
„Ludzi nie interesuje to „co” robisz, interesuje ich to „dlaczego” to robisz.  
A to co robisz, pokazuje w co naprawdę wierzysz.” Simon Sinek

Wykłady  
biznesowe

Wystąpienia  
motywacyjne

Warsztaty  
rozwojowe

www.sebastiankotow.com

„ Gorąco polecam wszystkim decydentom, 
którzy chcieliby zainspirować 
współpracowników i podnieść świadomość 
swoich zespołów na wyższy poziom.” 
prof. nadzw. dr hab. Witold T. Bielecki 
Rektor Akademia Leona Koźmińskiego

„ Inspirujący, merytoryczny,  
motywuje nie tylko stylem,  
ale i osobistą pasją  
do rozwoju i pracy nad sobą.” 
Beata Pawłowska,  
CEO Oriflame 

„ Sebastian ma talent do wystąpień, 
doświadczenie biznesowe i wiedzę.  
Porusza emocje i angażuje  
publiczność w działanie.”  
Brian Tracy, Autor 70 książek,  
Mówca Biznesowy, Konsultant



Autor, praktyk biznesu, inspirujący mówca oraz wykładowca 
psychologii zarządzania na studiach MBA, programie Koźmiń-
ski Advanced Management Program i podyplomowych stu-
diach Psychologia Biznesu dla Menedżerów na Akademii Leona 
Koźmińskiego.
Obecnie CEO w Institute of Behavioral Design (IoBD) – orga-
nizacji zajmującej się badaniami oraz implementacją wiedzy  
i narzędzi psychologii pozytywnej, ekonomicznej i neurokogni-
wistyki w procesach zmian organizacji oraz rozwoju kompeten-
cji menedżerskich.
Jest członkiem Brain & Behavior Society oraz Institute of Lea-
dership & Management w Londynie, International Association 
for Research in Economic Psychology oraz Association for Con-
sumer Research. Zasiada w radzie ekspertów ośrodka dialogu  

i analiz ThinkThank, jest również członkiem Stowarzyszenia 
Profesjonalnych Mówców.
Współautor bestsellerowej serii książek napisanych wraz z Bria-
nem Tracy – „Ty wybierasz cel, my pokazujemy drogę!” (One-
press 2015), „Ty postaw na zmianę, my pokażemy Ci, jak jej 
dokonać” (Onepress 2016 r.).
Wiele lat mieszkał i pracował za granicą, głównie w USA i Wiel-
kiej Brytanii.
Po powrocie do Polski w 2006 r. był prezesem oraz udziałow-
cem w Brian Tracy International a w latach 2013-2014 był 
członkiem zarządu Door Group S.A. oraz pełnił rolę CEO firmy 
FranklinCovey w Polsce.
W jego wykładach w ciągu ostatnich 10 lat wzięło udział ponad 
90 tys. uczestników z 80 krajów świata.  Przemawiał do grup 
liczących od 500 do ponad 4000 osób. Oprócz Polski, prowa-
dzi wykłady m.in. w Hiszpanii, Belgii, Ukrainie, Szwecji, Wielkiej 
Brytanii oraz Austrii. Jest regularnie zapraszany na gościnne 
wystąpienia i wykłady graduacyjne w najlepszych uczelniach 
biznesowych.
Współpracuje regularnie z prof. Tonym Buzanem, prof. Rafałem 
Ohme oraz prof. Piotrem Zielonką w zakresie badań psycho-
logicznych, badań biometrycznych i tworzenia programów 
edukacyjnych dla najwyższej kadry menedżerskiej. Prowadzi 
projekty związane z zarządzaniem i rozwijaniem zaufania  
w organizacjach, procesy zarządzania zaangażowaniem, prze-
konaniami i zmianą w oparciu o najnowsze badania i narzędzia 
psychologii i neuronauki.
Triathlonista i maratończyk, bierze regularny udział w zawo-
dach serii Ironman i Challenge na całym świecie.

Sebastian  
Kotow
Bio

www.sebastiankotow.com



WYKŁADY BIZNESOWE
Inspirujące, pełne ciekawej wiedzy i przykładów z różnych dziedzin, oparte na własnych doświadczeniach i biznesowych  
studiach przypadku, nawiązujące do najnowszych trendów oraz badań z zakresu psychologii biznesu, marketingu  
czy zarządzania. Prowadzone na konferencjach otwartych, seminariach czy kongresach wewnętrznych dla firm.

Te
m

at
y: • Ekonomia Zaufania – o wiarygodności liderów, zaufaniu w zespole i zarządzaniu zaufaniem w organizacji

• Pułapki myślenia – o złych nawykach liderów, ograniczających przekonaniach w zespołach i modelu zmiany myślenia z nastawianego  
na status quo na myślenie nastawione na zmianę i rozwój 

• Sztuka przywództwa – o mistrzostwie osobistym, emocjach, wpływie, pasji i angażowaniu innych 

WYSTĄPIENIA MOTYWACYJNE
Pobudzające do działania, energetyczne, na wysokim poziomie merytorycznym, dające wiele bodźców emocjonalnych  
do zmiany, pokonywania własnych ograniczeń, stawiania ambitnych celów i rozwijania dyscypliny w realizacji planów.  
Oparte na inspirujących historiach sukcesu, badaniach psychologii emocji i motywacji, prowadzone z ogromną energią,  
entuzjazmem i poczuciem humoru. 

Te
m

at
y:

• Psychologia Wygrywania – o pokonywaniu własnych ograniczeń, podnoszeniu się po porażce, działaniu, silnej woli, osiąganiu celów, 
nastawieniu na sukces i rozwijaniu odwagi 

• Maraton Motywacji – o najlepszych strategiach motywowania siebie i innych, ruszeniu z miejsca, eliminowaniu złych nawyków, wzmacnianiu 
energii wewnętrznej i samodoskonaleniu 

• Sztuka Samodyscypliny – o samokontroli, wytrwałości, aktywizacji, eliminowaniu prokrastynacji, mikorozmianach, oddalaniu gratyfikacji, 
panowaniu nad emocjami i dźwigniach efektywności osobistej

WARSZTATY ROZWOJOWE
Od 4 godzinnych mini form, skierowanych do najwyższej kadry menedżerskiej do 2 dniowych warsztatów rozwojowych  
adresowanych do ekspertów i średniej kadry menedżerskiej. Połączenie wykładów, praktycznych ćwiczeń w grupach i ćwiczeń 
indywidualnych, zdobywanie i aplikowanie nowej wiedzy, budowanie modeli. Wzbogacone o filmy edukacyjne, strategiczne  
gry zespołowe, testy psychologiczne. Zakończone raportami i rekomendacjami indywidualnymi i dla całej organizacji.

Te
m

at
y:

•  TrustWise – o psychologii i ekonomii zaufania w biznesie, dlaczego zarządzanie zaufaniem się opłaca, czyli – czym jest i jak działa zaufanie,  
jak wpływa na szybkość, koszty, energię i wyniki organizacji – wersje 4,5 h – 2 dni; badanie zaufania emoRAY.

• TeamTrust – o tym jak budować, rozwijać lub odbudowywać zaufanie w zespole, czyli – dysfunkcje zespołowe, zaufanie, angażowanie  
i budowanie reputacji – wersje 4,5 h – 2 dni; badanie zaufania emoRAY.

• Sztuka Wygrywania – o zwycięskich nawykach liderów i algorytmach wygrywania, czyli – mistrzostwo osobiste, zwycięska kultura, nastawienie 
na rozwój, zmiana i redukowanie strachu, budowanie odwagi w zespole; wersje 4,5 h – 2 dni; badanie motywacji emoRAY.

• Mindshift Lab – o tym jak zmieniać myślenie i przekonania w organizacji, czyli – wyuczona bezradność, punkty odniesienia, samoutrudnianie, 
pułapki przekonań i narzędzia myślenia; wersje 4,5 h – 2 dni; badanie przekonań emoRAY.

• Sztuka Inspirowania – o sztuce wystąpień które inspirują, poruszają emocjonalnie, angażują do działania, prowokują do refleksji i zmiany 
przekonań, czyli – autorski model wystąpień, który każdy może wykorzystać przy tworzeniu prezentacji i wykładów, aby przekazać wartościową 
treść w wartościowy sposób; wersje – 4,5 h – 1 dzień, indywidualne konsultacje i przygotowanie.

*  Każdy program może być poprzedzony wprowadzeniem i kontynuacją programu on–line wraz z ćwiczeniami, materiałami video i zadaniami do wykonania przez uczestników.

MATERIAŁY DODATKOWE  
Jako dodatek to wykładów motywacyjnych lub biznesowych oferujemy audiobooki i książki Sebastiana Kotow i Briana Tracy. 
Mogą one być atrakcyjnym prezentem dla uczestników.

„TY WYBIERASZ CEL,  
MY POKAZUJEMY DROGĘ!”  
S. Kotow, B. Tracy

Ty ustal cele, my pokażemy Ci jak je osiągnąć!
„O ile nie przestaniesz próbować, nigdy nie przegrasz.” 
- Albert Einstein. Nie musisz być wielki aby rozpocząć, 
ale musisz rozpocząć aby być wielki – te słowa 
powinny być twoim hasłem przewodnim na drodze 
do realizacji celów. 

„TY POSTAW NA ZMIANĘ,  
MY POKAŻEMY CI, JAK JEJ DOKONAĆ”  
S. Kotow, B.Tracy

Otaczająca nas rzeczywistość ewoluuje.  
Wiedza i technologia dają nowe możliwości  
i podpowiadają rozwiązania, o jakich nam się 
wcześniej nie śniło. Mimo równych szans  
na początku drogi jedni wygrywają,  
inni się poddają. Dlaczego?

Zestaw zawiera 
książkę papierową 

+ audiobook 
na CD.

Zestaw zawiera 
książkę papierową 

+ audiobook 
na CD.



Kontakt:
www.sebastiankotow.com

 

facebook.com/sebastian.kotow
Executive Manager 
e-mail: info@iobd.org.uk 
tel. +48 504 122 285  

• W wykładach i szkoleniach Sebastiana Kotow uczestniczyło 
w ciągu ostatnich kilku lat prawie 90 tysięcy uczestników 
z 80 krajów.

• Występował na konferencjach, seminariach i zamkniętych 
kongresach dla firm ponad 500 razy.

• Był prelegentem na wielu otwartych konferencjach  – m.in.: 
Kongres Kadry, Festiwal Inspiracji, TEDx, Kongres Sprzeda-
ży, Polskim Dniu Sprzedaży Bezpośredniej czy spotkaniach 
Fundacji EFPA.

• Przemawiał do grup od 100 do 4000 osób. 

• Prowadzi wykłady w jezyku polskim i angielskim. 

• Był prelegentem na seminariach u boku prof. Roberta Cial-
diniego, Briana Tracy, Stephena M.R. Coveya, Davida Allena 
i wielu innych.

• Do grona jego klientów należy ponad 200 polskich i mię-
dzynarodowych organizacji m.in.: RMF FM, Coca-Cola, ING, 
Citi,  Hilton, Prudential, Aviva, Santander, EFL, LafargeHolcim, 
Bank Millennium, Sage i wiele innych.


