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Pakiet sesji indywidualnych



„Jedną z największych wartości mentorów jest 
zdolność przewidywania tego, czego inni nie 
widzą i towarzyszenie im w dotarciu do celu” 

~ John C. Maxwell



Dla kogo

Skierowany do 
menedżerów, właścicieli i 
ekspertów z wieloletnim 

doświadczeniem 
biznesowym.

Najbardziej kompleksowy, 
zaawansowany i intensywny 

pakiet mentoringowy.

Program skoncentrowany 
na wzmacnianiu 

kompetencji przywódczych, 
strategicznym działaniu, 
wprowadzaniu zmian.

Zakłada interdyscyplinarne 
podejście i wykorzystywanie 
narzędzie diagnostycznych -

stylów myślenia, 
indywidualnych 

motywatorów i stylu 
działania.

Mentor wykorzystuje 
narzędzia i protokoły pracy 

mentoringowej, 
psychologicznej i 
coachingowej.



W czym 
mogę 
pomóc

• Rozwiązywaniu bieżących problemów, eliminacja 
błędnych kół i przeszkód biznesowych

• Określanie i definiowanie celów osobistych 
i biznesowych

• Diagnoza motywatorów, sposobu myślenia 
i podejmowania decyzji 

• Budowanie planów działania, strategii 
wdrożenia, unikania i eliminowania przeszkód 

• Wzmacnianie i rozwój kompetencji przywódczych, 
odwagi menedżerskiej i motywacji

• Praca nad schematami, zaangażowaniem, 
zmianą myślenia i radzeniem sobie w 
zmianach 

• Poszerzanie wiedzy, reedukacja i restrukturyzacja 
ograniczających przekonań 



Jak mogę 
pomóc 

• Ten pakiet sesji jest najbardziej kompleksową i intensywną 
formą konsultacji indywidualnych. 

• Sesje trwające 90 minut pozwalają szeroko omawiać tematy 
i pracować nad istotnymi obszarami.

• Sesje mentoringowe w tym pakiecie są prowadzone 
z wykorzystaniem narzędzi z różnych obszarów pracy 
konsultacyjnej, psychologicznej i coachingowej:

• narzędzi procesu mentoringowego

• modeli formułowania, racjonalnej terapii zachowań
• narzędzi coachingowych, konceptualizacji, pracy na 

schematach 

• reedukacji, formułowania hipotez, dialogu motywującego

• Proces mentoringowy jest połączony z diagnozą 
indywidualnego stylu działania i myślenia (FRIS) lub 
indywidualnych motywatorów (Reiss Motivational Profile), 
dzięki którym Klient ma pełną świadomość swoich zasobów, 
motywacji i sposobu osiągania wyników.



Co osiągniesz

Wybór i 
koncentracja na 
priorytetach 

01
Rozwiązywanie 
ważnych 
długofalowo i 
bieżących 
problemów

02
Osiąganie 
ambitnych celów, 
realizowanie 
planów

03
Unikanie błędów, 
minimalizowanie 
ryzyka 
niepowodzeń

04
Pogłębienie 
wiedzy, rozwój 
i wzmocnienie 
kompetencji 

05



„Mentor to ktoś, kto widzi w Tobie więcej talentu 
i umiejętności niż ty sam dostrzegasz i pomaga 
wydobyć to z Ciebie” ~ Sebastian Kotów



Sebastian Kotów | Bio

• Psycholog zarządzania, przedsiębiorca, doświadczony menedżer z ponad 20 letnim stażem.
Autor 5 bestsellerów z zakresu psychologii biznesu, zmiany i zarządzania zaufaniem
organizacyjnym. Mieszkał i pracował w 13 krajach na świecie m.in. w USA, UK, Belgii, Rosji,
Holandii, Tajlandii czy Dubaju.

• Prezes firmy doradczej Institute of Behavioral Design, partner w międzynarodowej firmie
badawczej Neurohm, wykładowca psychologii biznesu na studiach MBA na Akademii Leona
Koźmińskiego, Akademii WSB i gościnnie na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

• W przeszłości pełnił funkcje partnera, członka zarządu, prezesa czy przewodniczącego rady
nadzorczej w takich organizacjach jak Brian Tracy International, FranklinCovey, Door Group
S.A, 4 Results oraz Quadrilion Art Capital Group S.A.

• Współpracował w roli konsultanta, mentora czy wykładowcy z ponad 200
międzynarodowymi organizacjami, w jego szkoleniach oraz wykładach brało udział ponad
100 tys. uczestników.

• Studiował zarządzanie, psychologię biznesu, zarządzanie zasobami ludzkimi oraz
psychologię kliniczna i zdrowia. Ukończył specjalistyczne kursy z zakresu mentoringu
biznesowego, Racjonalnej Terapii Zachowań, Terapii Schematów (Instytut Psychoedukacji
i Rozwoju Integralnego) jest w trakcie certyfikacji z zakresu Cognitive and Behaviour
Therapy z Dialogiem Motywującym.

• Prowadzi własną praktykę mentoringową i terapeutyczną, jest członkiem American
Psychological Assocation, Polish Society for Cognitive and Behavioral Therapy, Brian &
Behavour Society.



Doświadczenie

• Sebastian od ponad 18 lat aktywnie pracuje z liderami biznesu, wspierając zmiany
organizacyjne, rozwój kompetencji liderów czy procesy budowania i wdrażania
strategii. Przez cały ten czas wielokrotnie w swojej pracy doradczej pomagał
menedżerom w pracy nad pogłębianiem i rozwijaniem własnych kompetencji
przywódczych.

• Jego doświadczenie w tym zakresie dotyczy tworzenia indywidualnych planów rozwoju,
zrozumieniu i eliminowaniu ograniczających przekonań, pracy nad nawykami, odwagą,
konfrontowaniem się z trudnościami i zdrowym racjonalnym myśleniem.

• W swojej pracy czerpie inspiracje i narzędzia z modeli mentoringowych, coachingowych
oraz terapeutycznych. Dzięki doświadczeniu zdobytemu podczas prowadzonych badań
i programów rozwoju kompetencji menedżerskich potrafi pomóc zdefiniować jasno
cele, określić przeszkody i ograniczenia oraz wspierać w indywidualnym procesie
zmiany.



Rekomendacje

Artur Miernik
Dyrektor HR
PKO Bank Polski

Pomysłowy, kreatywny, 
zaangażowany. Podczas 
wystąpień i warsztatów 
inspirował mnie, mój zespół, a co 
najważniejsze menedżerów 
Banku do zmiany zachowań. 

Marcin Fidecki
Dyrektor HR
PKN Orlen

Wysoka energia, umiejętność 
pracy z najwyższą kadrą 
menedżerską i sposób  
przekazywania wiedzy, który 
inspiruje do wdrażania strategii 
pozytywnych zmian w biznesie i 
życiu codziennym. Ogromna 
przyjemność we współpracy. 

Robert Korzeniowski
4 x Mistrz olimpijski 
3 x Mistrz świata 

Sebastian to niezwykły mówca, trener 
i wizjoner. Ma ogromną pasję do 
pokonywania własnych ograniczeń i 
osiągania wyników w sporcie, życiu 
biznesowym i osobistym.

wybrane rekomendacje
Jacek Santorski
Psycholog społeczny i biznesu

Spójny i elegancki w relacjach 
zawodowych i osobistych.
Ceniony przez klientów, poszukiwany 
na konferencje, ustawicznie w 
procesie uczenia się i poszukiwania 
nowych tematów i perspektyw w 
zmieniającym się otoczeniu 
biznesowym i społecznym. 

Jacek Lowigus
General Manager 
Tchibo 

Inspirujący, z pasją do przekazywania 
wiedzy w interesujący sposób, świetne 
umiejętności komunikacyjne, duża 
wiedza i otwartość. Wysoko oceniony 
przez mój zespół zarządzający. Gorąco 
polecam współpracę. 

Iwona Demidowicz
Dyrektor Knowledge & Development
ING Bank

Otwarty umysł, entuzjastyczny, pełny 
pomysłów i rozwiązań. Jego 
nastawienie wskazuje, że wszystko jest 
możliwe, bardzo silna i inspirująca 
osobowość. 
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Rekomendacje #2

Marek Rybiec 
Prezes Zarządu 
iWealth

Człowiek o niesamowitej energii 
i umiejętności stworzenia 
odpowiedniego rozwiązania dla 
swojego partnera biznesowego –
bardzo doświadczony praktyk, 
relacyjnie – fantastyczny człowiek. 
Światowej klasy mówca i trener, 
ogarnięty autentyczną pasją obcowania 
z ludźmi!

Liwia Kwiecień
Członek Zarządu 
Europejski Fundusz 
Leasingowy

Sebastian Kotow to 
doskonały mówca, 
angażujący, inspirujący.  
Nasza współpraca była na 
najwyższym poziomie 
merytorycznym 
i organizacyjnym. Serdecznie 
polecam jego usługi 
wymagającym klientom.

Paweł Komar 
Wiceprezes Zarządu 
Open Finance & Home Broker

Sebastian prowadził dla naszej kadry 
zarządzającej wykład, który na długo został 
w naszej pamięci. Wystąpienie było 
inspirujące, prowadzone  z wielkim 
entuzjazmem – pobudzało do działania. 
Jesteśmy bardzo zadowoleni z wystąpienia i z 
pełną odpowiedzialnością – jako 
przedstawiciele największych firm 
sprzedażowych w Polsce – rekomendujemy 
współpracę z Sebastianem.

Beata Pawłowska
CEO
Oriflame

Jego poczucie humoru 
w połączeniu z ciekawymi 
doświadczeniami biznesowymi 
i wyjątkową wiedzą w temacie 
jest ogromnym atutem dla 
odbiorców. Motywujący, 
inspirujący i pasjonujący. 
Zaraża energią.

prof. Witold Bielecki 
Rektor 
Akademia Leona Koźmińskiego

Wyjątkowy prelegent – otwarty, 
komunikatywny i radosny! Gorąco 
polecam wszystkim decydentom, którzy 
chcieliby zainspirować 
współpracowników i podnieść 
świadomość swoich zespołów na wyższy 
poziom.

Federico Tonetti 
Prezes Zarządu 
Lafarge Holcim

Sebastian w swoich wykładach pokazuje, jak 
dokonywać skutecznie zmian w swoim życiu, 
jak mieć wysokie standardy, walczyć o ich 
osiąganie i utrzymanie w każdej dziedzinie 
życia. Jego przekaz jest praktyczny, wyjaśnia, 
jak podnosić sobie poprzeczkę, wyciągać 
wnioski z porażek 
i odkrywać w sobie możliwości, potencjał 
i zdolności, które bez wiedzy i ciężkiej pracy 
pozostaną niewykorzystane.



Wybrani Klienci



Zakres i inwestycja

• Ilość sesji: 5 sesji on-line 

• Czas trwania sesji: 90 min

• W pakiecie testy: Indywidualne motywatory (Reiss Motivational 
Profile) lub style myślenia i działania (Fris)

• Sesja feedback i omówienie: indywidualne motywatory /style 
myślenia i działania

• Bonus: 6 sesja mentoringowa - bezpłatnie

Wartość pakietu: 18.000 zł 

• Rabat 55% | Oszczędność: 9.900 zł 

• Cena promocyjna: 8.100 zł (brutto z VAT)



Kontakt

Informacje dodatkowe  i rezerwacja sesji

Michał Wydrzyński

Client Partner

tel. +48 504 122 285 
email: michal.wydrzynski@iobd.org.uk


