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Impuls do wprowadzenia projektu

Badanie 

Opinii 

Pracownika

Projekt strategiczny:

Doskonalenie Przywództwa

2019-2022

Tylko trzy zjawiska występują naturalnie w organizacji:

spory, chaos i niska efektywność.

Wszystkie inne wymagają przywództwa.

Peter Drucker
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Cel projektu

Poprawa zaangażowania, motywacji, współpracy, komunikacji wśród 

pracowników. Polepszenie atmosfery w pracy.

POPRAWA JAKOŚCI 

PRZYWÓDZTWA
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Kamienie milowe „Doskonalenia Przywództwa”

Stworzenie profili 
kompetencyjnych1

Badanie 360 stopni2

Mistrzowskie Przywództwo
• Komunikacja
• Orientacja na rezultat
• Przywództwo
• Odpowiedzialność
• Współpraca
• Rozwijanie zespołu
• Rozwiązywanie problemów

3

Angażujące Przywództwo
• Komunikacja i informacja zwrotna
• Zarządzanie zespołem
• Rozwiązywanie konfliktów
• Organizacja pracy zespołu
• Motywowanie pracowników
• Rozwiązywanie problemów
• Rozwój pracowników
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Powtórne badanie 
360 stopni
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Grupa docelowa

Zarząd

Dyrektorzy

Menedżerowie

Liderzy

Mistrzowie

Angażujące 

Przywództwo

Mistrzowskie

Przywództwo
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Czy „Doskonalenie Przywództwa”  

możemy nazwać 

sukcesem?
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Dobre praktyki

3

4

1

2

Wybranie 
kompetencji, które 

chcemy rozwijać na 
podstawie raportów 

zbiorczych z 360

Wybór firm do 
realizacji projektu

Definiowanie 

modułów 
tematycznych, wybór 

form rozwojowych 

Zapewnienie wysokiej 
jakości projektu

Cel: dostosowanie projektu do potrzeb organizacji i 
pracowników, zapewnienie wysokiej jakości

MODEL DEFINIOWANIA PROJEKTU ROZWOJOWEGO

Ustandaryzowany model definiowania projektów 

rozwojowych
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Dobre praktyki

Cel: utrzymanie wysokiej jakości

• Zbadanie potrzeb pracowników

• Długi proces planowania

• Weryfikacja jakości w połowie projektu – klatka 

STOP

• Spotkania podsumowujące z opiekunem 

merytorycznym, zespołem zarządzającym i HRem

• Ankiety poszkoleniowe, wywiady telefoniczne

• Ciągła weryfikacja harmonogramu

• Program mentorski

Zwinne podejście
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Dobre praktyki

Cel: nadanie rangi projektowi

• Słowo od Prezesa zamieszczone na platformach

• Udział kierownictwa w otwarciu i zamknięciu projektów

• Kierownictwo uczestnikami każdego etapu projektu

• Spotkania podsumowujące po każdym module

Wsparcie najwyższego kierownictwa
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Dobre praktyki

Cel: nadanie rangi projektowi, wzmocnienie 
zaangażowania uczestników, wyjaśnienie celu i sposobu 

działania

• Udział Prezesa i członków zarządu w projekcie

• Udział kierownictwa w spotkaniach otwierających i zamykających projekty

• Certyfikaty na zakończenie

Uroczyste rozpoczęcie i zakończenie projektów
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Dobre praktyki

Cel: wymiana doświadczeń pomiędzy kadrą 
menedżerską na różnych stanowiskach

Mieszane grupy na warsztatach
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Dobre praktyki

Cel: wspomaganie pracowników we wdrażaniu 
nowych umiejętności, uatrakcyjnienie programu 

Różne formy rozwojowe

webinary
warsztaty/ 
e-warsztaty

trening z 
aktorem

zadania 
wdrożeniowe

videocoach

filmy 
instruktażowe, 
pigułki wiedzy, 

infografiki

zadania 
grupowe

konsultacje 
indywidualne 

z trenermi

follow-upy

teleklasy
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Dobre praktyki

Cel: wzmocnienie zaangażowania mistrzów w projekt

Zdobywanie punktów m.in. za:

• Udział w szkoleniu

• Terminowe zrobienie zadania

• Zarejestrowanie się na platformie

• Realizacja zadań zespołowych Nagrody:

• Bilety na mecze

• Bilety do teatru

• Wejściówki do kręgielni

• Wejściówki na gokarty

• Karty upominkowe

Grywalizacja
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Dobre praktyki

Cel: zapisy, baza wiedzy (infografiki, pigułki wiedzy, 
inspirujące treści, nagrania z webinarów), funkcja 

społeczna

Platformy
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Co dalej?
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Powtórne badanie 360 stopni



Dziękujemy za uwagę
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