosta tej roli? Jaki zestaw cech jest niezbędny, aby skutecznie ją pełnić? 
Współczesne przykłady liderów, za którymi podążają inni, pochodzą z wielu światów 
– politycznego, bankowego, rozrywkowego, organizacji pozarządowych. 
Te zasoby nie są jednak nieskończone. Świat elit się kurczy, ale my 
nieustannie szukamy ludzi, za którymi zechcemy iść.

Trudno dziś wskazać modelowego lidera, który byłby punktem odniesienia dla wszystkich. 
Z dotychczasowych przemyśleń wokół tematu wyłania się jednak postać obdarzona 
konkretnym zestawem cech, a przede wszystkim zdolnością inspirowania innych. To ktoś, 
kto ma wizję, inspiruje, wskazuje kierunek a ludzie mu ufają i są gotowi za nim iść. Osoba, 
która niekoniecznie stoi na czele dużej organizacji czy grupy w danym środowisku, ale i nie 
zawsze ma związek z biznesem. Dysponuje za to tym „czymś” – czasem charyzmą, zawsze 
umiejętnością rezonowania odczuć i stanów emocjonalnych innych.

Podczas konferencji 29 marca 2012r. zastanowimy się wspólnie z naszymi gośćmi, czy 
faktycznie – jak wynika z prowadzonych przez Hay Group badań – każdy może stać się 
liderem w swoim obszarze, a także jak rozwijać swój potencjał przywódczy. Porozmawiamy 
o inteligencji emocjonalnej, którą z powodzeniem wykorzystują najlepsi liderzy na świecie.

Zapraszam na inspirującą „wyprawę” wokół najnowszych idei i trendów z obszaru skutecznego 
zarządzania ludźmi i motywowania. Porozmawiamy o przywództwie XXI wieku na świecie, 
ale także w polskich warunkach – dziś i w perspektywie najbliższych lat. 

Mik Kuczkiewicz

8.30 – 9.30 Powitanie przy kawie i rejestracja uczestników

13.30 – 14.30 Learning to Lead with Emotional Intelligence

Dr Daniel Goleman
Wiemy już, że o ile inteligencja ogólna (IQ) jest konieczna do objęcia konkretnego 
stanowiska, o tyle inteligencja emocjonalna (EI) decyduje o osiąganiu wybitnych wyników. 
Dr Daniel Goleman wyjaśni i omówi różnice w wartości dodanej pomiędzy nimi. Przedstawi 
również słuchaczom najnowsze wyniki badań i przemyślenia związane z kluczową 
rolą inteligencji emocjonalnej w kształtowaniu wybitnych przywódców w biznesie. 
Przedstawienie najważniejszych odkryć z zakresu neuropsychologii pozwoli lepiej zrozumieć 
znaczenie zdolności związanych z inteligencją emocjonalną (takich jak samoświadomość, 
samodyscyplina, świadomość społeczna i zarządzanie relacjami) dla bycia efektywnym 
liderem. Pomoże również odróżnić wybitnych przywódców od przeciętnych.

* wykład w języku angielskim

* sesja w języku angielskim

14.30 – 15.00 Moderowana sesja pytań z udziałem dr Daniela Golemana

16.30 – 16.45 Podsumowanie konferencji 
Jacek Santorski – Values Grupa Firm Doradczych

16.45 – 17.00 Zakończenie 
Mik Kuczkiewicz – Partner Zarządzający Hay Group Polska

9.45 – 10.30 Przyszłość gospodarki – trudne wyzwania dla dzisiejszych liderów. 
Prof. Witold Orłowski – Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej

10.30 – 11.30 Czy polscy liderzy są emocjonalnie inteligentni?
Jacek Santorski, Rafał Ohme – Values Grupa Firm Doradczych

11.45 – 12.45 Leadership 2030. Megatrendy i ich wpływ na liderów przyszłości
Dr Georg Vielmetter, Dyrektor praktyki Leadership & Talent Hay Group Europa

* wykład w języku angielskim

15.30 – 16.30 Interaktywna sesja, w trakcie której zostaną przedstawione narzędzia pomiaru inteligencji 
emocjonalnej oraz wskazówki jak można ją rozwijać u liderów firm działających na polskim 
rynku. Sesję wzbogacą przykłady projektów rozwojowych realizowanych przez Hay Group.
Joanna Pommersbach, lider praktyki Leadership & Talent Hay Group Polska

9.30 – 9.45 Otwarcie konferencji
Mik Kuczkiewicz – Partner Zarządzający Hay Group Polska

Informujemy, że udział w konferencji jest zagwarantowany dopiero po dokonaniu opłaty konferencyjnej.


