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„Zarządzanie Ludźmi w Organizacji
daje uczestnikom wyjątkową okazję do doskonalenia swojego
stylu przywódczego. Osoby, które
odpowiadają w firmach za motywowanie i rozwój ludzi, otrzymają
tu cenną wiedzę w zakresie
zarządzania talentami, relacjami
i konﬂiktami, ale przede wszystkim odkryją nowe drogi do
skutecznego rozwoju potencjału
swoich podwładnych”.
prof. Radosław Koszewski
dyrektor IESE Executive Education
Center w Warszawie
prezes Executive Education Center

Ludzie – największy kapitał
Współczesne otoczenie biznesowe wymaga zaangażowania wyjątkowych przywódców
z wartościami, wizją i umiejętnościami niezbędnymi do osiągania strategicznych
celów biznesowych i zrównoważonego rozwoju organizacji.
Synergia zarządzania i przywództwa stanowi

Zarządzanie Ludźmi w Organizacji to zaję-

podstawę

cia ukierunkowane na realizację potrzeb

każdej

działalności

przynoszącej

od

szefów HR i innych osób odpowiedzialnych

liderzy

za kapitał ludzki, ambitnych profesjonalistów,

decydują o konkurencyjności ﬁrm na rynku.

którzy pragną zwiększyć swoją strategiczną

W zarządzaniu liczy się rozwój kapitału

rolę oraz wpływać na kierunki rozwoju

społecznego oraz kontrolowanie zadań dla

ﬁrmy. Proponujemy im ścieżkę edukacji

osiągnięcia

biznesowej

branży

i

biznesowej,

korzyści

skali.

niezależnie

Zaangażowani

wyników.

Przywództwo

jest

umożliwiającą

kluczem do umiejętnego prowadzenia ludzi

wiedzy,

ku wytyczonym celom, zdolności wywierania

strategicznych

wpływu, motywowania i rozwijania tych,

w obszarze kierowania ludźmi.

którzy

przyczyniają

się

do

pogłębienie

doskonalenie umiejętności analiz
i

działań

taktycznych

osiągnięcia

sukcesu.

Obierz kierunek
na rozwój

najwyższym światowym
poziomie
Pomóż podwładnym
rozwinąć mocne strony
Zainspiruj swoją organizację
nowym sposobem myślenia
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Przestrzeń rozwoju

IMPACT w edukacji biznesowej
Inicjatywa IMPACT została opracowana przez absolwentów IESE Business School.
Jej celem jest rozwój w Polsce edukacji biznesowej na najwyższym światowym poziomie.
Zarządzanie Ludźmi w Organizacji jest
jednym z projektów inicjatywy IMPACT.
Tworzą ją absolwenci IESE, którzy budują
społeczność opartą na dzieleniu się wiedzą
i wzajemnym wsparciu. Pozwala to na efektywny transfer wiedzy pomiędzy praktyką
biznesową i programami edukacyjnymi,

a także na promowanie odpowiedzialności.
Rezultatem projektu jest rozwój karier i tworzenie nowych form edukacji biznesowej dla
różnorodnych przedsiębiorczych środowisk
w Polsce oraz wzmacnianie nowoczesnej
kultury organizacyjnej.

„Inicjatywa IMPACT pozwala uczyć
się od najlepszych. Mam tu na myśli
profesorów IESE Business School
z Barcelony, ekspertów z najbardziej
prestiżowych ﬁrm w Polsce oraz samych uczestników zajęć – liderów
dynamicznie rozwijających się organizacji. Biorąc udział w kolejnych
zajęciach, sami będziemy wzrastali
jako liderzy, zaczniemy bardziej
angażować swoich pracowników
i pomagać im wzrastać”.
Elżbieta Wojtczak

absolwentka IESE Business School,
lider IMPACT
CEO Communication Unlimited
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Uczenie się poprzez doświadczenie

Skuteczny model
Zarządzanie Ludźmi w Organizacji stawia uczestnika w centrum własnego
doświadczenia edukacyjnego. Będzie on doskonalić swój styl przywódczy w kontekście
różnorodnych idei, pomysłów i doświadczeń innych liderów.
Nasze zajęcia kształtują zdolność do kwestionowania schematów i utartych założeń.
Przygotowują też do podejmowania decyzji
z większą pewnością siebie, do ograniczania

ryzyka, znajdowania nowych ścieżek rozwoju
i skutecznego wdrażania innowacyjnych
strategii.

WYMIANA
DOŚWIADCZEŃ

STUDIUM
PRZYPADKU

Efektywna komunikacja,
otwarty dialog,
budowanie relacji

Dyskusja, odkrywanie,
decydowanie

SYMULACJA
BIZNESOWA
Testowanie nowych
idei i rozwiązań

PRACA W GRUPACH
Różne perspektywy,
wiele aspektów,
pełny obraz sytuacji

DEBATA IMPACT
Spotkania z liderami biznesu,
wiodącymi naukowcami i inspirującymi
mówcami z różnych branż
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Profil kandydata
Zarządzanie Ludźmi w Organizacji kierujemy do osób odpowiedzialnych za rozwój
kapitału ludzkiego, do liderów którzy chcą kształtować zdolności przywódcze
i zdobywać kluczowe kompetencje w zarządzaniu ludźmi.

I

Szczególnie zapraszamy:

• szefów działów HR, którzy chcą poszerzyć wiedzę w zakresie rozwoju talentów i organizacji,
• menedżerów kierujących zespołem,
• przedsiębiorców inwestujących w nowe działania i zespoły,

V
• właścicieli ﬁrm rodzinnych,
którzy pragną kształcić kolejne generacje liderów.
II

Nasze standardy kształcenia
Studium przypadku

Networking

Reﬂeksja

Uczestnik zajęć konfrontuje
się z realnymi dylematami
praktyki biznesowej i przywództwa oraz poszukuje ich
potencjalnych
rozwiązań.
Metoda studium przypadku
IV
wymaga przeprowadzenia
analizy i dyskusji, w trakcie
której uczestnicy testują
rzeczywiste scenariusze biznesowe, udzielają rekomendacji i stają przed koniecznością podjęcia decyzji.

Komunikacja, interakcja oraz
wymiana wizji i poglądów
z
liderami
z
różnych
obszarów biznesu stwarza
uczestnikom
nową
perspektywę
spojrzenia
na
własną ﬁrmę. Atmosfera
współpracy oparta jest na
zaufaniu i otwartości, co
pozwala
na
nawiązanie
efektywnych relacji i kontaktów.

Poprzez konfrontację ze
sposobami myślenia innych liderów uczestnicy
rozpoznają własne zachowania i metody zarządzania. Stają przed wyzwaniem,
aby wyjść ze swojej strefy
komfortu, wzmocnić to, co
IIIrobią dobrze i wzbogacić
swój styl przywództwa.
Proces ten prowadzi do
odkrycia nowych kierunków
rozwoju osobistego i całych
organizacji.

RAMOWY PLAN MODUŁÓW
czwartek
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14.00-15.00

PRACA W GRUPACH

15.00-16.15

SESJA I

16.15-16.30

PRZERWA KAWOWA

16.30-17.30

PRACA W GRUPACH

17.30-18.45

SESJA II

19.00

DEBATA
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piątek
9.00-10.15

SESJA III

10.15-10.30

PRZERWA KAWOWA

10.30-11.45

SESJA IV

11.45-12.00

PRZERWA KAWOWA

12.00-13.30

SESJA V

„Nowe zasady funkcjonowania biznesu
i organizowania pracy w firmach
wymuszają zmianę sposobu myślenia
kadr zarządzających. Wychodząc naprzeciw tej potrzebie, proponujemy
ścieżkę edukacji biznesowej prowadzącą od pogłębienia wiedzy z obszaru zarządzania, poprzez dzielenie
się doświadczeniami z codziennego
życia liderów HR, aż po wypracowanie
nowych wizji i standardów”.
Anna M. Kozińska
prezes zarządu
Klub Lidera Zarządzania Zasobami Ludzkimi
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System modułowy

Struktura doświadczenia
edukacyjnego
Zarządzanie Ludźmi w Organizacji realizowane jest w systemie modułowym.
Dzięki temu uczestnicy mogą łatwo pogodzić udział w zajęciach z obowiązkami
zawodowymi i prywatnymi.
Pięć dwudniowych modułów rozplanowanych
w okresie czterech miesięcy pozwoli
uczestnikom z jednej strony brać udział
w dynamicznych zajęciach z grupą, a z drugiej
nie odrywać się od ważnych zobowiązań
profesjonalnych i osobistych.

Między modułami uczestnicy będą mogli od
razu wykorzystywać inspiracje, które zrodzą się
w trakcie zajęć i powracać na kolejne spotkania
z pytaniami oraz nowym wkładem do dyskusji.

Analiza i ocena
o
możliwości

Nowe standardy
działania

I

V
II

Inspiracje
do zmian

DOŚWIADCZENIE
EDUKACYJNE

IV
Wzmocnienie
odpowiedzialności

III
Minimaliza
Minimalizacja
ryzyka

RAMOWY PLAN MODUŁÓW
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czwartek

piątek

Zagadnienia merytoryczne

Najważniejsze pytania i wyzwania
Zarządzanie Ludźmi w Organizacji pomaga uchwycić najważniejsze i największe
problemy w agendzie strategicznego zarządzania ludźmi. Otwiera ścieżkę do głębokiej
analizy uwarunkowań technologicznych, społecznych i ekonomicznych, z którymi
liderzy HR konfrontują się na co dzień.

I

MODUŁ KAPITAŁ LUDZKI W ORGANIZACJI
Planowanie zatrudnienia, wynagradzania i rozwoju pracowników
Zarządzanie talentami – pozyskiwanie, rozwój talentów, polityka awansów
Masowe rekrutacje z zastosowaniem nowych technologii
Nowoczesne systemy wynagradzania i motywacji
Trendy zmian na rynku pracy – zapotrzebowanie na nowe profile zawodowe

II

MODUŁ PRZYWÓDZTWO
Style przywódcze, przywództwo przez wartości
Budowanie zespołów, które osiągają sukces
Disruptive leadership - przywódca wobec wyzwania
Wpływ stylu przywództwa na kulturę organizacji
Satysfakcja z równowagi w życiu zawodowym i rodzinnym

III

MODUŁ ZARZĄDZANIE ZMIANĄ, ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
Nowe standardy bezpieczeństwa w otoczeniu cyfrowym
Proaktywna komunikacja jako element procesu zarządzania zmianą
Negocjacje i konsultacje z pracownikami, radami pracowniczymi
i związkami zawodowymi
Inspirująca rola pracowników we wprowadzaniu innowacji
Przewidywanie ryzyka i przeciwdziałanie zagrożeniom
Zarządzanie zmianą jako element business as usual

IV

MODUŁ REGULACJE PRAWNE
Prawo pracy – najnowsze regulacje i przewidywane zmiany
Pakiety socjalne i ich wykorzystanie w świetle przepisów prawnych
Ochrona danych osobowych w skali polskiej, europejskiej i globalnej
Odpowiedzialność prawna dyrektorów personalnych
Compliance jako narządzie zarządzania ryzykiem prawnym

V

MODUŁ ZARZĄDZANIE LUDŹMI A STRATEGIA
Kompetencje dyrektora personalnego i rola obszaru zarządzania ludźmi
w organizacji
Powiązanie strategii i polityki personalnej ze strategią biznesu
Efektywność programów zarządzania talentami
Realizacja strategii poprzez zaangażowane działania pracowników
Różnorodność płci, kultur, generacji jako potencjał organizacyjny
Integracja misji, wizji i strategii organizacji poprzez narzędzia polityki
personalnej.

KOLEJNY KROK REKOMENDOWANE PROGRAMY IESE Business School
ADVANCED MANAGEMENT PROGRAM (AMP)
PROGRAM FOR MANAGEMENT DEVELOPMENT (PMD)
GLOBAL HR THINK TANK (GHRTT)
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Uznani wykładowcy i eksperci
Praktyczne aspekty zajęć gwarantują prowadzący z doświadczeniem na najwyższych
stanowiskach

menedżerskich,

w

tym

członkowie

zarządów

wiodących

firm.

Wśród naszych wykładowców są najlepsi eksperci zewnętrzni z branży doradztwa
strategicznego, trenerzy z doświadczeniem akademickim oraz wybitni liderzy biznesu.

Małgorzata Bartler

Rafał Bauer

ekspert w obszarze HR

członek rady nadzorczej
Próchnik

Sławomir Błaszczak

Michał Grzybowski

prezes zarządu, partner,
współwłaściciel
4Results

leader zespołu People
Advisory Services na Europę
Środkową i Południową
EY

Piotr Kolmas
partner zarządzający
4Results
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Katarzyna Kosel
dyrektor personalny
Castorama Polska

Michał Kurek

Walery Marcinowicz

partner, ekspert
ds. cyberbezpieczeństwa
KPMG

dyrektor strategiczny CEE
Korn Ferry Hay Group
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Roman Młodkowski
dyrektor programowy
Forbes Polska

Rafał Myler
partner zarządzający
Amrop

Andrzej Nitecki

Aneta Pankowska

ekspert w obszarze HR

partner
Kancelaria Prawna RKKW –
KWAŚNICKI,
WRÓBEL & Partnerzy

Karol Raźniewski

Łukasz Rozdeiczer

dyrektor People Advisory
Services
EY

negocjator, mediator,
prezes zarządu
Batna Group

Michał Spoczyński

Anna Szczeblewska

dyrektor
Departament Handlowy
Play

dyrektor Advisory,
People & Change Leader
PwC

Anna Turska

Dariusz Użycki

wiceprezes zarządu
Kancelaria
Ożóg Tomczykowski

konsultant, trener
dyrektor
Pedersen & Partners
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Mapa korzyści

INSPIRACJA
ZMIANA
Dowiesz się, jak efektywnie
realizować strategię firmy
w kontekście najnowszych
rynkowych trendów.

Zdobędziesz nową
perspektywę działania dzięki
dyskusjom i interakcjom
z innymi uczestnikami
i wykładowcami.

SIEĆ KONTAKTÓW
Zbudujesz relacje, które
wykorzystasz poza salą wykładową.

INNOWACYJNOŚĆ
ELASTYCZNOŚĆ
Udoskonalisz umiejętność
strategicznego myślenia
i stosowania różnych stylów
przywództwa.

Dostrzeżesz nowy potencjał
w ludziach i organizacji, aby
efektywniej radzić sobie
z wyzwaniami.

Zgłoszenia i informacje
Aplikacje prosimy składać w formie elektronicznej co najmniej sześć tygodni przed rozpoczęciem
zajęć. Komisja rekrutacyjna dokładnie zapoznaje się ze wszystkimi aplikacjami i odpowiada
indywidualnie na każde zgłoszenie. W związku z ograniczoną liczbą miejsc zapraszamy
do wcześniejszego aplikowania.

Kontakt:

dr Agnieszka Ptak
Dyrektor IMPACT
aptak@iese.edu
Tel. (+48) 22 829 64 23
Executive Education Center
ul. Senatorska 13/15
00-075 Warszawa
Poland

Czesne:
16 000 zł netto
Daty modułów 2018:
Luty 8-9 – Moduł I
Marzec 1-2 – Moduł II
Marzec 22-23 – Moduł III
Kwiecień 26-27 – Moduł IV
Maj 17-18 – Moduł V

Zarządzanie Ludźmi w Organizacji kończy się potwierdzeniem uczestnictwa
w zajęciach wystawianym przez Executive Education Center.
Uczestnicy nie otrzymują dyplomu IESE Business School.
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