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VUCA JEST AKRONIMEM PO RAZ PIERWSZY
ZASTOSOWANYM W 1987 ROKU W ODNIESIENIU 
DO TEORII PRZYWÓDZTWA WARRENA BENNISA 
I BURTA NANUSA W CELU OPISANIA LUB REFLEKSJI
NAD ZMIENNOŚCIĄ (VOLATILITY), NIEPEWNOŚCIĄ
(UNCERTAINTY), ZŁOŻONOŚCIĄ (COMPLEXITY) 
I NIEJEDNOZNACZNOŚCIĄ (AMBIGUITY) OGÓLNYCH
WARUNKÓW I SYTUACJI.

CZY VUCA TO JUŻ NASZA 
"NOWA NORMALNOŚĆ"?

ZWINNE ZARZĄDZANIE 
W ŚWIECIE VUCA 
- WPROWADZENIE

Od ponad roku musimy sobie radzić w zmienionych, 
w dodatku wciąż nieustabilizowanych, warunkach. 
Coś co mogło się wydawać chwilową przerwą 
w normalnym działaniu, staje się naszą rzeczywistością, 
z którą przyjdzie nam już żyć. Trzeba się pogodzić z myślą, 
że musimy podejść w nowy, inny sposób do zarządzania 
i budowania strategii. Kompetencje przyszłości czyli
zarządzanie w warunkach ciągłej zmienności, niepewności,
złożoności świata i jego nieprzewidywalności jeszcze
niedawno wydawało się abstrakcyjnym pojęciem, dziś jest
naszą codzienną rzeczywistością. 

Jeszcze ponad rok temu wydawało się, że mamy czas na
nauczenie się rzeczywistości VUCA. Dziś wiemy, że VUCA, 
to nasz "nowa normalność". Tym bardziej czas najwyższy
wypracować nowe strategie działania.



VUCA TO ZMIENNOŚĆ (VOLATILITY), NIEPEWNOŚĆ
(UNCERTAINTY), ZŁOŻONOŚĆ (COMPLEXITY) 
I NIEJEDNOZNACZNOŚĆ (AMBIGUITY) 

WYZWANIA ŚWIATA VUCA, 
A NOWE KOMPETENCJE

V – ZMIENNOŚĆ 
 (VOLATILITY)
 

Duża dynamika zmian zachodzących w organizacji i jej
otoczeniu (m.in.: zmiana modelu biznesowego, przebiegu
procesów spowodowana nowoczesnymi technologiami,
cyfryzacją, digitalizacją i automatyzacją pracy) 
Zmiany zachodzące na rynku przebiegające w sposób
nieprzewidywalny i chaotyczny 
Trudności z uchwyceniem trendów, tendencji i ustaleniu
właściwego wzorca postepowania 
Szybka dezaktualizacja planów w perspektywie 3-6 m. 
Trudność planowaniu strategicznym do 12 m.

Zwinne zarządzanie organizacją 
Przewodzenie zmianom 
Elastyczność w działaniu 
Tworzenie i realizacja wizji 
Integracja ludzi wokół wspólnych celów 
Zwinne planowanie pracy 
Ciągłe monitorowanie wyników pracy 
Zarządzanie rozproszonymi zespołami 
Worlk life balance 

WYZWANIA

NOWE KOMPETENCJE



VUCA TO ZMIENNOŚĆ (VOLATILITY), NIEPEWNOŚĆ
(UNCERTAINTY), ZŁOŻONOŚĆ (COMPLEXITY) 
I NIEJEDNOZNACZNOŚĆ (AMBIGUITY) 

WYZWANIA ŚWIATA VUCA, 
A NOWE KOMPETENCJE

U – NIEPEWNOŚĆ 
 (UNCERTAINTY) 

Brak przewidywalności sytuacji, występowanie

nieoczekiwanych zdarzeń 

Nieprzewidywalność wystąpienia możliwych ryzyk i szans

rozwojowych 

Dynamicznie zmieniające się potrzeby konsumentów

Na podstawie dotychczasowych doświadczeń trudno

jest wnioskować o najbliższej przyszłości

Pojawianie się stale nowych sytuacji, sprawia, że

dotychczasowe zasady i reguły tracą na znaczeniu

Trudność ze zrozumieniem występujących zdarzeń i

pojawiających się problemów 

Trudność z przewidzeniem skutków podjętych decyzji

Otwarta komunikacja w organizacji 

Stały przepływ informacji 

Stałe feed back o sposobie pracy i jego rezultatach 

Współpraca w zespole 

Budowanie autentycznych relacji w zespole 

Zarządzanie różnorodnością w wielopokoleniowych

zespołach 

Inteligencja emocjonalna 

Budowanie zaangażowania ludzi 

Budowanie firmy opartej na wartościach  

WYZWANIA

NOWE KOMPETENCJE



VUCA TO ZMIENNOŚĆ (VOLATILITY), NIEPEWNOŚĆ
(UNCERTAINTY), ZŁOŻONOŚĆ (COMPLEXITY) 
I NIEJEDNOZNACZNOŚĆ (AMBIGUITY) 

WYZWANIA ŚWIATA VUCA, 
A NOWE KOMPETENCJE

C – ZŁOŻONOŚĆ 
 (COMPLEXITY) 

Złożoność zjawisk w organizacji i jej otoczeniu 
Nakładanie się na siebie różnych obszarów działalności 
Trudność z przyjmowaniem i przetwarzaniem nadmiaru i
złożoności danych i informacji płynących w obrębie
organizacji, jak i z jej otoczenia
Posiadanie częściowych, niepełnych danych i informacji 
Automatyzacja zarzadzania częścią danych i informacji w
firmie 
Nakładanie się różnych problemów, brak identyfikacji
efektu przyczynowo – skutkowego utrudniający analizę i
wyciąganie wniosków 
Analiza wielu i złożonych informacji utrudnia proces
decyzyjny, rośnie ryzyko podjęcia niewłaściwych decyzji 
Obawa przed podjęciem niewłaściwej decyzji 

Zarządzanie nadmiarem informacji 
Skuteczne podejmowanie właściwych decyzji 
Rozwiązywanie złożonych problemów 
Poszukiwanie nowych rozwiązań 
Upraszczanie złożonych procesów i przepływu pracy  
Ciągły rozwój kompetencji pracowników
Zdolności interdyscyplinarne 
Nastawienie na klienta 

WYZWANIA

NOWE KOMPETENCJE



VUCA TO ZMIENNOŚĆ (VOLATILITY), NIEPEWNOŚĆ
(UNCERTAINTY), ZŁOŻONOŚĆ (COMPLEXITY) 
I NIEJEDNOZNACZNOŚĆ (AMBIGUITY) 

WYZWANIA ŚWIATA VUCA, 
A NOWE KOMPETENCJE

A – NIEJEDNOZNACZNOŚĆ 
 AMBIGUITY)  

Trudność w zrozumieniu obecnej rzeczywistości,
potencjalne błędne jej rozumienie 
Niejasność sytuacji, duża różnorodność interpretacji
danych, wieloznaczność lub sprzeczność sygnałów 
Ryzyko błędnego odczytania sygnałów z otoczenia lub
danych i informacji
Brak doświadczeń w nowej sytuacji, działanie na
„nieznanym terenie” 
Bazowanie na dotychczasowej wiedzy i doświadczeniu
jest już niewystarczające i często nie przekłada się na
skuteczne działanie
Działanie poza strefą komfortu, w sytuacji wyższego
ryzyka 

Krytyczne myślenie  
Odporność psychiczna
Ciągłe uczenie się 
Uczenie się przez doświadczenie i poprzez popełnianie
błędów 
Dzielenie się wiedzą

WYZWANIA

NOWE KOMPETENCJE



VUCA TO ZMIENNOŚĆ (VOLATILITY), NIEPEWNOŚĆ
(UNCERTAINTY), ZŁOŻONOŚĆ (COMPLEXITY) 
I NIEJEDNOZNACZNOŚĆ (AMBIGUITY) 

WYZWANIA ŚWIATA VUCA, 
A NOWE KOMPETENCJE

KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI

Tak wymagający i niełatwy świat VUCA, w jakim przyszło
nam żyć i aktywnie pracować, sprawia, że liderzy stają 
w organizacjach przed nowymi wyzwaniami. 

Bycie skutecznym i efektywnym w świecie VUCA prowadzi do
konieczności przejścia ku zwinnemu zarządzaniu, 
co wymaga od nas nowych kompetencji, nazywanych tzw.
kompetencjami przyszłości. 

TYLKO ZWINNE PODEJŚCIE DO ZMIAN JEST
SKUTECZNĄ ODPOWIEDZIĄ NA ŚWIAT VUCA

Współczesne organizacje potrzebują na wszystkich
szczeblach zarządzania zwinnych, silnych i odpornych
Liderów, którzy w obliczu tak dużej zmienności potrafią
wyznaczyć jasny kierunek i cele do jakich organizacja i jej
ludzie mają zmierzać. 

Skuteczni Liderzy potrafią zainspirować i zaangażować ludzi
do podążania w wyznaczonym kierunku, ale jednocześnie
potrafią zrozumieć potrzeby i silne emocje czy frustrację z
jaki mierzą się ich pracownicy, wynikającą 
z dużej niepewność i niestabilności świata w jakiej żyjemy 
i warunków w jakich muszą realizować codzienne zadania. 



ZWINNOŚĆ UCZENIA SIĘ 
- MODEL LEARNING AGILITY

Mental agility – umiejętność krytycznej oceny sytuacji i
rozwiązywania problemów w sposób niekonwencjonalny
i unikatowy
People agility – umiejętność budowania relacji z osobami
o odmiennych preferencjach, umiejętność zarządzenia
trudnymi , niejednoznacznymi sytuacjami w celu
konsolidacji i wspólnej aktywności.
Change agility – umiejętność zarządzanie ludźmi w stale
zmieniających się warunkach oraz radzenia sobie z
poczuciem dyskomfortu w związku z doświadczaną
zmianą, 
Results agility – dostarczanie wyników w pierwszych
terminach poprzez odpowiednie inspirowanie innych i
budowanie zaufania do siebie.
Self-awareness – umiejętność autorefleksji Lidera oraz
zdefiniowania swoich mocnych stron i obszarów do
rozwoju; świadomość wpływu własnego zachowania na
inne osoby. 

Jednym z modeli, który ujmuje wszystkie kluczowe
kompetencje dla skutecznego radzenia sobie w świecie VUCA
jest model zwinnego uczenia się czyli tzw. model Learning
Agility. 

Pojęcie Learning Agility zostało wprowadzone w 2000 r.
przez Lombardo i Eichinger, którzy wyróżnili 5 faktorów
składających się z grup kompetencji wpływających właśnie
na Zwinność Uczenia się tj.: 

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ 
Z NASZĄ PROPOZYCJĄ ZAKRESU
WSPÓŁPRACY



ETAP 1 - ANALIZA POTRZEBY
ROZWOJOWEJ ORGANIZACJI

Kultura organizacyjna
Styl przywódczego menedżerów
Sposób zarządzania organizacją
Zaangażowanie pracowników
Doświadczenia firmy we wdrażaniu zmian
Zarządzanie firmą w świecie VUCA 

Celem naszego projektu rozwojowego jest dostarczenie nowych kompetencji pozwalających na rozwój
liderów i ich organizacji w świecie VUCA. Nasze działania rozwojowe zaczynamy od dokładnej analizy
potrzeby rozwojowej firmy i ludzi. 

KROK 1
POZNANIE SYTUACJI ORGANIZACYJNEJ
W ramach projektu rozwojowego Zwinne zarządzanie w świecie VUCA w pierwszym kroku
przeprowadzamy analizę sytuacji organizacji oraz jej specyfiki działania, potrzeb rynku, sektora. Celem
tego kroku jest zebranie kluczowych informacji na temat sytuacji i potrzeb organizacyjnych. 

KROK 2 
BADANIE STOPNIA PRZYGOTOWANIA ORGANIZACJI 
DO ZARZĄDZANIA W ŚWIECIE VUCA
W tym kroku sprawdzamy, czy firma zaadaptowała się już skutecznie do niepewnej, złożonej,
nieprzewidywalnej i niejednoznacznej rzeczywistości VUCA

Cel badania
Sprawdzenie gotowości firmy do adaptacji do nowej rzeczywistości VUCA, określenie stopnia
przygotowania organizacji i jej kadry menedżerskiej do skutecznego zarządzania organizacją 
w środowisku niepewnej, złożonej, nieprzewidywalnej i niejednoznacznej rzeczywistości.

Przedmiot badania
W badaniu określony jest ogólny poziom wskaźnika gotowości organizacji do zarządzania w świecie
VUCA oraz poziom jej przygotowania w 6 aspektach funkcjonowania przedsiębiorstwa tj.: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Volatility,_uncertainty,_complexity_and_ambiguity
https://en.wikipedia.org/wiki/Volatility,_uncertainty,_complexity_and_ambiguity


ETAP 1 - ANALIZA POTRZEBY
ROZWOJOWEJ ORGANIZACJI

KROK 3
BADANIE POZIOMU ROZWOJU KOMPETENCJI 
LEARNING AGILITY
Świat VUCA, to świat niezwykle wymagający i trudny do adaptacji, ale też do bieżącego działania i
rozwoju. Wymaga od nas i od organizacji nowych kompetencji. Według badań Korn Ferry Talent for
Tomorrow: Four Secrets for HR Agility in an Uncertain World, czynnikiem który sprawia, że
organizacjom udaje się aktywnie działać i rozwijać w warunkach ciągłej zmienności, dużej
niestabilności i niepewności oraz złożoności biznesowej, jest Zwinność Uczenia się (Learning
Agility). 

Aby organizacja była zwinna, potrzebuje zwinnych menedżerów i zwinnych pracowników. 
W tym kroku sprawdzamy, czy organizacja dysponuje odpowiednio przygotowaną kadrą liderów i
kluczowych pracowników to zwinnego działania w świecie VUCA. 
 
Cel badania 
Celem tego badania jest określenie kluczowych dla organizacji kompetencji "zwinności" oraz
zbadanie ich obecnego poziomu rozwoju wśród liderów i kluczowych pracowników. 

W zależności od potrzeby oraz sytuacji danej organizacji badanie kompetencji Learning Agility
przeprowadzamy za pomocą testu kompetencyjnego lub sesji development center. 

Po dokonaniu Analizy potrzeby rozwojowej firmy, przechodzimy do kolejnego etapu czyli rozwoju
wybranych kompetencji liderów przyszłości. Nasze programy rozwojowe opieramy także na
najnowszym modelu Learning Agility (Zwinnego uczenia się). Głównym celem naszego projektu
rozwojowego – Zwinne zarządzanie w świecie VUCA jest rozwój tzw. kompetencji przyszłości
Liderów. 



ETAP 2
ROZWÓJ KOMPETENCJI PRZYSZŁOŚCI 
WG MODELU LEARNING AGILITY

Otwarta komunikacja lidera (jasne i stałe informowanie o pojawiających się wyzwaniach,
trudnościach, czy zachodzących zmianach w firmie i jej otoczeniu oraz wprowadzanej
aktualizacji w strategii na poziomie całej firmy i poszczególnych działów)
Stały przepływ informacji  (ciągła komunikacji w zespołach, między przełożonym a zespołem
oraz między współpracownikami, bieżące informowanie się o postępach prac i pojawiających
się trudnościach)
Zarządzanie nadmiarem informacji (pozyskiwanie informacji z różnych źródeł, odpowiednia ich
segregacja, ciągła konieczność analizy i oceny napływających danych, radzenie sobie z
nadmiarem info) 
Skuteczne podejmowanie właściwych decyzji (rozpoznawanie różnych opcji, dokonanie
optymalnego wyboru, przewidywanie konsekwencji i podejmowanie ryzyka, przyjmowanie
odpowiedzialności za decyzję) 
Rozwiązywanie złożonych problemów (głęboka analiza przyczyn i skutków problemu, dotarcie
do faktycznych źródeł jego występowania)
Poszukiwanie nowych rozwiązań (niezależność myślenia, wychodzenie poza schemat,
kreatywne myślenie, odnajdywanie, wymyślanie nowych idei, tworzenie nowych sposobów
działania) 
Krytyczne myślenie (wyrobienie krytycznej postawy poznawczej, po to aby dokonywać
poprawnej interpretacji informacji i sytuacji, eliminowanie nieprawdziwych lub błędnych
danych, analiza i syntetaza informacji, wyciąganie właściwych wniosków) 
Rezyliencji, odporność psychiczna (odporność na niepewność, niepokój, stres i presję czasu,
wytrwałość w działaniu i rozwiązywaniu problemów, odwaga w eksplorowaniu nowych
obszarów działania)

MENTAL AGILITY 
Celem tego modułu jest rozwój umiejętności krytycznej oceny sytuacji i rozwiązywania złożonych 
 problemów w sposób niekonwencjonalny i unikatowy, radzenie sobie z przeciążeniem
poznawczym i nadmiarem bodźców w złożonym środowisku VUCA, 
a dzięki temu szybsze adoptowanie się i skuteczniejsze działanie w nowej rzeczywistości. 

ROZWIJANE KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI 



LEARNING AGILITY TO: MENTAL AGILITY (ZWINNOŚĆ
MYŚLENIA), PEOPLE AGILITY (ZWINNOŚĆ RELACJI, 
CHANGE AGILITY (ZWINNOŚĆ W ZMIANACH), RESULTS
AGILITY (ZWINNOŚĆ W WYNIKACH), SELF AWARENESS
(ZWINNOŚĆ OSOBISTA)

ETAP 2
ROZWÓJ KOMPETENCJI PRZYSZŁOŚCI 
WG MODELU LEARNING AGILITY

PROPONOWANE SZKOLENIA 
Z MODUŁU MENTAL AGILITY

Uważność i krytyczne myślenie lidera
Siła i odporność psychiczna lidera
Komunikacja w pracy Lidera 

Prowadzenie rozmów w zespole
Rozwiązywanie problemów w świecie VUCA
Metody kreatywnej pracy 

Budowanie kultury organizacyjnej zwinnego zarządzania
Zarzadzanie nadmiarem danych i informacji 

INDYWIDUALNE

ZESPOŁOWE

ORGANIZACYJNE



ETAP 2
ROZWÓJ KOMPETENCJI PRZYSZŁOŚCI 
WG MODELU LEARNING AGILITY

Zarządzanie rozproszonymi zespołami (rozwój pracy zdalnej i hybrydowej, elastyczność
miejsca i godzin pracy, budowanie współpracy w środowisku wirtualnym)
Współpraca w zespole (ustalenie transparentnych zasad pracy w zespole i oczekiwanych
rezultatów, dotrzymywanie ustaleń i zobowiązań) 
Budowanie autentycznych relacji w zespole (rozwijanie uważności i prawdziwej obecności w
relacjach, rozwijanie empatii w relacjach, budowanie zaufania) 
Zarządzanie różnorodnością w wielopokoleniowych zespołach (wzajemne zrozumienie
różnorodności potrzeb, wartości, motywów działania, budowanie zespołów z ludzi o
odmiennych kompetencjach, doświadczeniach, sposobach działania, a nawet poglądach.)
Budowanie zaangażowania ludzi (empowerment, współdziałanie i współodpowiedzialność za
wyniki i pracę zespołową, budowanie autonomii ii samodzielności pracy, branie
odpowiedzialności za wykonania zadania i jego wynik). 
Ciągły rozwój kompetencji pracowników, aby byli przygotowani na działania w złożonej
sytuacji
Dzielenie się wiedzą, dawanie pracownikom przestrzeni i zachęcanie ich do rozwoju 
Budowanie firmy opartej na wartościach (budowanie stabilnej przyszłości firmy w
perspektywie długoterminowej; działanie i przewodzenie w oparciu o wartości, codzienne
stosowanie wartości w praca zespołów, poczucie sensu w pracy)

PEOPLE AGILITY 
Celem tego modułu jest rozwój umiejętności budowania relacji z osobami o różnych potrzebach i
oczekiwaniach, zarządzenia złożonymi i  niejednoznacznymi sytuacjami w celu konsolidacji 
i skutecznej wspólnej pracy w zespole w złożonym środowisku VUCA, a dzięki temu szybsze
adoptowanie się i skuteczniejsze działanie w nowej rzeczywistości. 

ROZWIJANE KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI 



ETAP 2 - ROZWÓJ KOMPETENCJI
PRZYSZŁOŚCI 
WG MODELU LEARNING AGILITY

PROPONOWANE SZKOLENIA 
Z MODUŁU PEOPLE AGILITY

Budowanie autentycznego przywództwa 
Budowanie empatycznych relacji z pracownikami 
Budowanie asertywnej postawy w relacjach 

Współpraca w zespole wielopokoleniowym 
Zarzadzania przepływem informacji w zespole 
Koordynowanie pracy zespołu na odległość 

Nowoczesne przywództwo w świecie VUCA 
Zarządzanie wiedzą
Budowanie zaangażowania ludzi, empowerment 

INDYWIDUALNE

ZESPOŁOWE

ORGANIZACYJNE

LEARNING AGILITY TO: MENTAL AGILITY (ZWINNOŚĆ
MYŚLENIA), PEOPLE AGILITY (ZWINNOŚĆ RELACJI, 
CHANGE AGILITY (ZWINNOŚĆ W ZMIANACH), RESULTS
AGILITY (ZWINNOŚĆ W WYNIKACH), SELF AWARENESS
(ZWINNOŚĆ OSOBISTA)



ROZWÓJ KOMPETENCJI PRZYSZŁOŚCI 
WG MODELU LEARNING AGILITY

Zwinne zarządzanie organizacją (szybkie dostosowywanie celów organizacji i planów działania
do zmian zachodzących na rynku, bieżące reagowanie na pojawiające się szanse i zagrożenie
płynące z rynku, szybkie dostosowywanie się do nowych okoliczności biznesowych) 
Przewodzenie zmianom (dostrzeganie i komunikowanie korzyści wynikające ze zmian,
inicjowanie zmian w organizacji; tworzenie pozytywnego nastawienia wobec zmian,
przyjmowanie odpowiedzialności za przeciwdziałanie negatywnym konsekwencjom)
Elastyczność w działaniu (efektywne i konstruktywne działanie także w warunkach stresu i
presji; szybkie reagowanie na zmiany, łatwe adoptowanie się do zmian i nieoczekiwanych
wydarzeń)
Inteligencja emocjonalna (skuteczne radzenie sobie z sytuacją niepewności, stałym poziomem
frustracji, silnie przezywanego lęku, radzenie sobie z niepokojem, stresem oraz presją czasu,
zadań, wyników, ludzi) 
Uczenie się przez doświadczenie i poprzez popełnianie błędów (to ważny etap procesu
uczenia się w złożonym, niejednoznacznym, a niekiedy sprzecznym świecie wiedzy i
doświadczeń, tworzenie atmosfery do bezpiecznego eksperymentowania, popełniania błędów i
podejmowania ryzyka oraz wyciągania wniosków) 
Worlk life balance (zachowanie równowagi między pracą i życiem prywatnym, zarządzanie
odpowiednim poziomem uwagi i energii, rozwijanie świadomej uważności, bycia „tu i teraz”)

CHANGE AGILITY 
Celem tego modułu jest rozwój umiejętności anty - kruchego reagowania na zmiany 
w otaczającym świecie VUCA. Umiejętność zarówno zauważania symptomów zmian, 
jak i planowania, reagowania  i wdrażania zmian przy częstej zmianie priorytetów. Zmian
oczekiwanych wynikających ze rozwoju strategii ale także nieoczekiwanych wynikających 
z pojawiających się czarnych łabędzi. 

ROZWIJANE KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI 



ROZWÓJ KOMPETENCJI PRZYSZŁOŚCI 
WG MODELU LEARNING AGILITY

PROPONOWANE SZKOLENIA 
Z MODUŁU CHANGE AGILITY

Psychologiczne aspekty zmiany 
Work life balance
Budowanie postawy proaktywnej w zmianie 

Kierowanie ludźmi w zmianie
Sytuacje trudne i konfliktowe w pracy zespołu 

Zarządzanie zmianami w organizacji 
Zwinne zarządzanie organizacją

INDYWIDUALNE

ZESPOŁOWE

ORGANIZACYJNE

LEARNING AGILITY TO: MENTAL AGILITY (ZWINNOŚĆ
MYŚLENIA), PEOPLE AGILITY (ZWINNOŚĆ RELACJI, 
CHANGE AGILITY (ZWINNOŚĆ W ZMIANACH), RESULTS
AGILITY (ZWINNOŚĆ W WYNIKACH), SELF AWARENESS
(ZWINNOŚĆ OSOBISTA)



ROZWÓJ KOMPETENCJI PRZYSZŁOŚCI 
WG MODELU LEARNING AGILITY

Tworzenie i realizacja wizji opracowanie jasnej wizji rozwoju organizacji i jej realizacja,
przekładanie wizji na jasną strategię biznesową, spójne cele i plany działania zespołów,
komunikowanie zrozumiałej wizji i kierunku działania firmy)
Integracja ludzi wokół wspólnych celów i kierunku działania, stałe weryfikowanie celów i
priorytetów działania, powiązanie celów organizacji z zadaniami w zespole 
Zwinne planowanie pracy (zmiana podejścia do planowania długoterminowego, planowanie w
krótkiej perspektywie czasowej, ciągła weryfikacja celów i priorytetów, budowanie
elastycznego planu na przyszłość) 
Ciągłe monitorowanie wyników pracy (zapewniające stałą kontrolę kierunku działania
zespołów i firmy, zarzadzanie wynikami, zarządzanie przepływem pracy i zadaniami) 
Upraszczanie złożonych procesów i przepływu pracy ludzi (ciągłe doskonalenie pracy i
optymalizowanie procesów adekwatnie do zachodzących zmian w firmie i w jej otoczeniu)
Nastawienie na klienta (skupienie się na działaniach dostarczających realną wartość dla
klienta, zapewnienie jakości pracy oraz produktów/usług)

RESULTS AGILITY 
Celem tego modułu jest nieustanne doskonalenie ludzi, zespołów, procesów i organizacji,
zmierzające do osiągania lepszych rezultatów, dostarczanie wyników w pierwszych terminach
poprzez odpowiednie inspirowanie innych. Tworzenie organizacji, która sprzyja upraszczaniu
rzeczywistości VUCA bez straty jakości i zaangażowania ludzi. 

ROZWIJANE KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI 

SELF AWARENESS 
Celem tego obszaru jest rozwój umiejętności autorefleksji lidera, zdefiniowania swoich mocnych
stron i obszarów do rozwoju jako zwinnego lidera oraz budowania świadomości wpływu swojego
zachowania na zachowania innych osób. Self Awareness nie składa się z osobnych szkoleń.
Kompetencje w ramach tego obszaru rozwijane są podczas wszystkich modułów: mental agility,
people agility, change agility oraz results agility. 



ROZWÓJ KOMPETENCJI PRZYSZŁOŚCI 
WG MODELU LEARNING AGILITY

PROPONOWANE SZKOLENIA 
Z MODUŁU RESULTS AGILITY

Efektywność osobista lidera
Odpowiedzialność za cele i wyniki w świecie VUCA
Motywowanie pracowników do pracy w rzeczywistości
VUCA

Zarządzanie zadaniami w zespole
Wizualne zarządzanie wynikami 
Sytuacje trudne i konfliktowe w pracy zespołu 

Zarządzanie zespołem rozproszonym
Zarządzanie wynikami w firmie 
Model doskonalenia organizacji (zarządzanie i
optymalizowanie procesów) 

INDYWIDUALNE

ZESPOŁOWE

ORGANIZACYJNE

LEARNING AGILITY TO: MENTAL AGILITY (ZWINNOŚĆ
MYŚLENIA), PEOPLE AGILITY (ZWINNOŚĆ RELACJI, 
CHANGE AGILITY (ZWINNOŚĆ W ZMIANACH), RESULTS
AGILITY (ZWINNOŚĆ W WYNIKACH), SELF AWARENESS
(ZWINNOŚĆ OSOBISTA)



NASZA METODYKA PRACY

model TO BE (Training Oriented Business Efficiency)
model SEB (Szkoleń Efektywnych Biznesowo)
model J. Kirkpatrick’a
model SUS 2.0

Nasze szkolenia realizujemy w formie warsztatowej,
zarówno na sali szkoleniowej (stacjonarnie) oraz w
formie warsztatów on-line (zdalnie). 

Wszystkie nasze szkolenia realizowane w oparciu o
stosowany przez nas:

Metodyka szkoleniowa 
Warsztat przeprowadzony jest metodami aktywnymi,
jako intensywna praca praktyczna na sali szkoleniowej 
z trenerem (80% zadań praktycznych, 20% zajęć
teoretycznych), co pozwala zachować wysoce
interaktywny charakter procesu uczenia. Metoda
warsztatowa skupiona jest na aktywizowaniu potencjału i
zasobów uczestników grupy, tworzy okazję do
zdobywania nowych doświadczeń i rozwijania
umiejętności: biznesowych, psychologicznych 
i społecznych.

Na koniec każdego warsztatu uczestnicy wraz z trenerem
tworzą Plany Działań Wdrożeniowych, 
a po szkoleniu dodatkowo realizują przekazane zadania
wdrożeniowe. 
·
Warsztaty on-linowe realizujemy w oparciu o różnorodne
technologie transmisji video tj. Live Webinar, Zoom,
Clickmeeting, MS Teams, Google Meet etc.) oraz różnego
rodzaju rozwojowe narzędzia cyfrowe np. Mural, Miro,
Padlet, Mentimeter, etc. . W formie on-line realizujemy
też webinaria, podcasty, warsztaty team buildingowe etc.) 



OPIEKUN PROJEKTU
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