
 



Cel szko le nia: 
Wzmoc nie nie kom pe ten cji naj wy ższej ka dry 
za rzą dza ją cej w ob sza rach prze wo dze nia lu dziom 
i pro ce som w or ga ni za cji.

Ocze ki wa ny efekt szko le nia: 
Przekazanie jego uczestnikom wiedzy oraz praktycznych umiejętności, jakie ułatwią im wykonywanie
zadań, niezależnie od obszarów firmy, jakimi się zajmują.

For ma szko le nia:
Wykłady i warsztaty. Szkolenie jest prowadzone w języku polskim, ilustrowane prezentacją 
w języku polskim i angielskim.
Uczestnicy szkolenia otrzymają świadectwa uczestnictwa w szkoleniu. 

Wy kła dow cy:
� To masz Do mań ski jest ab sol wen tem Uni wer sy te tu Łódz kie go i Uni wer sy te tu Sta nu No wy Jork, gdzie

ukoń czył Pro gram MBA. Stu dia po dy plo mo we od był w Uni wer sy te tach War szaw skim, Łódz kim
i MTCT w Haj fie. Uczest ni czył rów nież w licz nych pro fe sjo nal nych szko le niach, or ga ni zo wa nych przez
re no mo wa ne in sty tu cje edu ka cyj ne w Pol sce i za gra ni cą. Jest do świad czo nym me ne dże rem i eks per tem
w dzie dzi nie za rzą dza nia pro jek ta mi, pro gra ma mi i za rzą dza nia stra te gicz ne go. Do nie daw na był do rad -
cą pre ze sa Pol skiej Te le fo nii Cy fro wej, obec nie peł ni tę sa mą funk cję w Na ro do wym Ban ku Pol skim. 

� Wal de mar Maj ukoń czył Po li tech ni kę War szaw ską. Sto pień dok to ra otrzy mał w Pol skiej Aka de mii
Na uk, a stu dia MBA ukoń czył w Ha rvard Uni ver si ty. Był do rad cą Mi ni stra Fi nan sów. Przez czte ry la -
ta pra co wał w In ter na tio nal Fi nan ce Cor po ra tion (bę dą cej czę ścią Ban ku Świa to we go) w Wa szyng to nie,
a przez dwa la ta w fir mie McKin sey & Com pa ny w War sza wie. Był pre ze sem za rzą du DZ Bank Pol ska,
wi ce pre ze sem za rzą du Ban ku Go spo dar ki Żyw no ścio wej i do nie daw na wi ce pre ze sem za rzą du Pol skie -
go Kon cer nu Naf to we go Or len. Obec nie jest do rad cą w fir mie Ca pi tal Stra te gy i pro wa dzi swo ją wła sną
fir mę WM Stra te gy. 

� Piotr Pło szaj ski jest ab sol wen tem Uni wer sy te tu Łódz kie go i Ha rvard Bu si ness Scho ol. Był sty pen dy -
stą wie lu za gra nicz nych ośrod ków na uko wych. Ty tuł pro fe so ra uzy skał w Szko le Głów nej Han dlo wej.
Wy kła dał w kil ku dzie się ciu uni wer sy te tach i cen trach ba daw czych na świe cie. Był do rad cą wie lu pol skich
i mię dzy na ro do wych kor po ra cji. Jest au to rem po nad 200 pu bli ka cji i współ pra cow ni kiem naj wa żniej -
szych pol skich wy daw nictw biz ne so wych. Jest człon kiem ra dy nad zor czej Ban ku To kyo -Mi su bi shi (Pol -
ska), sta łym wy kła dow cą kil ku za gra nicz nych, re no mo wa nych szkół biz ne su i naj wy żej oce nia nym
wy kła dow cą SGH. 

� Mie czy sław Błoń ski (mo de ra tor) jest ab sol wen tem Uni wer sy te tu Gdań skie go. Ukoń czył stu dia dok -
to ranc kie i otrzy mał sto pień dok to ra na Wy dzia le Za rzą dza nia Uni wer sy te tu War szaw skie go. Ukoń czył
rów nież Young Managers Program w INSEAD Fon ta ine ble au. Uczest ni czył w licz nych szko le niach
w Pol sce i za gra ni cą. Pra co wał w Pol sce, Wiel kiej Bry ta nii, Ka na dzie i Hisz pa nii. Od kil ku na stu lat spra -
wu je naj wy ższe funk cje kie row ni cze w fir mach pol skich i mię dzy na ro do wych. Obec nie jest wi ce pre zy den -
tem Uczel ni Ła zar skie go.



Har mo no gram szko le nia:
PIERWSZY DZIEŃ SZKOLENIA

9: 00–11: 00 I. ISTOTA I FORMY PRZYWÓDZTWA
Celem panelu jest zaprezentowanie podstawowych definicji dotyczących istoty i form
przywództwa. W czasie wykładu i powiązanych z nim ćwiczeń uczestnicy szkolenia dotrą
do istoty przywództwa, poznają formy przywództwa, dowiedzą się jak przebiegała ewolucja
przywództwa, przekonają się czym dokładnie przywództwo różni się od zarządzania, oraz
utwierdzą się w przekonaniu kiedy i jak przywódca powinien unikać angażowania się
w zarządzanie, a kiedy łączyć je ze swoją podstawową rolą w organizacji. Uczestnikom
zostaną zaprezentowane wyniki badań (m. inn. R. Wrangham i D. Peterson).

11: 00–11: 15 Przerwa na kawę 

11: 15–13: 00 II. POSTRZEGANIE I TEORIE PRZYWÓDZTWA
Celem panelu jest pokazanie jak przywództwo było i jest postrzegane i jakie teorie
na jego temat zostały ogłoszone. Uczestnicy dowiedzą się co to jest teoria trait,
teorie behawioralne i teoria stylów, teoria sytuacyjna (Hersey i Blanchard), teorie
contingency, teoria funkcjonalna, teoria transakcyjna i teorie transformacyjne, teoria
wymiany leader – member, teoria leader – participation (Vroom i Yetton, teoria
ścieżki i celu (Mouse), model (Fiedler) i teoria cognitive resorce (Fiedler Garcia),
managerial grid (Blake i Mouton) i inne. Uczestnicy w czasie ćwiczeń będą ustalać
stopień akceptacji poszczególnych teorii oraz krytycznie je oceniać. 

13: 00–14: 00 Przerwa na lunch 

14: 00–15: 30 III. EMOCJONALNE, MENTALNE I INNE KONTEKSTY PRZYWÓDZTWA (I)
Celem panelu jest przedstawienie emocjonalnych i mentalnych kontekstów przywództwa.
W czasie wykładu i połączonych z nim ćwiczeń uczestnicy dowiedzą się jaka jest rola słów
w przekazie intencji lidera i w inspirowaniu osób do których są kierowane, jaka jest rola
charyzmy lidera i niebezpieczeństwa z nią związane, jakie jest znaczenie etyki i zaufania
do przywódcy, jakie są rodzaje zaufania i sposoby jego budowania, jaki jest wpływ emocji
i uczuć na przywództwo oraz jakie emocje i uczucia przywództwo wywołuje. Uczestnikom
zostaną zaprezentowane wyniki badań (m. inn. Mouse, Blumenstein, Rose).

15: 30–15: 45 Przerwa na kawę 

15: 45–16: 45 IV. EMOCJONALNE, MENTALNE I INE KONTEKSTY PRZYWÓDZTWA (II) 
Celem panelu jest zaprezentowanie innych kontekstów przywództwa. Uczestnicy dowiedzą
się czy przywództwa można (i jak) się nauczyć, jak pokonywać różne rodzaje stresu
związanego z przywództwem, jak dostrzegać początki wewnętrznego wypalenia i jak jemu
zapobiegać, jak zauważać brak własnych kompetencji i jak go pomniejszać, jakie inne
wyzwania stoją przed przywódcą i jak im sprostać, jakie są substytuty i czynniki
neutralizujące przywództwo, jak wyszukiwać i budować skutecznego lidera, jak
komunikować się z innymi przywódcami i co to jest przewodzenie sobie samemu.
Uczestnikom zostaną zaprezentowane wyniki badań (m. inn. Kerr, Jermier).

16: 45–17: 00 PODSUMOWANIE PIERWSZEGO DNIA SZKOLENIA



DRUGI DZIEŃ SZKOLENIA

9: 00–11: 00 V. LIDER W PROCESIE ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO 
Celem panelu jest zaprezentowanie podstawowych definicji i etapów procesu zarządzania
strategicznego oraz ról lidera i menedżera w tym procesie. W czasie wykładu przedstawione
zostaną m.in. następujące zagadnienia: (1) Definiowanie modelu biznesowego firmy, (2)
Koncepcja łańcucha wartości; (3) Podstawy procesowej analizy struktury firmy; (4) Zasady
formułowania, kaskadowania i budżetowania strategicznych celów; (5) Charakterystyka strategii
na poziomie korporacyjnym, biznesowym i funkcjonalnym; (6) Role liderów na poziomie
zarządzania strategicznego, taktycznego i operacyjnego, (7) Zasady komunikacji w systemie
zarządzania strategicznego. Uczestnicy podejmą próbę identyfikacji łańcucha wartości oraz
podstawowych procesów biznesowych w strukturze organizacyjnej swojej firmy, a także
zapoznają się z techniką analiz konkurencyjnego otoczenia firmy (PEST / Gap Analysis). 

11: 00–11: 15 Przerwa na kawę 

11: 15–13: 00 VI. FORMUŁOWANIE STRATEGICZNYCH PLANÓW DZIAŁANIA 
Celem panelu jest zaprezentowanie podstawowych form, zasad oraz narzędzi służących
do formułowania strategicznych planów działania. W czasie wykładu omówione zostaną m.
in.: (1) Znaczenie zasady SMART oraz KPIs; (2) Podstawowe zasady zarządzania
projektami; (3) Różnice między metodologią PMIBOK i Prince2; (4) Klasyczna procedura
rozwoju nowego produktu. W obszernej części ćwiczeniowej uczestnicy uzyskają możliwość
praktycznego zapoznania się z graficznymi technikami modelowania procesów pracy oraz
zasadami i narzędziami planowania projektów. W miarę możliwości czasowych,
zaprezentowane zostanie również narzędzie do badania jakości usług firmy – ServQual. 

13: 00–14: 00 Przerwa na lunch 

14: 00–15: 30 VII. TECHNIKI PRACY GRUPOWEJ 
Celem panelu jest zaprezentowanie oraz praktyczne ćwiczenie efektywnej techniki pracy
zespołowej, nazywanej Techniką Grupy Nominalnej. Technika ta może być wykorzystywana
do prowadzenia analiz uwarunkowań rozwoju firmy, a także w wielu innych
przedsięwzięciach wymagających konfrontacji przedstawicieli grup o różnorodnym
doświadczeniu zawodowym oraz przeciwstawnych interesach. Przedmiotem gry symulacyjnej
będzie przeprowadzenie analizy mocnych i słabych stron własnej firmy. 

15: 30–15: 45 Przerwa na kawę 

15: 45–16: 45 VIII. WDRAŻANIE I MONITOROWANIE STRATEGII FIRMY 
Celem panelu jest zaprezentowanie koncepcji i narzędzi służących do monitorowania
i kontroli realizacji strategii firmy oraz rola lidera i menedżera w procesie zarządzania
zmianą. W części wykładowej zaprezentowane zostaną: (1) Podstawowe etapy projektowania
strategicznego systemu kontroli; (2) Koncepcja i zasady mapowania strategii oraz budowania
zrównoważonej karty wyników; (3) Zasady projektowania struktur organizacyjnych; (4)
Model E. Kubler-Ross oraz zasady udziału liderów w zarządzaniu zmianą i kształtowaniu
kultury korporacyjnej firmy. 

16: 45–17: 00 PODSUMOWANIE DRUGIEGO DNIA SZKOLENIA 



TRZECI DZIEŃ SZKOLENIA

9: 00–11: 00 IX. PRZYWÓDZTWO W GWAŁTOWNIE ZMIENIAJĄCYM SIĘ OTOCZENIU 
Celem panelu jest zaprezentowanie gwałtownie zmieniających się warunków, w jakich
obecnie działa przedsiębiorstwo. W czasie wykładu uczestnicy szkolenia omówią następujące
zagadnienia: (1) Dzisiejsze otoczenie firmy; (2) Nieznani konkurenci; (3) Brak stabilności;
(4) Słabe sygnały; (5) Przywództwo na rwącej i spienionej rzece. W obszernej części
ćwiczeniowej uczestnicy zapoznają się z makrootoczeniem (a więc otoczeniem polityczno-
prawnym, otoczeniem ekonomicznym, otoczeniem socjologiczno-kulturowym, otoczeniem
ekologicznym i otoczeniem technologicznym) oraz z mikrootoczeniem (a więc otoczeniem
rynkowym i otoczeniem konkurencyjnym) a także z potencjalnymi działaniami zewnętrznych
interesariuszy).

11: 00–11: 15 Przerwa na kawę 

11: 15–13: 00 X. PRZYWÓDZTWO W ORGANIZACJI PODDAWANEJ
CIĄGŁYM WYZWANIOM 

Celem tego panelu jest zaprezentowanie nowych podejść przywódcy działającego
w dzisiejszej organizacji, poddawanej ciągłym wyzwaniom. W czasie wykładu uczestnicy
szkolenia omówią następujące zagadnienia: (1) Zapomnij o dobrym modelu biznesu; (2)
Nisze i długi ogon; (3) Wycofywanie dobrze działających produktów; (4) Technologia jako
obsesja; (5) Nowe strategiczne zarządzanie ludźmi; (6) Szybkość działania firmy i jej
pracowników; (7) Chaos jako narzędzie przewodzenia firmą; (8) Niehierarchiczne struktury
organizacji; (9) Firma jako wielkie targowisko. W czasie połączonych z wykładem ćwiczeń
uczestnicy szkolenia będą odnosili te zagadnienia do rzeczywistych sytuacji.

13: 00–14: 00 Przerwa na lunch 

14: 00–16: 00 XI. WNIOSKI DLA LIDERÓW
Celem tego panelu jest omówienie następujących zagadnień, wieńczących szkolenie: (1)
Światowy kryzys przywództwa; (2) Dlaczego lider i menedżer muszą zmieniać swoją
mentalność; (3) Jak w tym wszystkim nie zatracić się. Uczestnicy w swobodnej dyskusji będą
prezentować swoje przemyślenia na temat zagadnień omawianych w czasie szkolenia oraz
dochodzić do indywidualnych i grupowych wniosków, jakie powinni wynieść ze szkolenia
jako liderzy. Wnioski te będą konfrontowane z wiedzą panelisty i opiniami innych
uczestników szkolenia. 

16: 00–17: 00 PODSUMOWANIE TRZECIEGO DNIA I CAŁEGO SZKOLENIA




