
 

W dniu 26.06.2018 r. Uniwersytet Ekonomiczny podpisał umowę partnerską z firmą Tomasz 

Zawadzki Sales Coach (wyłączny dystrybutor MindSonar@ na Polskę). W ramach tej umowy 

Partner zobowiązał się do objęcia patronatem kierunku Zarzadzanie na Wydziale Nauk 

Ekonomicznych.  Skutkuje to udostępnieniem narzędzia psychometrycznego MindSonar@ do 

indywidualnego, jednorazowego badania dla uczestników studiów na danym kierunku. W 

wyniku badania uczestnicy otrzymają indywidualne raporty, które zostaną omówione przez 

pracownika uczelni- certyfikowanego konsultanta MindSonar zarejestrowanego w stosownym 

rejestrze międzynarodowych konsultantów MindSonar - dr Monikę Kwiecińską. 

MindSonar® jest holenderskim funkcjonalnym systemem psychologicznym używanym do 

pomiaru stylów myślenia oraz motywacji. Jest to jedyny w Polsce model pomiarowy 

uwzględniający jak ludzie myślą w konkretnych kontekstach (np. preferencja pracy). Dlatego 

jest to najbardziej skuteczne narzędzie wykorzystywane między innymi w określaniu talentów 

i predyspozycji. 

W MindSonarze widzimy, że style myślenia zmieniają się pod wpływem przekonań 

człowieka - są jak nawyki, które można kształtować. Konsultanci MindSonar® pomagają 

ludziom uruchamiać skuteczne sposoby myślenia i działania. 

Z systemu MindSonar® na całym świecie, i w biznesie i sporcie, korzystają menedżerowie, 

coachowie, trenerzy biznesu, specjaliści HR, trenerzy mentalni. Holenderscy medaliści 

olimpijscy oraz polscy olimpijczycy uzyskali znaczące wsparcie dzięki MindSonar®. Z 

naszego wsparcia skorzystało wielu pracowników międzynarodowych korporacji takich jak: 

BMW, ING Bank, Nexia, Bank BPH, MARS Polska, EDF, i wiele innych. 

MindSonar® wykorzystuje kilka teorii, które swoje potwierdzenie uzyskały poprzez 40 lat 

badań. Za pomocą systemu MindSonar® można zdiagnozować: 

• Co rzeczywiście jest ważne dla ludzi w różnych kontekstach, np.: ja w pracy. Ludzie 

faktycznie inaczej zachowują się w różnych kontekstach, i tak na przykład w kontekście pracy 

będą preferować odmienne zachowania, niż na przykład w domu, czy wśród znajomych.   

• Jakie ludzie posiadają motywy działania wg teorii Spiral Dynamics®. Jest to teoria 

opisująca sposoby myślenia, stworzona przez Claire W. Gravesa, amerykańskiego 



psychologa, współpracownika Abrahama Maslowa, który uznanie zdobył w latach 

dziewięćdziesiątych XX wieku a jego prace kontynuowane były przez współczesnych 

największych myślicieli, w tym obecnie uznawanego za największego myśliciela - Kena 

Wilbera. Aktualne trendy w biznesie, jak np. „organizacje turkusowe” mają swoje źródło w 

tej teorii. 

• Style myślenia (niezależne od preferencji pokoleniowych), które odpowiadają za 

zachowania ludzi, ich motywacje i filtrowanie rzeczywistości. Niezwykle istotne w określaniu 

preferencji są odmienne motywacje, sposób podejmowania decyzji, poziom sprawczości, czy 

też stosunek do zmian, i wiele innych. 


