
Czemu podejmujemy to wyzwanie i chcemy Ciebie zaangażować w ten program?

Tworzymy model przywództwa nowej rzeczywistości 
w  branży logistycznej. Program Rozwoju Liderek 
w Logistyce to unikalny program szkoleniowy dla kobiet-
liderek stworzony na bazie programu Leading Women 
autorstwa Agnieszki Bilińskiej. 
To program dla kobiet, które są zainteresowane swoim 
zawodowym rozwojem i chcą się przygotować do zrobienia 
kolejnych kroków w swojej karierze. 
To program dla kobiet, które mają ambicję sięgnięcia 
po więcej odpowiedzialności i gotowe są zainwestować 
w swój własny rozwój. 

Program Leading Women wzmacnia kompetencje 
przywódcze kobiet i  przygotowuje je do pełnienia 
ról liderskich w  nowej, wymagającej rzeczywistości 
biznesowej, a  tym samym wspiera firmy w budowaniu 
przewagi konkurencyjnej. 
Program Leading Women realizuje cel Gender Equality. 
Autorka programu – Agnieszka Bilińska, znalazła się 
wśród 25 finalistek konkursu WE Empower Challenge 2019, 
pierwszego konkursu biznesowego, mającego na celu 
uhonorowanie przedsiębiorczych kobiet, które wspierają 
Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Program Leading Women w swojej metodologii opiera się na Nowym Modelu Przywództwa. 

Program jako jedyny w Polsce kompleksowo łączy proces 
budowania kompetencji przywódczych z rozwojem 
samoświadomości menedżerskiej, dzięki czemu 
perfekcyjnie przygotowuje kobiety do objęcia wyższych 
ról zarządczych w organizacji.  

Leading Women powstał w 2016 r., cały czas ewoluując 
i reagując na nowe uwarunkowania biznesowe oraz 
społeczne. Do tej pory przeprowadzono XII edycji programu 
dla liderek z różnych branż.  W 2022 r. po raz pierwszy 
zostanie przeprowadzony dla liderek z branży logistycznej.

Zakończenie programu i wręczenie certyfikatów Leading Women  
odbędzie się w styczniu 2023 r. 

ogłaszają 
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DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ? 

• Poruszysz najistotniejsze zagadnienia związane 
z  pełnieniem roli liderki z  położeniem akcentów 
na obszary, które u Ciebie wymagają wzmocnienia 
i są niezbędne w obecnej rzeczywistości biznesowej 
(VUCA);

• Weźmiesz udział w 7-ciu intensywnych warsztatach 
online i stacjonarnych, łączących najnowszy know-
how dotyczący przywództwa, case studies, praktykę 
i wymianę doświadczeń;

• Otrzymasz unikalną możliwość networkingu 
z kobietami liderkami z  innych organizacji z całej 
Polski, które wzajemnie się inspirują i  wymieniają 
cennymi doświadczeniami;

• Poznasz podczas wybranych sesji - Gościa 
Specjalnego - inspirującą kobietę, liderkę, która 
odniosła sukces w biznesie i podzieli się z Tobą swoimi 
doświadczeniami;

• Pogłębisz świadomość swoich mocnych stron oraz 
obszarów do rozwoju dzięki licencjonowanemu 
narzędziu diagnostycznemu „Extended DISC” wraz 
z indywidualnym omówieniem, dzięki któremu dowiesz 
się:

1. Jaki jest Twój naturalny styl zachowań?
2. Jaki jest Twój styl przywódczy?
3. Jakie są Twoje mocne strony i talenty?
4. Jakie czynniki wpływają na Twoją motywację?
5. Jaki masz styl komunikacji z innymi?

• Będziesz współpracować z  autorką programu 
LEADING WOMEN i  prowadzącą  -  Agnieszką 
Bilińską, doświadczoną menedżerką, specjalizującą się 
we wspieraniu liderów, założycielką i fundatorką Vital 
Voices Poland, polskiego oddziału globalnej organizacji 
założonej przez Hillary Clinton i Madeleine Albright 
wspierającej rozwój przywództwa kobiet. Do 2012 
roku CEO tej organizacji. Agnieszka  jest w gronie 25 
finalistek konkursu WE Empower Challenge 2019, które 
wspierają Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

• Zdobędziesz certyfikat „LEADING WOMEN” 
i wejdziesz do prestiżowego Klubu Absolwentek 
LEADING WOMEN.

Agnieszka Bilińska - mentorka, executive 
coach, trenerka biznesu oraz doświadczona 
menedżerka pracująca od ponad 20 lat w global-
nych firmach -  na stanowiskach executive (PwC, 
Scandinavian Tobacco), w  zarządach i  radach 
nadzorczych. CEO w  firmie doradczej Trusted 
UP (daw. Trusted Communication), która wspie-
ra liderów w rozwoju zawodowym i osobistym. 
Ekspertka w dziedzinie mentoringu, komunikacji 
i przywództwa. Założycielka, fundatorka i w  la-
tach 2010-2015 CEO Vital Voices Poland, polskiego 
oddziału globalnej  organizacji  założonej przez 
Hillary Clinton i wspierającej rozwój kompetencji 
przywódczych kobiet poprzez ideę mentoringu. 
Opiekun Merytoryczna Programu Mentoringo-
wego Fundacji Liderek Biznesu (edycja 2017). 
Absolwentka Yale School of Management.
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PROGRAM i HARMONOGRAM SPOTKAŃ 

Inauguracja programu: wtorek 11 października 2022 r.

Lp. Moduł Data
Godziny spotkania/ 

miejsce

1
Inauguracja otwarcia programu
Liderka w chaosie. Siła empatycznego przywództwa

11 października
10:00-17:00  
spotkanie całodniowe

2 Poznaj siebie – indywidualna diagnostyka Extended DISC” 25 października 15.00 – 18.00 online

3 Sztuka asertywności i pozytywnej pewności siebie 15 listopada 15.00 – 18.00 online

4 Świadomy wizerunek – marka osobista 22 listopada 15.00 – 18.00 online

5 Budowanie widoczności w organizacji 29 listopada 15.00 – 18.00 online

6 Zarządzanie stresem i emocjami 13 grudnia 15.00 – 18.00 online

7
Sztuka korzystania z feedbacku. Budowanie zaufania.
Zakończenie programu.

10 stycznia 2023
10:00-17:00  
spotkanie całodniowe

W trakcie programu odbędzie się spotkanie z gościem specjalnym - termin zostanie potwierdzony w trakcie 
realizacji programu.

WARUNKI UDZIAŁU

 f Koszt udziału w Programie, obejmujący 7 spotkań, wynosi 4 490 PLN +23% VAT 

 f Zgłoszenie 2 i więcej osób z jednej organizacji uprawnia do 10% zniżki

 f Zgłoszenia przyjmowane będą do 30 września 2022 r.

 f Liczba miejsc ograniczona. 

KONTAKT 

 
Beata Trochymiak
prezes Forum Kobiet w Logistyce
redaktor naczelna Pracujwlogistyce.pl
tel. 535 448 544
e-mail: beata.trochymiak@pracujwlogistyce.pl 
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