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trener, coach,  wykładowca akademicki, brainolog

trener, assesor, wykładowca akademicki, rekruter

MARZENA GROCHOWSKA

EWA OLSZAK -DYK

trener, praktyk Luminy Learning, mentor top managmentu, konsultant biznesu, wykładowca akademicki

EWA ZAŁUPSKA

Od 2002 roku  certyfikowany trener biznesu,  coach kariery i mentor Noble Manhattan Coaching oraz ekspert H&S metodyki bezpiecznych zachowań,. Wspiera kadrę kierownicza
zarówno w sektorze biznesu, jak i przemysłu ciężkiego. Z sukcesem buduje i wdraża programy rozwojowe w organizacjach. Buduje gry i narzędzia dedykowane konkretnym branżom. 
 Jest doświadczonym coachem kariery - ponad 1200 sesji rozwojowych, oraz facylitatorem DISC i trenerem odporności psychicznej i dobrostanu psychicznego. Autor studiów i
wykładowca kierunku Brainologii Zarządzania dobrostanem - Brainolog w WSAIB Gdynia, V-Ce Prezeska Polskiego Stowarzyszenia Kobiet Biznesu. 2022 Tedx Speaker- Mam mózg i nie
zawaham się go użyć.

Od 2010 roku Trener Biznesu, wspierający kadrę kierowniczą globalnych firm w obszarze kompetencji menedżerskich, komunikacji, umiejętności interpersonalnych, HR. Twórca strategii
personalnych w dużych organizacjach i mentor przy ich realizacji, m.in. podczas wdrażania programów rozwoju talentów czy ścieżek karier. Doświadczony asesor z przeprowadzonymi
ponad 300 sesjami Assessment i Development Center oraz propagator dobrostanu w organizacji. Dziś pracę trenera, konsultanta HR łączy z pracą wykładowcy akademickiego oraz rolą
kierownika agencji rekrutacyjnej, specjalizującej się w doborze pracowników na stanowiskach kierowniczych oraz w procesach rekrutacji w branży IT.

Trener i mentor biznesu, który ma w swoim portfolio warsztaty dla ponad 10000 uczestników. Certyfikowany praktyk Luminy Learning. Na sali szkoleniowej pracuje od 2007 roku.
Specjalizuje się w szkoleniach, coachingu, konsultacjach i mentoringu dla osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych, liderów zespołów. Projektuje programy rozwojowe
dostosowane do potrzeb indywidualnych uczestników szkoleń oraz całych firm, z takich zakresów, jak rozwój kompetencji biznesowych i zarządzania, m.in. budowanie zespołu,
komunikacja, wystąpienia publiczne, motywowanie, rozwiązywanie konfliktów, przywództwo, zarządzanie projektami, zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie i projekcie, usprawnianie
organizacji i procesów wewnątrz niej. Dostrzega potencjał ludzi i organizacji i potrafi go rozwijać. 



#pokolenia
#zagrożenia
#wyzwania



#pokolenia



Ile ma lat?



Amerykanka odkryła nową metodę badania obecno�ci wirusa Ebola, kt�ra nie
wymaga niskich temperatur i prądu, ułatwi to badania w regionach wiejskich w
krajach afryka�skich. Odkrywczyni już otrzymała nagrodę Google Science Fair. 



Zasłynęła pokonaniem jednej z najtrudniejszych na �wiecie tras wspinaczkowych
– hiszpa�skiej „Open Your Mind”. 
Japonka jest pierwszą i jedyną kobietą, kt�ra ud�wignęła trudy tej trasy. 



Laureatka pokojowej nagrody Nobla. Pakistanka w 2009 roku założyła bloga, na
kt�rym opisywała taliba�ską okupację. W 2013, 2014 i 2015 roku znalazła się na li�cie
100 najbardziej wpływowych  ludzi �wiata magazynu „Time”. 



Olivia Hallisey,
 17 lat

Ashima Shiraishi, 
14 lat

Malala Yousafzai
 18 lat



 
 

To ameryka�ski wynalazca i naukowiec polskiego pochodzenia. Opracował nowy, tani
spos�b wykrywania wzrostu białka, kt�ry wskazuje na obecno�� raka trzustki, jajnika i płuc
we wczesnych stadiach choroby. Wygrał 75 000 dolar�w na Międzynarodowych Targach
Nauki i Inżynierii Intel w 2012 roku.

 



To polski muzyk, kompozytor, gwiazda polskiej muzyki, geniusz perkusji
programy o nim przygotowały stacje telewizyjne ABC, CBS, MTV, Canal+, CNN, 
ma na swoim koncie koncerty z Radzimirem Dębskim, Quebonafide i Taco Hemingwayem
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/CNN
https://pl.wikipedia.org/wiki/Radzimir_D%C4%99bski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Quebonafide
https://pl.wikipedia.org/wiki/Taco_Hemingway


Kanadyjczyk odkrywa zaginione miasto K' aak Chi, co oznacza "Ogniste Usta".  Destynacja ta jest
jednym z pięciu największych siedlisk Maj�w. Dzięki swojemu odkryciu zyskuje szacunek agencji
kosmicznych z Kanady i Japonii. Gratulacje wysłała mu także NASA.
 

http://o2.pl/artykul/enigma-starozytni-wiedzieli-o-tym-co-odkrylismy-dopiero-w-xvii-wieku-5945219256959617a


Jack Andrak,
 15 lat

Igor Falecki,
 6 lat

William Gadoury
15 lat 



BB X Y Z

POKOLENIOWY ALFABET



 1946–1964 pokolenie na fali powojennego wyżu
niezwykle przywiązani do pracy

 bardzo lojalni
maja problemy z WLB

słowo klucz- stabilizacja



 Bill Gates, 1955r.

Klucz komunikacyjny:
nie strasz ich zwolnieniem
nie m�w, że są starzy
oni oczekują uznania



Feedback

Doceniam Twoje do�wiadczenie



 1965–1979  w PL pokolenie dzieci PRL
 przywiązani do pracy

 bardzo lojalni, cenią sukces
utrzymują względnie WLB

szalenie cenią międzyludzkie kontakty osobiste
słowo klucz- niezależno��



Jenifer Lopez, 1969r.

Klucz komunikacyjny:
nie strasz ich zwolnieniem
chwal sukcesy a nie etapy
nie por�wnuj z Y,Z



Feedback

Chwal sukcesy, a
 nie drobne etapy



 1980–1995 pokolenie Uni Europejskiej
 nieprzywiązani do pracy

 cenią sukces, stawiają spore oczekiwania
utrzymują i cenią WLB

szalenie cenią rozw�j osobisty, dobrą
atmosferę i relacje partnerskie z przełożonym 

słowo klucz - elastyczno��



 
 

Mark Zuckerberg, 1984r.

Klucz komunikacyjny:
daj im przestrze�, 
podaj cel
pro� o najbardziej kreatywne
pomysły, pytaj o sens

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mark_Zuckerberg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mark_Zuckerberg


Feedback

Pytaj o sens
Komunikuj zawsze cel
zadania



szybko



 od teraz wolimy                                            niż



 1995 -2010 Cyfrowi Nomadzi
 nieprzywiązani do pracy = pasja z pracą

Bardziej realistycznie i ostrożnie, materialistycznie
podchodzący do życia. Pełni obaw o przyszło��. 

utrzymują i cenią WLB
szalenie cenią kontakt cyfrowy 
słowo klucz - bezpiecze�stwo



 
 

Greta Thunberg-2003r.

Klucz komunikacyjny:
nie traktuj jak dzieci
pro� o kreatywne rozwiązania
wykazuj zainteresowanie
potrzebują częstej oceny 
szybko oceniają �wiat



Feedback

NOT Yet



krytyka



2010   Coronialsi, ekranowcy
Pokolenie, kt�re będzie naprawia� �wiat,

kt�ry skutecznie zepsuły poprzednie
pokolenia

słowo klucz - kobotyzacja, automatyzacja,
nowe zawody

filtrowanie informacji w kilka sekund



 
 

Czekamy na nazwiska :)
1/8 dzieci prowadzi video bloga 
o swoim życiu - public life 2010r.



#zagrożenia



 

Herbert Simon, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii- 1971r."Bogactwo informacji powoduje zubożenie uwagi”

Uwaga ubożeje
 i migocze

Koszty?



 

#Cyberchoroby
#utrata zdrowia
#stres
#otyło��
#choroba X

 



#wyzwania



Oczekiwania względem pracodawcy



JAK MY�LISZ? 
Kto będzie lepiej przygotowany na pracę przyszło�ci?

 

BB, X, Y, Z , 



www.pracanazdrowie.pl



Dziękujemy za uwagę

MARZENA GROCHOWSKA EWA ZAŁUPSKA EWA OLSZAK - DYK


