
09:00

OTWARCIE KONFERENCJI  Maciej Trybulec, Sławek Błaszczak

09:10-09:40

KEYNOTE SPEECH  David Marquet 

Leadership is Language:  
How we want to talk at work  
- the new playbook

• The fundamental structure of all work
• The bad effects of how we talk at work now
• how we want to talk at work - the new playbook

09:50-10:25

SPEECH Paweł Motyl  

Czego biznes może nauczyć się  
głęboko pod wodą i wysoko  
nad ziemią, czyli o lekcjach  
ze światów, które nie wybaczają 
błędów

• Zwinność strategiczna w nowym wydaniu: dlaczego COVID-19 jest  
dla biznesu bezcenną lekcją?

• Nowe wyzwania w podejmowaniu decyzji i nowe zadania dla liderów:  
kultura odpowiedzialności

• Od Eigeru do Apollo-13: garść praktycznych recept na wygrywanie  
w warunkach nieprzewidywalności

10:30-10:45

PRZERWA KAWOWA

10:50-11:30

CASE STUDY GOOGLE  Magdalena Dziewguć  

Taka kultura organizacyjna jak...  
- czyli o tym, jaki mamy wpływ  
na środowisko pracy

• O tym jak powstawała kultura firmy Google i dlaczego jest taka  
atrakcyjna dla pracowników

• O tym czy kultura Google jest uniwersalna i czy warto czerpać  
z podobnych inspiracji

• O tym jak funkcjonują firmy przyszłości i dlaczego nie można tego  
ignorować
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11:40-12:15

SPEECH  Jacek Siewiera  

Mission command: przywództwo  
w świecie post-covid

• Na czym polega koncepcja przywództwa Mission Command 6.0  
Navy Seals

• Dlaczego tylko absolutne przyjęcie odpowiedzialności przez dowódcę  
pozwala stworzyć przestrzeń dla budowania zaufania ze strony zespołu

• Jak przywódcy powinni budować współodpowiedzialność w świecie post-
-covid

12:20-12:35

PRZERWA KAWOWA

12:40-13:20

CASE STUDY TEFAL  Radek Matuszewski, Karol Turek    

DBAM, czyli rebelia w korporacji • Na czym polega kultura DBAM i jakie daje przewagi?
• Rebelia w korporacji: czynniki sukcesu  

w każdej firmie
• Mentalna przemiana lidera w kulturze odpowiedzialności

13:30-14:10

SPEECH  Jacek Santorski  

Już nie folwark, jeszcze nie turkus:   
w poszukiwaniu realnej  drogi  
do podmiotowego zaangażowania 
pracowników

• Kultura folwarczna vs. kultura turkusowa
• Turkus jako „tęsknota do raju”. Jak materializować tę tęsknotę?
• Jak to wdrożyć w organizacji? „Strukturkus”, czyli twórcza integracja marzeń 

i dyscypliny w ich realizacji.

14:25-15:10

LUNCH
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• 28.09.2021 ONLINE oraz ONSITE – w Hotelu Intercontinental w Warszawie
• 5 godzin skoncentrowanej dawki inspiracji
• 7 prelegentów i 2 prowadzących
• Sesje Q & A, prezentacje case studies, dyskusja z prelegentami

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ TERAZ!
https://landing.4results.pl/congress


