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STUDIUM AUTORYTETY* 
„Laboratorium praktycznych umiejętności dla wspaniałych ludzi o dobrych sercach” 
 
*PROGRAM DLA ABSOLWENTÓW AKADEMII PSYCHOLOGII PRZYWÓDZTWA 

 
 
Drodzy Państwo, 

W ramach wspólnych doświadczeń w Akademii Psychologii Przywództwa, studiowaliście jak 
stawać się Kimś, by móc pozwolić sobie na bycie Sobą w roli Lidera. Przed nami kolejny krok do 
zrobienia. Możemy pracować nad tym, jak sprzyjać i pomagać innym, by stawali się Kimś, by mogli być 
w pełni Sobą. W ten sposób, pozycję Lidera przekształcasz w rolę naturalnego autorytetu, przewodnika, 
mentora. Zespół najbardziej doświadczonych senior trenerów APP, przygotował dla Was unikatowy 
program, który może być pomocny w takim pogłębieniu samopoznania, lepszego zrozumienia innych, 
aby móc „zapomnieć” o sobie i skutecznie towarzyszyć w rozwoju innym.  

Program obejmuje „laboratoria” samopoznania” i ćwiczeń dobrej rozmowy, tak jak to bywało 
w soboty podczas APP, tylko jeszcze bardziej kameralnie, z jeszcze większą uwagą i odwagą. 
Jednocześnie, uczestnicy programu będą mieli okazje zapoznać się, z zarówno tradycyjnymi, jak i 
wypływającymi z doświadczeń najnowszej psychologii, modelami przemian i rozwoju człowieka 
dorosłego, oraz „narzędziami” wsparcia i wpływu, od sztuki autentycznego słuchania, po drogi dotarcia 
do nieświadomych, „podkorowych” procesów emocjonalnych i mentalnych. Dowiecie się, jaka jest 
anatomia tak zwanych „mentoring moments”, co jest ważne, bo w obecnej dekadzie, firmy coraz 
rzadziej rozwijają klasyczne programy mentoringu, podczas gdy jednocześnie, zapotrzebowanie na 
spotkanie doświadczonej osoby, która może nas zarówno zainspirować, jak i „urealnić”, skonfrontować 
ze złudzeniami i uprzedzeniami, jest coraz większe.  

Program, który przygotowali dr Martyna Goryniak, Marek Matkowski i Tomasz Jamroziak, z 
udziałem zapraszanych gości oraz moim osobistym zaangażowaniem, będzie równie atrakcyjny, co 
wymagający, zarówna dla Was jak i dla nas.  

Jeśli czujesz się zainteresowana(y) i gotowa(y), serdecznie zapraszam! 
 

 
Jacek Santorski 
Założyciel Akademii Psychologii Przywództwa 
 
 
 
 
 
  



 
 

 2 

TERMINARZ I ORGANIZACJA STUDIUM: 
 
Studium obejmuje 7 sesji w układzie czwartek-piątek (ok 130 godzin dydaktycznych), średnio raz w miesiącu. 
Każda sesja rozpoczyna się wspólnym śniadaniem (czwartek) i kończy „kawą”. Ilość miejsc w studium – ok 25. 
 
Czwartki: 9.00-17.30 
Piątki: 9.00-16.30 
 

Pre-autorytety wstępnie 14.09.2018    
(warsztat wprowadzający dla osób niezdecydowanych ale zainteresowanych udziałem oraz wszystkich już 
zdecydowanych na uczestnictwo w Studium) 

 
Autorytety I  25-26.10.2018 
Autorytety II  22-23.11.2018 
Autorytety III  13-14.12.2018 
Autorytety IV  10-11.01.2019 
Autorytety V  28.02-01.03.2019 
Autorytety VI  11-12.04.2019 
Autorytety VII  09-10.05.2019 
 

KOSZT UDZIAŁU W STUDIUM: 
21 500 PLN netto (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy pięćset PLN) + 23% VAT. 26 445 PLN brutto. 
 

WARUNKI UCZESTNICTWA I ZALICZENIA: 
Ze względu na warsztatowy charakter zajęć uwzgledniający dynamikę pracy grupy do zaliczenia 
programu potrzebny jest pełen udział w przynajmniej 6 na 7 zjazdów.  
 
WYKŁADOWCY I TRENRZY: 
Studium „Autorytety” zostało zaprojektowane autorsko przez najbardziej doświadczonych trenerów Akademii 
Psychologii Przywództwa (dr Martynę Goryniak, Tomasza Jamroziaka i Marka Matkowskiego), pod superwizją 
Jacka Santorskiego. Trenerzy będą towarzyszyć Słuchaczom przez cały czas trwania studium. Program 
realizowany będzie przy udziale zapraszanych do współpracy gości, uznanych autorytetów w swoich dziedzinach. 
 
 

ZAPISY: 
Uproszczona rejestracja dla Absolwentów APP możliwa jest poprzez system on-line Szkoły Biznesu Politechniki 
Warszawskiej www.rekrutacja.biznes.edu.pl  
 
 

INFORMACJE: 
e-mail: studium@values.pl  
 
Wszelkich informacji udziela Jarosław Szulski +48 662 18 12 54 / j.szulski@values.pl 
 
 
 
 

„Jesteś kimś? Pomóż innym stawać się sobą, pomóż im 
odkryć, kim mogą być…” 

  

http://www.rekrutacja.biznes.edu.pl/
mailto:studium@values.pl
mailto:j.szulski@values.pl
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P R O G R A M 
 
Studium Autorytety  
 
Studium Autorytety przygotowuje do świadomego i umiejętnego korzystania z relacji autorytetu wynikającej z 
pozycji, wiedzy, doświadczenia do wspierania innych osób w rozwoju i realizacji ich celów życiowych i 
zawodowych. Program studium jest pogłębieniem i poszerzeniem wiedzy i umiejętności zdobytych podczas APP.  
 
Podczas 7 dwudniowych warsztatów grupowych z elementami wykładowymi słuchacze przechodzą intensywny 
trening osobisty połączony z treningiem umiejętności relacyjno-komunikacyjnych. Warsztatowy charakter zajęć 
pozwala na bieżąco reagować na indywidualne potrzeby rozwojowe uczestników.  
 

Profil kandydata 
 
Studium Autorytety stanowi naturalną kontynuację APP i przeznaczona jest dla tych absolwentów, którzy mając 
już pozycję, dokonania, doświadczenie życiowe i zawodowe stają się (czy tego chcą czy nie) naturalnymi 
autorytetami i korzystając z tej szczególnej pozycji chcą świadomie i umiejętnie wspierać inne osoby w realizacji 
celów i rozwoju. 
 

Biorąc udział w Studium Autorytety: 
 

 Pogłębisz swoją wiedzę z zakresu praktycznej psychologii potrzebnej do pogłębionego rozumienia ludzi z 
którymi pracujesz. 

 Poznasz różne podejścia do komunikacji i budowania relacji co ułatwi Tobie znalezienie własnej ścieżki. 

 Rozwiniesz umiejętności prowadzenia rozmowy, dostrojenia, dopasowania, rezonansu.  

 Lepiej zrozumiesz nieświadome procesy kierujące Tobą i innymi ludźmi, co pozwoli na budowanie bardziej 
otwartych, prawdziwych i pomocnych relacji. 

 Poznasz szanse i pułapki bycia w roli/relacji autorytetu i sposoby jak sobie z nimi radzić. 

 Zbierzesz doświadczenia pozywające ci dojrzewać i wzrastać osobiście co pozwala budować relacje ze 
współpracownikami w inny niż dotychczas sposób. 

 Spotkasz ciekawych ludzi, z którymi możesz wymienić się doświadczeniami  i pogłębić swoją wrażliwość w 
kontakcie  z ludźmi.  

 Podczas śniadań rozpoczynających każdy zjazd będziesz mógł spotkać się i porozmawiać z gośćmi Studium 
Autorytety – osobami o znaczącym dorobku zawodowym i osobistym, będziesz mógł, dowiedzieć się od nich  
jak stali się autorytetem dla innych i jak radzą sobie z tą rolą. 

 

w APP w Studium Autorytety 

Uczysz się jak być Kimś w relacji zarządzania innymi. Jak pomagać innym stawać się Kimś. 

Odkrywasz Siebie, aby stawać się Kimś. Pomagasz innym by stawali się Kimś pozostając sobą. 

Uczysz się, co robić aby ludzie wspierali cię w 
realizacji Twoich celów zawodowych. 

Uczysz się wspierać innych w realizacji Ich celów 
zawodowych i osobistych. 

Uczysz się dobrego, skutecznego wzorca 
komunikacji. 

Poznajesz zróżnicowane podejścia i modele 
komunikacyjne, co pozwala na lepsze indywidualne 
dopasowanie sposobu budowania relacji.  

Uczysz się, jak zarządzać relacjami z 
pracownikami/osobami dla zwiększenia 
efektywności w relacji zależności biznesowej. 

Uczysz się, jak prowadzić Indywidualne 
spotkania/rozmowy nastawione na rozwój drugiej 
osoby. 

Uczysz się jak w pełni wykorzystać to co daje ci 
hierarchia/stanowisko/pozycja nie gubiąc przy 
tym ludzkiej twarzy 

Uczysz się jak korzystać z siebie, ze swoich 
doświadczeń i własnej dojrzałości aby wspierać rozwój 
innych osób. 
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Prowadzący  
 
Martyna Goryniak 
jest wykładowcą i trenerem Akademii Psychologii Przywództwa Values. Jest również psychoterapeutą 
certyfikowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ukończyła Studium Psychoterapii i Terapii Grupowej 
w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Prowadzi terapię indywidualną w podejściu psychodynamicznym 
i ISTDP oraz psychoterapię grupową  a także warsztaty i treningi. Ukończyła trzyletnie międzynarodowe szkolenie 
z zakresu Intensywnej Psychoterapii Krótkoterminowej (ISTDP) pod kierunkiem Jona Frederickson i Josette ten 
Have-de Labije.  
 
Marek Matkowski 
Psycholog Biznesu, executive Coach, Senior Trainer, konsultant w zakresie wprowadzania efektywnych zmian w 
organizacjach. 
Do pracy z grupą wnoszę doświadczenie wielu lat pracy z ludźmi jako psycholog kliniczny, psychoterapeuta, 
nauczyciel akademicki, trener i konsultant, ciekawość ludzi, poczucie humoru, umiejętność patrzenia z życzliwym 
dystansem na świat, elastyczność w korzystaniu z dorobku różnych koncepcji psychologicznych i traktowania ich 
jako użytecznych metafor pozwalających ludziom przekraczać ograniczenia i rozwijać swoje możliwości. 
 
Tomasz Jamroziak 
Psycholog Biznesu, Executive Coach, Senior Trainer, doradca zarządów. Od 19 lat wspieram w rozwoju osoby, 
zespoły i organizacje. Wnoszę humor, życzliwość i wiarę w możliwości i siłę drugiego człowieka. Łączę 
nastawienie na rezultaty z dbaniem o spójność. Z perspektyw psychologicznych, szczególnie chciałbym się 
podzielić dwoma podejściami moich niezwykłych nauczycieli -  podejściem prowokatywnym Franka Farellego 
oraz komunikacją empatyczną Marshalla Rosenberga. Bliskie jest mi również podejście ericksonowskie (zasoby, 
proces, myślenie w kategoriach celu, stosowanie metafor). Mój ulubiony sposób pracy to praca treningowa tu i 
teraz - na zachowaniach i przykładach pojawiających się na bieżąco.  
 

Tematyka zjazdów: 
 
1. AUTORYTET 
2. JA JAKO PODMIOT I NARZĘDZIE RELACJI 
3. AUTONOMIA 
4. EMPATIA, REZONANS I DIALOG 
5. ROZMOWA JAKO SPOTKANIE 
6. OBSERWACJA I INTERWENCJA 
7. TOWARZYSZĄC ZMIANIE 
 
 

W trakcie zajęć: 
 

 Praca na własnych przykładach relacji 

 Inspirujące wykłady 

 Ważne rozwojowo doświadczenia 

 Model Psychodynamiczny 

 Analiza Transakcyjna 

 Podejście Prowokatywne 

 Praca nad pogłębianiem samoświadomości  
o Moje wartości 
o Moje przekonania – praca nad zmianą ograniczających przekonań 
o Ukryte założenia na temat świata i ludzi 
o Sposoby radzenia sobie z dylematami rozwojowymi 

 Dynamiczne doświadczenia interakcyjne 
o Uświadomienie sobie własnych, nawykowych wzorców budowania relacji 
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o Odróżnianie własnych celów od celów drugiej osoby w relacji 
o Lepsze rozumienie siebie i swojej motywacji do wspierania rozwoju innych 
o Lepsze rozumienie własnego wpływu na relacje 
o Odróżnianie i rezygnacja z kontroli na rzecz wzmacniania autonomii drugiej osoby 
o Umiejętność oddzielania sukcesu/porażki osoby, z którą jestem w relacji od własnej samooceny 
o Lepsze rozpoznawanie sztywnych, dysfunkcjonalnych wzorców komunikacji u siebie i innych i 

adekwatne reagowanie na nie 
o Większa elastyczność w relacji dzięki dostępowi do szerszego spectrum narzędzi budowania i 

utrzymywania kontaktu 
o Budowanie większej dojrzałości emocjonalnej u siebie i innych 
o Warsztat body work dotyczący świadomości ciała, emocji, ekspresji i granic w oparciu o 

Biosynthesis Dawaida Boadelli.  

 
 
 

ZAPRASZAMY! 
Martyna Goryniak, Tomasz Jamroziak, Marek Matkowski i Jacek Santorski 

 
 
 


