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CZYM JEST
Międzynarodowy
Tydzień Facylitacji

Tydzień Facylitacji to międzynarodowa inicjatywa The International
Association of Facilitators – organizacji działającej w 65 krajach świata
na rzecz budowania sieci facylitatorów i promowania idei facylitacji.

W Polsce odbędzie się już po raz czwarty, w trzecim tygodniu października, 
w dniach 15-19 października 2018 roku. Mamy przyjemność ogłosić,
że Pathways będzie współorganizatorem wydarzeń z tym związanych
w dniach 18-19 października. Plan tegorocznych wydarzeń zakłada
prowadzenie działań w Krakowie.



JAKIE SĄ KORZYŚCI
z Międzynarodowego
Tygodnia Facylitacji 
i samej Facylitacji

To wydarzenie niekomercyjne, które we współczesnym społe-
czeństwie promuje takie wartości jak współpraca i współdziałanie, 
otwartość, szacunek, empatia, uważność i różnorodność – pomaga 
budować podstawy współczesnego społeczeństwa obywatelskiego, 
kształtuje postawy dojrzałej współpracy, a nie rywalizacji

To czas dla wszystkich tych, którzy są zainteresowani rozwojem 
siebie i swoich kompetencji albo poszukują nowego wyzwania lub 
profesji – pomaga nauczyć oraz doświadczyć czegoś nowego, 
jest inspiracją do działania albo zmiany

To okazja do promocji mało jeszcze znanego, ale dającego się szero-
ko zastosować podejścia do pracy różnych grup, od biznesu aż po 
działania społeczne

To okazja do pokazania, że dzięki facylitacji można efektywnie praco-
wać z grupą ludzi bez uciekania się do manipulacji lub do rozwiązań 
narzucanych z góry

Wydarzenia w ramach Tygodnia Facylitacji pokazują także dziesiątki 
przykładów i sposobów na skuteczną i jednocześnie budującą zaan-
gażowanie pracę w biznesie

Ponadto sama facylitacja, to odpowiedź na koszmar korporacji – 
długie i nieefektywne spotkania. Stosując zasady facylitacji spotkania 
mogą być krótsze, może ich być mniej i jednocześnie przynoszą 
rezultaty



PROGRAM 18 października (czwartek)

Wprowadzenie do Programu 
Międzynarodowego Tygodnia
Facylitacji 2018

W czasie warsztatów przedstawiony zostanie model z 
użyciem facylitacji, który dobrze sprawdza się w 
sytuacji wypracowywania nowej strategii/nowego 
kierunku lub zarządzania zmianą. Poznanie metod 
facylitacyjnych i ich potencjału w zakresie rozwoju 
postaw liderskich i wzmacniania zaangażowania 
wśród pracowników. Cały warsztat będzie opierał się 
na użyciu licznych przykładów ze świata codziennej 
pracy HR Business Partnera, z których warto korzystać 
w prowadzeniu facylitacji.

Coraz więcej zespołów pracuje w sposób roz-
proszony, przebywając w różnych miejscach
i strefach. Jednak pomimo różnych warunków 
pracy, ludzie pracujący w taki sposób mają 
podobne potrzeby, jeżeli chodzi o bycie usłysza-
nym i zrozumianym. W czasie spotkania przedsta-
wione zostaną dwa narzędzia, ułatwiające współ-
prace zespołom rozproszonym.

Podejmowanie decyzji to ważny element więk-
szości spotkań zespołowych. Na warsztacie 
uczestnicy poznają różne sposoby podejmowa-
nia decyzji oraz techniki, które wspierają grupę
w ich podejmowaniu.

9:30–9:45

Facylitacja w roli HR
Business Partnera

Prowadzący:
Katarzyna Kern

9:45–11:45

Prowadzący:
Dominik Juszczyk

Narzędzia pomocne w facylitacji grupy 
rozproszonej (pracującej zdalnie)

12:00–14:00

Sposoby podejmowania decyzji

Prowadzący:
Katarzyna Ziemba

14:30–16:30

Przerwa kawowa

11:45–12:00

Przerwa kanapkowa

14:00–14:30

Prowadzący:
Dariusz Paluch,
Maria Kołodziejczyk



PROGRAM 19 października (piątek)

Facylitacja Rozwoju Zespołowego

Prowadzący:
Ewelina Berniak

O roli facylitatora w procesie rozwoju zespołu,
o narzędziu Team Diagnostic i niewykorzystanym
potencjale, jaki drzemie w pracy zespołowej.
Czyli dlaczego tylko jeden zespół na dziesięć
postrzega siebie jako wysoko efektywny i jak
wspierać pozostałe 9, nie tylko w obszarze
produktywności, ale przede wszystkim relacji.

Czym jest myślenie wizualne, flipowanie
i facylitacja graficzna?

Jakie są podstawowe elementy
facylitacji graficznej?

Jak działa moc dobrze dobranej metafory?

Jak stosować metafory i wizualizacje, by nie 
odwrócić uwagi od sedna facylitacji?

Przykłady i pomysły zastosowania facylitacji 
graficznej.

Bedziesz miec możliwośc własnorecznie 
porysować, poćwiczyć i zebrać moc inspira-
cji.

9:00–12:00

Przerwa kanapkowa

12:00–12:30

Zakończenie oraz losowanie Voucherów

17:00–17:20

Facylitacja Graficzna

Prowadzący:
Gabriela Borowczyk

12:30–17:00 Podczas warsztatu poznacie moc wizualizacji
w procesie facylitacji. Inspirująca i odpowiednio 
dobrana metafora, w dodatku w prosty sposób 
narysowana wspiera pracę grupy, angażuje, 
motywuje i wyzwala emocje. Facylitacja graficzna 
to umiejętne wykorzystanie myślenia wizualnego 
- kompetencji mózgu  do wsparcia procesu –
grupowego jak i twórczego rozwiązywania
problemów. Rysowanie nie jest problemem – to
proste techniki narzędzia, których można się
nauczyć.

Podczas warsztatu dowiesz się i doświaczysz:



PROWADZĄCY

Katarzyna Kern

Dominik Juszczyk

Katarzyna Ziemba

Konsultant HR, Coach, Facylitator, Trener Business. 
Pierwszy polski Chief Happiness Officer.

Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. 
Certyfikowany facylitator oraz absolwent kanadyjskiej Szkoły 
„The Art & Science of Coaching” prowadzonej przez Erickson 
Coaching International (z akredytacją ICF). Jest również trenerem 
biznesu i konsultantem w obszarze Strategicznego Zarządzania 
Zasobami Ludzkimi. Posiada ponad 17-letnie doświadczenie
w biznesie, pracując w rolach Lidera HR w międzynarodowych
i polskich organizacjach. W swojej karierze miała okazję odbierać 
nagrodę Najlepszego Miejsca Pracy przyznaną przez Instutut Great 
Place to Work Polska, a także wielokrotne wspierać transformowanie 
kultur organizacyjnych w kierunku szczęśliwszych miejsc pracy.

Gallup-Certified Strengths Coach - Trener i Coach
produktywności i rozwoju w oparciu o mocne strony.

Posiada 11 lat doświadczenia na stanowiskach zarządczych
w skandynawskiej firmie Making Waves. Jest zorientowany na 
ciągłe usprawnianie pracy zespołu i rozwiązywanie proble-
mów w projektach prowadzonych przez zespoły rozproszone. 
Przeprowadził kilkadziesiąt warsztatów wspomagających 
komunikację w zespole. Twórca i autor bloga nearperfectper-
formance.com oraz twórca i autor podcastu „Z pasją o mocnych 
stronach”, w którym dzieli się wiedzą z zakresu efektywności osobi-
stej, w zespole i pracy przy wykorzystaniu mocnych stron.

Professional Scrum Trainer, Facylitator, Agile Consultant.

Jedna z 12 osób z tytułem Professional Scrum Trainer w Polsce, nada-
nym przez Scrum.org. Prowadzi szkolenia z podstaw Scruma (Profes-
sional Scrum Foundations) oraz szkolenia dla Scrum Masterów, którzy 
mają doświadczenie ze Scrumem (Professional Scrum Master).
W 2016 ukończyła akredytowane przez ICF Laboratorium Coachingu 
NOVO, po którym wybrała specjalizację Coaching Kariery i Przywódz-
twa. Również od 2016 roku Certyfikowany Facylitator Pathways. Kasia 
jest zafascynowana ludźmi. Wierzy w moc pracy zespołowej i w to, że 
szczęśliwi i wewnętrznie zmotywowani pracownicy, tworzą świetne 
produkty. Dzięki znajomości procesu grupowego z różnych 
perspektyw łączy w swojej pracy elementy coachingu, facylitacji 
i sztuki trenerskiej.



Ewelina Berniak

Gabriela Borowczyk

Maria Kołodziejczyk

Dariusz Paluch

Psycholog, Certyfikowany Coach Gallupa. Certyfikowany Praktykant 
MBTI oraz certyfikowany Team Performance Coach.

Posiada 8 lat doświadczenia biznesowego w różnych branżach,
w organizacjach polskich i międzynarodowych. Pasjonuje się poszerza-
niem wiedzy o narzędziach rozwojowych i chęcią dzielenia się wiedzą
i doświadczeniem, aby wspierać środowisk pracy. Przez ostatnie 18 
miesięcy prowadziła międzynarodowy Program Rozwojowy dla Liderów 
w Krakowie i Budapeszcie dla firmy Ecolab (60 osób). W codziennej
pracy korzysta z takich narzędzi jak MBTI, Team Diagnostic™,
Strengths Finder™. Specjalizuje się w prowadzeniu warsztatów z komu-
nikacji, budowania zespołów i rozwijania kompetencji liderskich. Wspiera 
również zespoły w podnoszeniu produktywności poprzez popra-
wę jakości interakcji pomiędzy członkami zespołu, udrażnianiu
komunikacji i budowaniu relacji opartych na zaufaniu.

Trener. Sketchnoter. Graphic Facilitator.

Jako doświadczona Sketchnoterka uczy, jak robić notatki wizualne
a ich szczególne zastosowanie znalazła przy tworzeniu flipchartów. 
Zajmuje się także facylitacją graficzną. Prowadzi warsztaty budowa-
nia Marki Osobistej, pracuje z trenerami i coachami, jak również 
artystami, Managerami i pracownikami organizacji. Uważa, że auten-
tyczną Markę Osobistą można zbudować jedynie w oparciu
o wartości. Wydała karty Archetypów Marki do pracy coachingowej
i trenerskiej do wykorzystania w obszarze budowania Marki
Osobistej, coachingu kariery i innych. Ukończyła filologię
germańską na Uniwersytecie Szczecińskim oraz marketing
w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu w Warszawie. Jest
absolwentką Szkoły Trenerów Biznesu Szkoły Coachów Biznesu 
Akademii SET. Przez kilkanaście lat pracowała jako dyrektor marke-
tingu w międzynarodowych korporacjach.

Dyrektor Zarządzający i konsultant Pathways.

Specjalizuje się w projektowaniu programów rozwojowych 
oraz facylituje warsztaty dotyczące zmian w organizacjach. 
Zajmuje się również sprzedażą szkoleń, opracowywaniem 
programów szkoleniowych i konsultacjami dla działów HR. 
Jest dyplomowanym Counsellorem Gestalt. Od 2003 roku
jest także certyfikowanym konsultantem Medwin Poots
z uprawnieniami do posługiwania się kwestionariuszem oceny 
stylu pracy menedżera - Work Style Analyser. W 2013 roku 
ukończył roczny kurs Facylitacji prowadzony przez Davida 
Tinkera z Wielkiej Brytanii.

Współpracuje z firmą Pathways jako konsultant, trener i coach dla 
biznesu od 1998 roku. 

Jest współprowadzącą Szkoły Facylitacji Pathways. Realizowała projekty 
z zakresu rozwoju ludzi w organizacjach przygotowując programy, 
prowadząc szkolenia dla zespołów. Certyfikowany konsultant kwestio-
nariusza Work Style Analyser. Ukończyła szkolenie Leadership Develop-
ment Intensive w Seattle. Obecnie, po przeszkoleniu przy boku autora 
programu Johna Scherera, prowadzi szkolenia LDI w Polsce. Umiejęt-
ność pracy z grupami i pracy indywidualnej rozwijała uczestnicząc
w grupach self experience prowadzonych metodą psychodramy 
Moreno (certyfikat asystenta psychodramy), metodą Gestalt, jak też
terapii psychodynamicznej oraz w wielu krótszych warsztatowych 
zajęciach opartych na procesie grupowym.



INFORMACJE
ORGANIZACYJNE 

Udział we wszystkich
warsztatach jest bezpłatny

SZCZEGÓŁOWY OPIS WYDARZEN

KLIKNIJ I ZAPISZ SIĘ

Wśród uczestników zostaną rozlosowane
2 vouchery ze zniżką na Szkołę Facylitacji!

Ilość miejsc na warsztaty jest ograniczona! 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Grzegorz Ciok: grzegorz.ciok@pathways.com.pl 
Dariusz Paluch: darek.paluch@pathways.com.pl 
Weronika Wosik: w.wosik@pathways.com.pl

Miejsce:
Barka Alrina, Podgórska 16,
31-052 Kraków

48 662 020 436

www.pathways.com.pl

http://www.pathways.com.pl
mailto:grzegorz.ciok@pathways.com.pl
mailto:darek.paluch@pathways.com.pl
mailto:w.wosik@pathways.com.pl
http://szkola-facylitacji.com.pl/opis/
https://docs.google.com/forms/d/1VLNbDA4CngQpD6nMCnZb6K7t-QcY2bUAyntIClztctw/viewform?edit_requested=true

