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Założyliśmy Strategic Dreamers, dlatego że fascynują nas możliwości 
powstające wraz z gwałtownym rozwojem technologii, przemiany społeczne i 
pojawiające się na ich styku innowacje. Jednocześnie jesteśmy przekonani, 
że aby z nich skorzystać, potrzebujemy się mądrze rozwijać jako ludzie.

Dlatego pracując z organizacjami, łączymy analizę zewnętrznych trendów 
wpływających na otoczenie biznesowe, ze strategicznym rozwijaniem 
potencjału pracowników i zespołów. Taka mieszanka pozwala z jednej strony 
wypracować długoterminową przewagę konkurencyjną, a z drugiej zatrzymać 
talenty w organizacji.

W swojej pracy korzystamy z m.in. dorobku Instytutu Gallupa 
(CliftonStrenghts), psychologii humanistycznej, zwinnych metodyk 
zarządzania, strategic design, design fiction oraz metod foresightowych.

Prowadzimy:

§ wykłady inspiracyjne w obszarze nowych trendów, pracy przyszłości, 
kompetencji przyszłości

§ warsztaty foresightowe, w trakcie których wypracowujemy 
długoterminowe strategie rozwoju biznesu

§ warsztaty tworzenia innowacji w oparciu o strategic design oraz design 
fiction

§ badania talentów wg metodologii Instytutu Gallupa, na podstawie których
§ tworzymy mapy kompetencji

§ projektujemy ścieżki rozwoju pracowników

§ proponujemy warsztaty rozwijające kluczowe kompetencje 
pracowników (kompetencje strategiczne, przywódcze, wykonawcze i 
relacyjne)



Zgodnie z naszym podejściem, system odpornościowy 
tworzy unikalna mieszanka umiejętności, mocnych stron i 
wiedzy organizacji, wspierana przez starannie 
zaprojektowaną kulturę opartą na dalekowzrocznej wizji.

W dzisiejszym złożonym świecie zmiany są nieuniknione i 
częste. System odpornościowy może Wam pomóc 
szybciej adaptować się do nieoczekiwanych zmian, ale też 
celowo kształtować Waszą działalność tak, by nie tylko być 
przygotowanym na zmienną przyszłość, ale też korzystać z 
możliwości, które niesie.

Elementy systemu odpornościowego organizacji:
§ Strategiczne projektowanie przyszłości i kompetencje 

przyszłości
§ Kształtowanie pracy (jobs, teams & roles crafting)
§ Współpraca w oparciu o mocne strony

Zobaczmy, jak możemy pomóc Ci zbudować system 
odpornościowy dla Twojej organizacji



§ Stworzymy indywidualną mapę kompetencji przyszłości dla 
Twojej organizacji.

§ Zidentyfikujemy mocne strony i talenty 
Twoich pracowników i pomożemy Ci rozwinąć 
współpracę opartą na mocnych stronach w Twoich 
zespołach (Certyfikowani Coachowie CliftonStrengths
Gallupa).

§ Wdrożymy metodologię strategicznego 
projektowania przyszłości i kulturę systemowych innowacji 
do DNA Waszej organizacji. Nauczymy Cię jak 
wykorzystywać scenariusze przyszłości jako narzędzie do 
przygotowania się na zmienną i niepewną przyszłość.

§ Pokażemy Ci, jak projektować role w organizacji w oparciu 
o umiejętności i dostosować je do potrzeb Twoich, 
pracowników, zespołów i przyszłych wymagań rynku.





Pomożemy Ci odkryć, nazwać, 
docenić i rozwinąć Twoje 
mocne strony i talenty.



Zespoły, których managerowie otrzymali 
feedback dotyczący mocnych stron wykazują

o 12,5% większą 
produktywność

o 8,9% większy zysk

Gallup Analytics



IDEA: Każda organizacja jest tylko na tyle kompetentna i 
skuteczna, na ile kompetentny jest zespół tworzący tę organizację. 
Wyobraź sobie, że rozpoznajesz naturalne predyspozycje i talenty 
swoich ludzi. Wiesz, w czym sprawdzają się najlepiej, co wnoszą 
do organizacji, jak ich mocne strony rezonują z innymi. Zaczynasz 
patrzeć na zespół przez pryzmat kompetencji indywidualnych i 
grupowych. Możesz teraz świadomie działać, operując tym, co 
najlepiej sprawdza się w ludziach. Efektywność wzrasta. 
Nazwanie talentów i wykorzystanie ich w codziennym życiu to 
ważny krok w budowaniu organizacji opartej na mocnych stronach 
jej pracowników.

CEL: Zbudowanie dojrzałego przywództwa, które opiera się na 
zasobach, a nie brakach menedżerskich. Kształtowanie 
zaangażowania, które wynika z poczucia sprawstwa i możliwości 
wpływania na otoczenie. Rozwijanie postawy nastawionej na 
odważne podejmowanie decyzji i branie odpowiedzialności za 
decyzje. Rozwijanie umiejętności udzielania i przyjmowania 
informacji zwrotnej, która wspiera proces zmian, a nie 
jest odbierana jako atak.

METODA: Badanie CliftonStrenghts, warsztaty grupowe, 
coaching indywidualny i zespołowy.
KORZYŚCI: Wiedza o talentach organizacji pomaga: budować 
adekwatne plany wspierania i rozwoju pracowników. Decydować o 
kierunku rozwoju firmy, budując zaangażowanie pracowników. 
Zdefiniować obszary działalności, w których można spodziewać się 
najszybszego postępu. Nazwać potencjalne obszary, w których 
mogą pojawić się trudności wynikające z niedojrzałych talentów 
pracowników i zająć się nimi.

DLA KOGO: Wszyscy pracownicy firmy, w szczególności 
liderzy, menedżerowie, liderzy zespołów, działy L&D, HR.



3 x
6 x

Gallup Analytics 

częściej deklarują
doskonałą jakość życia

bardziej prawdobodobnie
zaangażują się w swoją pracę



§ 19% wzrostu sprzedaży

§ o 23% większego
zaangażowania
pracowników

§ 29% wzrostu zysków

Gallup Analytics



§ Cieszą się na myśl o pójściu do pracy

§ Mają więcej pozytywnych niż negatywnych 
interakcji ze współpracownikami

§ Lepiej traktują klientów

§ Mówią swoim znajomym, że pracują 
w świetnej firmie

§ Osiągają więcej na co dzień

§ Doświadczają więcej pozytywnych, 
kreatywnych i innowacyjnych momentów

Gallup Analytics 



Zaczynamy od rozpoznania i nazwania mocnych 
stron każdej osoby. Podczas sesji indywidualnych 
pomagamy zrozumieć, jak mocne strony wpływają 
na nasze zachowanie, jak budujemy relacje z innymi 
ludźmi, co nas motywuje, co jest dla nas ważne, jak 
myślimy i czujemy oraz jak poznajemy świat. 
Następnie pomagamy docenić i głębiej 
zrozumieć każdą z mocnych stron, aby w kolejnym 
kroku zobaczyć, jak mocne strony oddziałują i 
kształtują się wzajemnie (dynamika mocnych 
stron).
Pracujemy również z zespołami, wspierając je w 
budowaniu kultury opartej na mocnych stronach, 
potencjałach i talentach. Tworzymy indywidualne 
mapy talentów dla zespołów, które są doskonałym 
narzędziem umożliwiającym świadomą i celową 
współpracę w oparciu o to, w czym ich członkowie 
są najlepsi. Pozwala to na 
ukierunkowane wykorzystanie mocnych stron w 
skutecznej realizacji konkretnych zadań i celów 
ważnych dla zespołu.
W rezultacie pomagamy tworzyć indywidualne 
plany rozwoju mocnych stron.



Pomożemy Wam śnić własne
marzenia, doświadczać
swojej przyszłości i
projektować lepsze światy
zgodnie z Waszymi wizjami, 
planami, potrzebami i
wartościami.



"Psychologiczna funkcja wyobrażania sobie przyszłości 
nie polega więc na przewidywaniu. Pozwala nam 
dokonywać świadomych wyborów tu i teraz, które 
mogą nas ukierunkować na lepszą przyszłość, ale, co 
ważniejsze, wyobrażanie sobie przyszłości wydaje się 
mieć wszechstronny efekt organizujący i motywujący.”

„Trening zdolności wyobrażeniowych może służyć wielu 
celom, które mają znaczenie dla odporności. Na 
przykład, zwiększona zdolność do dostrzegania 
możliwości i myślenia o nich ułatwia otwartość umysłu 
i czyni nas elastycznymi umysłowo. Elastyczność 
umysłowa jest uważana za jedno z głównych kryteriów 
dobrostanu psychicznego.”

„Odporność obejmuje nie tylko zdolność do "odbijania 
się" od niekorzystnych doświadczeń, ale także 
zdolność do nawigowania do zasobów, które 
poprawiają samopoczucie."

Anneke Sools, „Towards narrative futuring in psychology: Becoming resilient by 
imagining the future”, Graduate Journal of Social Science



Jeśli nie zaprojektujemy i nie zaczniemy 
realizować przyszłości, której pragniemy,
zrobi to za nas ktoś inny. Ale czy chcemy śnić 
jego sen? Czy chcemy leżeć na kanapie i 
oglądać przyszłość jako film napisany przez 
innych ludzi, inne firmy, inne organizacje i inne 
społeczności? A może warto rozciągnąć naszą 
wyobraźnię, by zobaczyć, jak można robić 
rzeczy inaczej, jak przygotować się na przyszłe 
doświadczenia i nauczyć się myśleć w rytm 
możliwych przyszłości, które współtworzymy?

Zespół Strategic Dreamers



IDEA: Metoda odkrywania i identyfikowania czynników, które mogą 
znacząco wpłynąć na funkcjonowanie Twojego biznesu i ludzi, 
którzy go współtworzą. Nazwanie kompetencji, które będą 
niezbędne w Twoim biznesie za kilka lat. Planowanie konkretnych 
działań wdrożeniowych w kontekście przyszłych wyzwań.

CEL: Rozwinięcie umiejętności dostosowania się do dynamicznie 
zmieniającej się rzeczywistości z wykorzystaniem kreatywnych 
metod design-foresight. Identyfikacja kluczowych kompetencji 
zespołu w zakresie przyszłości i ich ukierunkowany rozwój. 
Wprowadzenie futures literacy do DNA firmy.

METODA: Narzędzia i metody planowania i projektowania w 
oparciu o scenariusze przyszłości. Zaprojektowanie nawyków, 
rytuałów i artefaktów, które będą wspierać innowacyjne myślenie, 
aby futures literacy stało się istotną częścią DNA firmy.

KORZYŚCI: Twórz i realizuj innowacyjne pomysły i koncepcje 
zgodne z potrzebami i celami organizacji. Przygotowuj, w duchu 
pracy zespołowej, elastyczne plany działania, które identyfikują 
ryzyko i możliwości. Umiejętność korzystania z krytycznego i 
systemowego myślenia.

DLA KOGO: Liderzy, kierownicy, liderzy zespołów, działy 
marketingu, PR i komunikacji, działy R&D.



Pomagamy zwiększyć
motywację wewnętrzną
i poczucie sensu w pracy.
Przekłada się to bezpośrednio
na lepsze wyniki i większą
retencję pracowników.



§ Job crafting to sprawdzona metoda zwiększania 
wewnętrznej motywacji i poczucia sensu pracy, co 
bezpośrednio przekłada się na lepsze wyniki i 
większą retencję pracowników.
§ Pomimo wielu zalet tej metody, niektórzy 
menedżerowie obawiają się, że jeśli pozwolą 
pracownikom kształtować własne role, zespoły 
zostaną z osieroconymi zadaniami, których nikt nie 
chce wykonywać.
§ Dlatego proponujemy kompleksowy proces, który 
rozpoczyna się od zdefiniowania wyników 
oczekiwanych od zespołu, następnie rozbicia ról na 
bardziej granularne, a na koniec przeprowadzenia job
craftingu w ramach zespołów.
§ Pozwala to dopasować zadania do naturalnych 
talentów pracowników, jednocześnie dając zespołowi 
odpowiedzialność za wyniki. Zaspokojenie tych 
dwóch ważnych potrzeb psychologicznych prowadzi 
do trwałej motywacji i zaangażowania.



§ Systemy adaptowania się do dynamicznych 
zmian w świecie.

§ Lepsze decyzje podejmowane już dziś.
§ Przewagę konkurencyjną –

sprawdzisz i przetestujesz możliwości i rozwią
zania zanim zrobi to Twoja konkurencja.

§ Spójność wewnętrzną Twojej organizacji.

§ Efektywną współpracę w zespołach, 
opartą na mocnych stronach ich członków.

§ Większa elastyczność w obliczu planowanych i
nieprzewidywalnych zmian.

§ Odporność organizacji, kreatywność i 
elastyczność wobec 
niepewnej i zmiennej rzeczywistości.



§ Wykorzystasz metodę future(s)drama do przedstawienia i 
wcielenia się w sytuacje z bliższych i dalszych przyszłości.

§ Zorganizujesz podróż w wyobraźni do przyszłości, aby 
sprawdzić, jakie inspiracje, artefakty, sytuacje możesz 
przenieść do teraźniejszości, aby wzmocnić swoje 
strategie, plany i kompetencje.

§ Popracujesz nad nazwaniem, stwierdzeniem i 
ukierunkowaniem swoich mocnych stron, aby podnieść 
swój rozwój osobisty i zmaksymalizować współpracę 
zespołu.

§ Przeżyjesz niezapomniane doświadczenie i będziesz się 
dobrze bawić odkrywając nowe możliwości swojego 
zespołu.

§ Stworzysz kilka fascynujących historii z przyszłości, które 
zainspirują Twoją pracę i życie dzisiaj.

§ Narysujesz kilka map, obejrzysz obrazy z przyszłości i 
zaprojektujesz nowe prototypy dla lepszej przyszłości 
Twojej firmy lub społeczności.



• W oparciu o pracę metodą Scenariuszy Przyszłości 
(i innymi metodami foresightu), określimy unikalną 
konfigurację przyszłych kompetencji dla Twojej 
firmy.

• Będzie ona adekwatnie odpowiadać na różnego 
rodzaju wyzwania, z jakimi możesz się spotkać w 
przyszłości.

• Następnie umieścimy ją na szczycie układu 
mocnych stron w Twojej organizacji, który pochodzi 
z oceny Gallupa.

• Zestawienie tych dwóch perspektyw pozwoli 
zidentyfikować kluczowe obszary, które warto 
rozwijać w Twojej firmie, zarówno pod kątem 
mocnych stron i talentów, jak i szans i wyzwań na 
przyszłość.

• Na tej podstawie przygotujemy szyte na miarę 
programy szkoleniowo-rozwojowe dedykowane 
poszczególnym kompetencjom.



• Nasz zespół tworzą osoby, 
które zawodowo zajmowały się 
organizacją procesów twórczych, 
innowacjami i projektowaniem (reżyser, 
kurator sztuki, architekt).

• Trenerzy pracy na mocnych stronach 
z certyfikatem Instytutu Gallupa.

• Liderzy, którzy projektowali, tworzyli i 
zarządzali nowymi organizacjami.

• Trenerzy i coachowie z kilkuletnim 
doświadczeniem.



Bartek jest coachem, trenerem grupowym, badaczem organizacji i designu oraz kuratorem
sztuki.

Jako trener specjalizuje się we wspieraniu dobrej współpracy w zespole, identyfikacji i rozwoju
talentów i mocnych stron, procesów twórczych oraz projektowaniu innowacji organizacyjnych i
technologicznych. Uczy myślenia systemowego i krytycznego, prowadzi szkolenia z zakresu
różnorodności, inkluzywności i antydyskryminacji.

Certyfikowany trener Szkoły Trenerów Akademii TROP. Absolwent międzywydziałowych i
międzyuczelnianych studiów humanistycznych, kursu dla doświadczonych trenerów Narzędzia
trenera i coacha grupowego w pracy metodą TROP oraz 9 x Ja. Konstelacje nawyków i
potencjałów. Ukończył kurs Gallup Global Strengths Coach. Posiada doświadczenie w pracy z 
biznesem, instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi.

Jako lider współtworzył i współzarządzał dwiema instytucjami publicznymi: Biennale Warszawa 
w latach 2017-2022 (jako zastępca dyrektora) oraz Teatrem Polskim w Bydgoszczy w latach
2014-2017. Współprowadził wykład Technologia i społeczeństwo oraz laboratorium Designing 
the Future w School of Ideas SWPS w latach 2020-2022.

Jeden z kuratorów drugiej edycji Biennale Warszawa 2022 Seeing Stones and Spaces Beyond 
the Valley poświęconej psychospołecznym kontekstom technologii oraz splotom technologii, 
władzy, ekstraktywizmu i natury. Współkurator pierwszej edycji Biennale Warszawa 2019 Let's 
Organize Our Future!, skupionej na projektowaniu nowych organizacji. Współkuratorka
programu rezydencji "Designing Futures" dla grupy kuratorów z krajów MENA i Europy
Środkowo-Wschodniej. Specjalizuje się w przenikaniu się sztuki, technologii i społeczeństwa.

Przez kilkanaście lat (2006-2018) pracował jako dramaturg (inspirując i ułatwiając procesy
twórcze) i reżyser w profesjonalnych teatrach od Trójmiasta, przez Wrocław, Bydgoszcz, po 
Wałbrzych. Współtworzył program międzynarodowego Festiwalu Nowej Dramaturgii w latach
2015-2016.



Olga jest trenerką, coachką, facylitatorką rozwoju i projektantką.

W swojej pracy szkoleniowej specjalizuje się we wspieraniu procesów 
adaptacji do zmian i budowaniu odporności poprzez pracę nad potencjałem 
jednostek i zespołów, rozwijanie inteligencji emocjonalnej oraz zmianę 
przekonań i nawyków na bardziej wspierające. Uczy kreatywności, 
eksperymentowania, empatycznej komunikacji i współpracy opartej na 
mocnych stronach. Ułatwia budowanie trwałej motywacji wewnętrznej, 
zakorzenionej w wartościach i poczuciu sensu, sprawczości i adekwatnym 
wykorzystaniu kompetencji.

Certyfikowana trenerka Szkoły Trenerów Akademii TROP. Absolwentka 
Architektury i Urbanistyki na Politechnice Wrocławskiej oraz Państwowej 
Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze. Ukończyła kurs coachingu metodą 
Coachwise, akredytowany przez International Coaching Federation
(ICF) Posiada certyfikaty z metodyki zarządzania projektami PRINCE2 
Foundation i Practitioner. Certyfikowana trenerka metody zmiany pracy 
"Spadochron."

Jest koordynatorką szkoleń w Fundacji Sitaja, która wspiera kobiety w 
rozwoju osobistym i przedsiębiorczości.

Przez ponad dziesięć lat pracowała jako projektantka i design managerka dla 
organizacji międzynarodowych, mapując potrzeby użytkowników, definiując 
warunki brzegowe i proponując rozwiązania projektowe dla obiektów we 
wszystkich skalach, od domów jednorodzinnych po duże centra o mieszanym 
przeznaczeniu. Ułatwiała projektowanie innowacyjnych rozwiązań przez 
wielostronne zespoły, agregowała potrzeby różnych grup interesu i tłumaczyła 
rozwiązania techniczne na język biznesu.



bartek@strategicdreamers.com
olga@strategicdreamers.com

www.strategicdreamers.com

Grafiki w prezentacji zostały stworze przez zespół 
Strategic Dreamers we współpracy z DALL-E 2.

http://www.strategicdreamers.com/

