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Serdecznie zapraszam do zapoznania się ze szczegółami niecodziennego wydarzenia –

Special OPS Bootcamp – specjalnej edycji wyjazdowych warsztatów integracyjno-

szkoleniowych. Wasz duch zaufania, wartości i umiejętność działania w warunkach 

niepewności i zagrożenia, zostaną poddane próbie. Podczas wydarzenia spotkamy ze sobą 

trzy środowiska – współpracowników firmy, trenerów biznesu oraz… wojsk specjalnych!

Pomysł na realizację tego typu wyjazdów sięga początków istnienia współtworzonego przez 

nas Stowarzyszenia ITCorner, zrzeszającego przedsiębiorców z bliskiej nam branży IT. Od 

2015 roku, podczas kilkunastu tego typu wydarzeń, poznawaliśmy się, rozmawialiśmy o 

rozmaitych wyzwaniach, wymienialiśmy się doświadczeniami, spotykaliśmy z mentorami 

i… dobrze się razem bawiliśmy. Wyjazdy stały się wizytówką organizacji, okazją do rozwoju 

i bardzo skutecznym narzędziem „onboardingu” jej nowych członków i współpracowników.

Po przerwie wymuszonej pandemią COVID-19 wracamy „do boju”, przenosząc zebrane 

doświadczenia na niwę warsztatów dla firm. Sięgamy po ekstremalnie skuteczne narzędzie 

rozwojowe – symulację zespołową, opartą o prawdziwy, wojskowy scenariusz. Zaprosiliśmy 

gościa specjalnego, który podzieli się z nami wiedzą i „lessons learned” wyniesionymi z 

najbardziej ekstremalnych misji, jakie potrafimy sobie wyobrazić – do zobaczenia!

Szanowni Państwo!

Przemysław Skrzek

Managing Partner

Maciej Gawlik

Trener Biznesu
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Rozwój, przygoda, 

współpraca, wymiana 

doświadczeń, symulacja 

taktyczna, przywództwo, 
lessons learned, misja

2



Praktycy zarzadzania, liderzy, członkowie zespołów projektowych, 

właściciele i współpracownicy firm, kierownicy projektów, specjaliści, 

stażyści, adepci zarządzania i uczestnicy studiów menedżerskich

DLA KOGO?

Wszystko się zmienia, jednak pewne sprawy pozostają 

niezmienne - braterstwo, przywództwo, cel i misja. Podczas 48 

godzin nasza współpraca zostanie poddana najwyższej próbie!

Formuła

bootcampu

z

CO NAUCZYSZ SIĘ STOSOWAĆ?

Samozarządzanie, współpraca, adaptacja do zmieniających się 

warunków zewnętrznych, analiza, planowanie, wnioskowanie, lessons

learned, przywództwo, zarządzanie zespołem

JAKI JEST CEL BOOTCAMPU?

Zwiększenie efektywności pracy zespołowej poprzez świadome 

stosowanie skutecznych metod planowania, zarządzania i komunikacji. 

Przeżycie wyzwań, które nie są dane „zwykłym śmiertelnikom”, dzięki 

którym poczują wyzwania i moc współpracy w zespole.
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JAK BĘDZIE WYGLĄDAĆ BOOTCAMP?

Special OPS Bootcamp to warsztaty poświęcone tematyce 

przywództwa i zarządzania wiedzą w nowych, „turbulentnych” czasach

Uczestnicy wezmą udział w kilkugodzinnej grze terenowej typu “mil-sim” 

opartej o realia prawdziwej misji wojsk specjalnych

W toku licznych warsztatów poznają zagadnienia niezbędne do skutecznej 

pracy zespołowej, przywództwa i tworzenia „pamięci organizacyjnej”

Po wyczerpującej misji czeka nas odpoczynek, zmiana perspektywy, grill 

i degustacja trunków właściwych dla charakteru operacji specjalnej

Uczestnicy warsztatów spędzą razem 48 godzin, współpracując, 

integrując się, doświadczając nowych rzeczy i intensywnie rozwijając 

swoje kompetencje indywidualne i zespołowe



Doświadczając wyzwań prawdziwej misji bojowej poznajemy samych siebie, uczymy się pokory i zdobywamy nowe 

kompetencje. Ich przykładem jest podejście Lessons Learned, czyli „mądry Polak... przed szkodą”, które poprawia 

osiąganie celów biznesowych i celów indywidualnych, wspiera proces doskonalenia organizacji i ułatwia jej 

funkcjonowanie, zapobiega kumulowaniu się błędów, poprawia komunikację wewnętrzną i wzmacnia pozytywna 

kulturę organizacyjną. Inną inspiracją może być tzw. Ekstremalne Przywództwo, które uczy odpowiedzialności za 

swoje działania, troski o innych członków zespołu i adresuje wyzwanie "Dowódca vs. Przywódca".

Dlaczego warto czerpać wiedzę z wojska?

#wiedza
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Podstawowy / średniozaawansowany

POZIOM

CHARAKTERYSTKA

20% Teoria

30% Praktyka

ILOŚĆ UCZESTNIKÓW /  CZAS TRWANIA

Maks. 30 osób / 48h

50% Symulacja
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W naszym wydarzeniu weźmie udział gość specjalny - były oficer Sił Zbrojnych RP. Skoczek spadochronowy i 

żołnierz Wojsk Specjalnych. Specjalista w dziedzinie „lessons learned”, zarządzania wiedzą i budowania pamięci 

organizacyjnej. Praktyk ekstremalnego przywództwa w międzynarodowych i cross-funkcjonalnych zespołach, także 

poza granicami kraju i we wrażliwym kulturowo środowisku. Entuzjasta rozwoju nowych kompetencji i wymiany 

doświadczeń pomiędzy biznesem a środowiskiem wojskowym, a także sportu i kamery.

Oficer Wojsk Specjalnych

#gość
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Miejsce
z

Spotkamy się w otoczeniu przepięknej 

przyrody gór Kotliny Kłodzkiej, Kotliny 

Jeleniogórskiej lub Masywu Ślęży, 

korzystając z wielu możliwości 

integracji, rozwoju kompetencji 

i wyśmienitej kuchni.
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Dlaczego warto?

Udział w warsztatach Special OPS 

Bootcamp to okazja do trwałej zmiany 

sposobu działania poprzez zwiększenie 

zaangażowania, efektywności i jakości 

współpracy członków Twojego zespołu.
3 Weźmiesz udział w zespołowej symulacji wojskowej

4 Wymienisz się wiedzą i posłuchasz historii z pola walki

5 Zintegrujesz swój zespół i doświadczysz prawdziwej współpracy

2 Poznasz podstawy podejścia Lesson Learned

Nauczysz się nowych kompetencji zespołowych1
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www.leanspin.pl+ 48 695 950 745hello@leanspin.pl

Zapraszamy!


