
RZECZYWISTOŚĆ VUCA 
WARSZTATY DLA MENADŻERÓW 
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VUCA PRIME 

Rzeczywistość VUCA, to świat w którym na co dzień żyjemy i pracujemy.  
To środowisko na które składają się: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VUCA PRIME 

Odpowiedzą na to mgliste środowisko VUCA  wynikające z klimatu zmiennego, 
niestabilnego, złożonego i niejednoznacznego jest działanie wg modelu VUCA Prime 
czyli: 
wizja (vision),  
zrozumienie (understanding),  
jasność i odwaga (clarity/courage) oraz  
zwinność/adaptacyjności (agility). 
 
Twórcą rozwiązania jest  Bob Johansen, z Institute for the Future, który zaproponował, 
aby menedżerowie w odpowiedzi na sytuację VUCA zdobyli następujący zestaw 
umiejętności: Vision (Wizja), Understanding (Zrozumienie), Clarity (Jasność), oraz 
Agility (Zwinność), który nazwał VUCA Prime 
 
 
 
 



KONCEPCJA PROGRAMU* 

 

 

V 

Wyzwanie stanowią szybkie zmiany przebiegający w sposób 
chaotyczny, uniemożliwiający określenie jakichkolwiek 
trendów lub znalezienie wzorców postępowania                           
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Wyzwanie wiąże się faktem, że na podstawie doświadczeń z 
przeszłości trudno jest wnioskować o przyszłości. Pojawiają 
się wciąż nowe wyjątki od reguł, a nawet wyjątki od 
wyjątków, a same reguły tracą swoją aktualność 
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Wyzwanie stanowią nakładające się na siebie różne obszary 
działalności oraz wpływ czynników zewnętrznych, co 
powoduje trudności w identyfikacji łańcucha przyczynowo-
skutkowego podejmowanych działań i pojawiających się 
problemów 
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Wyzwanie stanowią niejasność sytuacji, szansa na błędne 
odczytanie sygnałów płynących z otoczenia, mnogość 
znaczeń oraz brak wcześniejszych doświadczeń w danym 
obszarze. Oznacza to działanie w terenie określanym jako 
„nieznane nieznane”  

*szczegółową zawartość merytoryczną przedstawimy po diagnozie potrzeb, program może być dopasowany do wersji 6- 8 modułowej- wybór z powyższych 10 
modułów 
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Zamiast szczegółowych planów warto zadbać o wizję firmy lub 
wizję konkretnego przedsięwzięcia (np. wizję wejścia na nowy 
rynek), czyli opis stanu docelowego. Wizja taka pozwala na 
wyznaczenie kierunku w warunkach zmienności i jest dla 
menedżerów latarnią morską w czasie burzy 
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Reakcją na niepewność jest zdolność menedżera do 
pozyskiwania informacji zwrotnej z otoczenia – od pracowników, 
klientów czy dostawców. Efektywne zarządzanie w świecie VUCA 
wymaga kompetencji komunikacyjnych od menedżera oraz 
stworzenia warunków do otwartej komunikacji na wszystkich 
szczeblach firmy po to, aby zdobywane informacje płynęły jak 
najszybciej do osób podejmujących decyzje. 
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W odpowiedzi na złożoność menedżerowie opracowują jasny system 
zarządzania w firmie. Dzięki niemu pracownicy otrzymują rzetelnie 
opisane zadania i procesy. Ponadto, ukierunkowane na realizację wizji, 
decyzje menedżerów dają pracowników poczucie zmierzania w 
odpowiednim kierunku, pomimo pojawiającego się chaosu w 
otoczeniu. Tam, gdzie nie pomogą procedury, ważny jest rozwój 
pracowników, aby byli przygotowani na działania w złożonej sytuacji. 
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Kompetencją, która pomaga menedżerom w warunkach 
niejednoznaczności jest zwinność. Oznacza ona umiejętność 
rozpoznawania sytuacji za pomocą eksperymentów. Postawienie 
hipotezy, a następnie przeprowadzenie testu, pozwala na sprawdzenie 
czy dane działanie przynosi zakładany rezultat. Zamiast prowadzić 
długie dyskusje, lepiej jest przetestować dane rozwiązanie i zobaczyć, 
jaki będzie jego efekt. 
 

 P R I M E 



VUCA PRIME WARSZTAT 

Nasze szkolenie skupia się na : 
•Rozwoju kompetencji związanej z jasnym określaniem i komunikowaniem osobistej wizji 
lidera. 
•Treningu umiejętności kształtowania środowiska konstruktywnego feedbacku i 
zrozumienia. 
•Nabyciu wiedzy i ćwiczenie umiejętności dot. wdrażania i stosowania jasnych, 
przejrzystych zasad zarządzania opartych na najlepszych praktykach. 
•Wsparciu postawy adaptacyjności w sposób kaskadowy (budowanie  własnej i 
podległego zespołu otwartości na zmianę). 
 
Większość zmian ( ok. 80%)  kończy się niepowodzeniem z powodu niewłaściwego 
zarządzania zmianą. Zwinne  organizacje nie tylko  zarządzają zmianą  ale również 
efektywnie wykorzystują dynamikę zmiany i umiejętność sprawnego zarządzania 
pomysłami, pojawiającymi się w organizacji. 



REALIZACJA PROGRAMU 

Warsztat  
Czas: 2  dni (16 godzin dydaktycznych) 

 
 

Sesje indywidualne 
 

 

FOLLOW UP: 
-post work 

-e-learning, e-kurs 
-pigułki inspiracji…. 



SESJE INDYWIDUALNE* 

Rekomendujemy wzmocnienie procesu edukacyjnego poprzez dedykowane  
sesje indywidualne po każdym module szkoleniowym co  
przełoży się na realne wdrożenie umiejętności w środowisko zawodowe Menadżerów. 
 
Sesje indywidualne w oparciu o wypracowany na szkoleniach  Indywidualny  
Plan Rozwoju dają  możliwość bezpiecznego przedyskutowania konkretnych dylematów, 
wzmocnienie nawyków, czy operacyjnego wprowadzenia nowej umiejętności w życie.  

 

 

 

 

 

* Koszt wymaga oddzielnej kalkulacji 



REALIZACJA PROGRAMU –platformy on-line* 

* Koszt ujęty w cenie dnia szkoleniowego on-line 



 
 
 

 
Skala projektu i potrzeba zabezpieczenia jego płynnej realizacji zakłada pracę pełnego zespołu projektowego: 

  

OPIEKUN LOGISTYCZNY PROJEKTU – administracja w projekcie, wsparcie techniczne i administracyjne 

Joanna Manteufel:  manteufel@personelprofit.com.pl 

tel.: 058.555.33.99 

 

 

 

 

 

OPIEKUN MERYTORYCZNY – tworzenie programów szkoleniowych i  

nadzór nad pracą trenerów i konsultantów  

Szymon Borucki  borucki@personelprofit.com.pl 

tel.: 609.116.918 

 

 

 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY 

mailto:marzec@personelprofit.com.pl



