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WITAJ W ŚWIECIE 
PRZYWÓDZTWA 

Przesyłam Ci listę artykułów, które ukazały się do tej pory na dwóch 
prowadzonych przeze mnie blogach 

 

 

Blog Świata przywództwa 
 

Jak i od kogo uczyć się przywództwa? przywództwo | zarządzanie | rozwój  

Przywództwo na najwyższym poziomie – czego 

współczesny lider może się nauczyć od 

alpinistów 

przywództwo | zarządzanie | wspinaczka | 

nauka 

Poznaj świat przywództwa świat przywództwa | nauka | rozwój  

Walking skeleton – o zwinnym realizowaniu 

projektów 

agile | zwinne zarządzanie | zarządzanie 

projektami 

Blogi o zarządzaniu – podsumowanie z okazji 

dnia blogów 

blogi | artykuły o zarządzaniu | wpisy 

Deepfake – programy i technologie, przez które 

przestaniesz ufać social media 

deepfake | sztuczna inteligencja | AI | 

zaufanie | tryb offline 

Jak motywować i unikać demotywowania – 

teorie motywacji 

motywacja | zarządzanie | determinacja | 

konsekwencja 

7 historii o tym jak motywować w praktyce i 

czego unikać aby nie demotywować 

motywacja | zarządzanie | demotywacja 

Teorie motywacji – współczesne trendy w 

motywowaniu 

motywacja | teorie motywacji  

Ile za godzinę? Czyli jaka jest optymalna stawka 

godzinowa? 

wycena pracy | stawka godzinowa 

Jak być lepszym człowiekiem, liderem i 

menedżerem? 

nauka przywództwa | rozwój osobisty 
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Servant Leadership po polsku – skuteczne 

przywództwo wspierające 

Servant Leadership | przywództwo | lider 

Czym jest przywództwo, czyli jak zostać liderem przywództwo | lider  

Motywowanie pracowników – przykłady z 

grupy dyskusyjnej 

motywacja | warsztat 

Gry dla menedżerów – lista 5 gier z elementami 

zarządzania i przywództwa 

gry | zarządzanie | nauka 

Kultura instant i ciągły online kontra tryb offline 

– kto wygrywa? 

online | offline | efektywność 

Wyznaczanie celów, planowanie strategiczne i 

czas podsumowań – czyli co warto zrobić na 

koniec roku 

planowanie | cele | podsumowanie 

3 sposoby na stres w pracy, czyli spokój lidera 

w kilku krokach 

stres | opanowanie | spokój | efektywność 

Dobry lider to skuteczny lider – o sukcesach 

projektów małych i dużych 

skuteczność | wynik | efektywność 

Rotacja pracowników – 3 supermoce, które 

pozwolą Ci z nią wygrać 

utrzymywanie pracowników | HR 

Czy więcej nas różni czy dzieli? O sile różnic w 

zespole 

zarządzanie | przywództwo | zespół 

Nauka zarządzania przez zabawę – czyli historie 

menedżerskie 

gry | nauka | zarządzanie 

Jak nauczyć się zrządzać ludźmi, czyli coś z 

praktyki menedżerskiej 

zarządzanie | rozwój | zespół 

Refleksje z czasów zarazy koronawirus | epidemia 

Multitasking – jak ogarnąć wielozadaniowość w 

projektach 

efektywność | skuteczność  

Jak samodzielnie wydać książkę – przewodnik 

po self-publishingu 

wydawanie książki | pisanie książki 

Status projektu – jak go aktualizować? Zarządzanie projektami  

Blogcast – o co z tym chodzi Vlog, video 

Nietechniczny informatyk – o potrzebie 

wszechstronnego rozwoju (Tomasz Biernat) 

Rozwój osobisty, IT, zarządzanie 

Podsumowanie I połowy 2020P Podsumowanie,  
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Wojna w Hiszpanii a świat projektów i 

korporacji 

Przywództwo, wojna, symbole przywództwa 

Po pierwsze wspieraj  Przywództwo wspierające, servant 

leadership 

Jak budować zaufanie w zespole Budowanie zaufania w zespole, servant 

leadership 

Wartości w pracy zawodowej Wartości w pracy, życie według wartości, 

servant leadership 

Pstryk – jak zmieniać, żeby zmienić? (recenzja) Książka, recenzja, zmiana, zarządzanie 

zmianą 

Aktywne słuchanie na co dzień – ćwiczenia Słuchanie, ćwiczenia ze słuchania, servant 

leadership 

Jak przekonać kogoś do czegoś? (7 rad) Wpływ, przekonywanie, zaangażowanie, 

motywacja 

Myślenie o myśleniu Samoświadomość, meta-myślenie, analiza, 

servant leadership 

Konferencja GLS 2020 Przywództwo, rozwój, nauka, szkolenie 

Ustawa antycovidowa i etap odpowiedzialności 

– o co w tym chodzi? 

Covid, zarządzanie, zasady, przekonywanie, 

ustawy 

Tu nie chodzi o Ciebie Rozwijanie innych, zwiększanie wartości, 

rozwój, servant leadership 

Najlepsze darmowe warsztaty i spotkania na 

2021 

Meetupy, webinaria, spotkania, 

konferencje, szkolenia 

Jak być odważnym w pracy? Odwaga, wpływ, servant leadership, 

wartości 

9 cech lidera wspierającego Servant leadership, lider wspierający, lider 

służebny, przywództwo służebne 

Opowieść o stresie (Iwona Potajczuk-

Pomarańska) 

Stres, emocje, złość, mózg 
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Dawny blog osobisty 
 

Analityk biznesowy w IT – wymagania, praca, 
zarobki 

analiza biznesowa | IT | analityk | praca 

beIT – dużo więcej niż tylko konferencja konferencja | IT | nauka | warsztaty | 
wykłady 

Estymacje w agile, czyli o story pointach i nie 
tylko 

agile | zwinne zarządzanie | estymacje  

PM Mania 2018 konferencja | zarządzanie projektami | PMI 

PMI-ACP (Agile Certified Practitioner) – Jak 
zdać? 

agile | egzamin | PMI | zwinne zarządzanie 

Jak dobrze zorganizować wyjazd wakacyjny, 
czyli projekt urlop 

zarządzanie projektami | organizacja 

Jak zbudować chatbota w 15 minut chatbot | automatyzacja | narzędzia 
Status zadań w arkuszu Excel narzędzia | Excel | zarządzanie projektami 

Jakość w projektach IT jakość | testowanie | zapewnienie jakości 
ISTQB Expert level – egzamin, przygotowanie, 
cena 

ISTQB | testowanie | certyfikat | nauka 

Request 2017 – konferencja analizy biznesowej analiza biznesowa | konferencja | nauka 

Sztuczna inteligencja – zagrożenie czy okazja? AI | sztuczna inteligencja | deep learning 
Coaching – czym jest i dlaczego nie warto się go 
obawiać 

coaching | rozwój osobisty | samorealizacja 

Od kogo uczyć się testowania – Rex Black testowanie | ISTQB | Rex Black 

Techniki i narzędzia ułatwiające życie każdego 
szefa 

zarządzanie | przywództwo | lider 

Rachunkowość – jak to zrozumieć? księgowość | prowadzenie firmy 

Czym jest trening mentalny? trening mentalny | rozwój osobisty 
5 zasad skutecznego zarządzania czasem zarządzanie czasem | samodyscyplina 

10 wskazówek jak skutecznie pisać przypadki 
użycia 

analiza biznesowa | wymagania | projekty 

Testowanie – o co chodzi? testowanie | zapewnienie jakości | projekty 
Uczmy się od Gandalfa zarządzanie | przywództwo | lider 

Great 5 books about agile – Part 1 
Part 2 

agile | zwinne zarządzanie | nauka 

Tough conversation at work zarządzanie | współpraca | komunikacja 
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