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Szanowni Państwo,

Twórcą warstwy merytorycznej i metodyki 
programu jest prof. dr hab. Cezary Wójcik – 
Founding Director Center for Leadership, zaś 
organizatorem jest Agnieszka Żołędziowska-
-Kulig Dyrektor Oddziału AIG w Polsce.

Głównym celem programu jest transformacja 
i poszerzenie perspektyw uczestników, wska-
zanie menedżerom głębszej wartości ich pra-
cy, a także dostarczenie im inspiracji i wzmo-
żonej motywacji do dalszej działalności.

Akademia AIG Leadership jest skierowana do 
osób związanych z branżą ubezpieczeniową. 
Jej program jest ambitny i wymaga od uczest-
ników pracy, zaangażowania i czasu na refl ek-
sję. Tylko dzięki temu uczestnicy będą mogli 
osiągnąć cel i doświadczyć transformacji.

Pierwsza edycja przeprowadzona w 2014 roku 
spotkała się z dużym uznaniem uczestników. 
Cieszymy się, że możemy kontynuować pro-
gram w kolejnym roku. 

W ramach Akademii AIG przeprowadzimy tak-
że cykl szkoleń przybliżających fi lozofi ę i stra-
tegię AIG szerszemu gronu odbiorców.

Z poważaniem,

Agnieszka Żołędziowska-Kulig
Dyrektor Generalny AIG Oddział w Polsce

Prof. dr hab. Cezary Wójcik
Founding Director Center for Leadership

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i wymaganiom stawianym przez rynek, 
postanowiliśmy zrealizować program szkoleniowy pod nazwą Akademia AIG 
Leadership. Program jest skierowany do liderów rynku ubezpieczeń, a jego głów-
nym tematem jest przywództwo – skupienie uwagi na kształtowaniu i współ-
tworzeniu innowacji w zarządzaniu.



Metoda
Leadership 3D jest programem podchodzącym do 
przywództwa w unikatowy, trójwymiarowy sposób.

Menedżerowie, do których skierowany jest pro-
gram, najczęściej przebyli już wiele szkoleń z za-
kresu przywództwa. Zatem w jaki sposób do nich 
dotrzeć, aby mieli poczucie, że uczą się czegoś 
ważnego i nowego? Większość dostępnych na 
rynku szkoleń dotyczy głównie zagadnienia bez-
pośredniej pracy z ludźmi.

Połączenie jego trzech fundamentów pozwala na 
postrzeganie istoty przywództwa w sposób ca-
łościowy: ze strony Ludzi, Systemu oraz Siebie. 
Wszystkie te elementy razem składają się na bu-
dowanie i wykorzystanie potencjału fi rm.

Zajęcia prowadzone są w sposób oparty na naj-
lepszych światowych wzorcach akademickich. 
Korzystamy z harwardzkiej metody case studies 
(studia przypadku) oraz unikatowej metody przy-
padków rzeczywistych, w której uczestnicy na 
żywo obserwują dynamikę organizacji i grup spo-
łecznych. Jest to metoda bardzo silnie oddziały-
wająca.

Celem programu jest przemiana i rozwój uczest-
ników i ich organizacji, a nie przekazanie infor-
macji i wiedzy akademickiej. Aby jednak inte-
lektualnie wspierać tę transformację, w program 
wkomponowano również miniwykłady.

Obejrzyj relacje z pierwszej edycji Akademii AIG 
Leadership na kanale YouTube – AIG Polska.



Program
Program Leadership 3D łączy trzy kluczowe aspekty 
sprawowania przywództwa: Ludzie, System i Ja. 
Są one ujęte w trzech w pełni zintegrowanych modułach 
w celu zapewnienia najlepszego ich działania i spójności.

Ludzie System

Pierwszy moduł jest etapem wstępnym, 
wykorzystującym formalne harwardzkie 
studia przypadku i ustrukturyzowane ćwi-
czenia, łączącym się z intensywną nauką. 
Na tym etapie kształtujemy główne kom-
petencje przywódcze, kluczowe w zarzą-
dzaniu ludźmi w mniejszych i większych 
jednostkach organizacyjnych. Kładziemy 
nacisk na najważniejsze strategie wpły-
wające na motywację, budowanie poten-
cjału i umiejętności wyboru między cela-
mi krótko- i długoterminowymi. Po tym 
module uczestnik:

   odkryje głębokie źródła motywacji swo-
ich ludzi

   zdobędzie wiedzę na temat tego, jak 
budować potencjał w swojej organizacji

   dowie się, jak zbudować i utrzymać kul-
turę organizacyjną, która ma znaczenie.

Drugi moduł to zaawansowany etap 
wykorzystujący metodę case-in-point. Uczest-
nicy znajdą się w dynamicznie zmieniają-
cej się, czasem frustrującej, sytuacji przy-
wódczej, która da im wgląd w naturę 
przywództwa i władzy oraz dynamiki or-
ganizacji. Będą również analizować wła-
sne wyzwania przywódcze oraz zdobędą 
wiedzę na temat tego, jak inaczej podejść 
do ich rozwiązywania. Podczas tego mo-
dułu uczestnik:

    dowie się, jak być przywódcą w trudnych 
i nieprzewidzianych sytuacjach

    odkryje, jak przewodzić w sytuacjach 
kryzysowych, wymagających kontroli, by 
doprowadzić do strategicznej reorgani-
zacji i obrócić sytuację na swoją korzyść

   zrozumie nieznane mu dotąd strony 
przywództwa i jego dynamikę.



Ja

Trzeci moduł to zaawansowany etap, na 
którym uczestnik jest głównym aktorem. 
Moduł ten łączy wnikanie w naturę czło-
wieka z metodą harwardzką, dotyczącą in-
dywidualnej i organizacyjnej oporności na 
zmiany. Uczestnicy będą mieli możliwość 
przeanalizowania swoich wartości, celów 
osobistych i zawodowych oraz uzyskania 
większej swobody w podejmowaniu dzia-
łań. Po tym module uczestnik:

   odkryje, jak być przywódcą z głębokim 
poczuciem sensu i zaangażowaniem, 
przynoszącymi efekty i osobiste zado-
wolenie

   stanie się silniejszym liderem

   rozwinie umiejętności pokonywania opo-
ru przed zmianą

   dowie się, jak stać się bardziej skutecz-
nym w swoich działaniach.

HOLISTYCZNE 
PODEJŚCIE DO NAUKI
Aby w pełni wykorzystać 
wzajemne oddziaływanie 
wszystkich modułów, nauka 
jest pogłębiana poprzez 
generowanie doświadczeń 
i uczenie grupowe.



Razem 
jesteśmy silniejsi!



Uczestnicy

Founding Director Center for Leadership. Profesor PAN 
i SGH, wykładający gościnnie na uniwersytetach zagranicz-
nych, w tym na uniwersytetach Harvarda, Berkeley, Mel-
bourne, Glasgow. Absolwent Master Class for Leadership 
Educators Uniwersytetu Harvarda oraz programów z za-
kresu zarządzania i przywództwa na IESE Business School 
i HEC Paris. W 2011 r. wyróżniony Letter of Achievement 
za wkład w rozwój przywództwa przez Harvard Kennedy 
School Government, gdzie był również członkiem zespołu 
dydaktycznego fl agowego kursu z przywództwa dla wyż-
szej kadry menedżerskiej sektora publicznego i prywatne-
go. Zaangażowany w działalność publiczną i komercyjną, 
m.in. jako: założyciel i dyrektor Biura ds. Integracji ze 

Strefą Euro, członek Rady Makroekonomicznej przy Ministrze Finansów, eks-
pert Komisji Europejskiej, główny doradca ekonomiczny banku WestLB Polska. 
Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych. Laureat dwóch naj-
ważniejszych nagród przyznawanych ekonomistom w Polsce: nagrody Banku 
Handlowego w Warszawie SA za szczególny wkład w rozwój ekonomii i fi nan-
sów oraz nagrody Premiera RP. Dwukrotny stypendysta Fulbrighta.

W szkoleniach Akademii AIG Leadership poświęconych przywództwu będą 
uczestniczyć osoby zawodowo związane z rynkiem ubezpieczeń – głównie me-
nedżerowie średniego i wyższego szczebla z fi rm brokerskich, przedstawiciele 
AIG, a także studenci – młodzi ludzie, którym chcielibyśmy umożliwić poznanie 
zagadnień związanych z przywództwem, w kontekście branży ubezpieczeniowej. 

Do cyklu szkoleń przybliżających strategię AIG zaproszeni zostaną przede 
wszystkim współpracujący z nami brokerzy. 

Wykładowca
Prof. dr hab. Cezary Wójcik – twórca programu 
Leadership 3D: People, System and Self
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Twórcą programu – jego nazwy, struktury, zawartości merytorycznej 
i opisu – jest prof. dr hab. Cezary Wójcik, Founding Director Center for Leadership. 
© 2012. Cezary Wójcik – Center for Leadership. Wszystkie prawa zastrzeżone.

„  Akademia AIG Leadership okazała się 
dla mnie zachwycającą, wspaniałą, niebywałą przygodą .”

„  Akademia jest czymś zupełnie nowym na rynku, również ubezpieczeniowym. 
Dała mi ogromną dozę nowych doświadczeń. Spowodowała włączenie myślenia 
na tematy, nad którymi wcześniej się nie zastanawiałam. 
Tak więc w jednym zdaniu: świetne przedsięwzięcie – jestem bardzo 
wdzięczna i bardzo dziękuję, że mogłam w tym programie uczestniczyć.”

„  W życiu prywatnym, jak i zawodowym, dzięki Akademii zmieniłam sposób myślenia o niektórych 
sprawach, nabrałam dystansu do wielu rzeczy. Zaczęłam „wychodzić na balkon”. Uczestnicy 
Akademii doskonale będą wiedzieli, o co mi chodzi. Zaczynamy patrzeć z dystansu, bo to pozwala 
znaleźć inne rozwiązania danego problemu. I przede wszystkim zaczęłam się zastanawiać nad 
rzeczami, nad którymi wcześniej bym się nie zastanowiła, i przekłada się to naprawdę na każdy 
aspekt życia .”

„  Trudno wybrać coś, co jest dla mnie szczególnie istotne, jednak Akademia robi 
z nas innych ludzi. I ten przekaz „być dobrym człowiekiem”, to jest myśl przewodnia, 
która przewijała się przez całe szkolenie.”

„  Akademia przypomniała mi o pewnych ważnych rzeczach, o których w życiu 
zawodowym się zapomina. Właśnie o tym, żeby gdzieś wyjść spoza tych 
swoich utartych schematów i dostosowywać się do rzeczywistości, próbować 
w jakiś sposób ją kształtować i brać z życia te możliwości, które można wykorzystać.”

„  Akademia jest spójnym przekazem, jest jedną wielką całością. Pojawiło się na tej Akademii 
niby wiele prostych, a jak się okazuje skomplikowanych lekcji do wdrożenia w swoim 
życiu. Ale myślę, że najważniejszą rzeczą jest bycie odważnym i podejmowanie 
odważnych decyzji, bo od nich zależy konstrukcja całego dalszego procesu. ”

wspólnie z

Program realizowany w ramach 

Akademii AIG Leadership




