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Women’s Integrated Network w wydaniu online. 
Odporność psychiczna w czasie kryzysu. 

Pandemia jest przyczyną kryzysu nie tylko poszczególnych sektorów gospodarki  
i organizacji. Buduje niepewność także w sferze psychicznej. Podczas zbliżającego się 
webinaru, organizowanego przez międzynarodową firmę doradczą Cushman & Wakefield, 
zaproszony gość, Małgorzata Czernecka z Human Power, opowie o tym, jak dbać o odporność 
psychiczną w czasie kryzysu. Webinar, zorganizowany w ramach autorskiego programu 
Women’s Integrated Network, odbędzie się 15 maja o godzinie 12.00.  
 
Podczas spotkania zostanie poruszony temat niepewności i zmiany. Co sprawia, że w obecnej 
sytuacji jedni rozwijają skrzydła, a inni nie wiedzą co robić? Jak znaleźć się w tej pierwszej grupie? 
Ekspertka opowie także o kluczowej kompetencji 2020 roku. Czym jest i dlaczego zależy od niej 
teraz nasze życie? Nie zabraknie też rozmów o sile spokoju i pozytywnych emocji. Dlaczego spokój 
jest teraz ważniejszy od bycia pozytywnym i jak osiągnąć go w praktyce? Jak uruchomić 
najpotężniejsze źródło energii do działania?  
 
Małgorzata Czernecka jest prezesem zarządu Zarządu Human Power, psychologiem biznesu, 
trenerem oraz managerem. Tworzy oraz wspiera wdrożenia długoterminowych strategii w obszarze 
wellbeingu, mających na celu optymalizację stylu pracy i wzrost produktywności w dużych firmach. 
Jest specjalistką w obszarze zarządzania energią pracowników, budowania nowych nawyków 
sprzyjających podnoszeniu skuteczności i efektywności działania managerów i ich zespołów.  
 
Women’s Integrated Network to autorska inicjatywa Cushman & Wakefield, która została stworzona 
po to, aby rozwijać i wspierać młode talenty na wczesnym etapie ich kariery, ze szczególnym 
uwzględnieniem kobiet. Program jest wprowadzany w biurach Cushman & Wakefield na całym 
świecie. Liderką programu w Polsce jest Anna Górska-Kwiatkowska, Partner, szefowa działu 
reprezentacji właścicieli nieruchomości biurowych w Cushman & Wakefield.  

 
Webinar odbędzie się w piątek, 15 maja 2020 o godzinie: 12.00 
 
Zapisy możliwe za pośrednictwem: 
https://event.on24.com/wcc/r/2344503/F236A61476C5DD9BCE9E566D6E17B706 
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-KONIEC- 

 
O Cushman & Wakefield 
Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rzecz 
najemców i właścicieli nieruchomości komercyjnych. Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm 
doradczych na rynku nieruchomości, zatrudnia ok. 53 tysiące pracowników w 400 biurach i 60 krajach na całym 
świecie. W 2019 roku jej przychody wyniosły 8,8 mld USD. Do najważniejszych usług świadczonych przez 
firmę należą zarządzanie nieruchomościami, obiektami i projektami, pośrednictwo w wynajmie powierzchni, 
obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, wyceny i inne. Więcej informacji można uzyskać na 
stronie: www.cushmanwakefield.pl lub na Twitterze: @CushWakeCE. 

 


