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ZASTOSOWANIE NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA ROZWOJEM ORGANIZACJI 
KROK PO KROKU….. 

ETAPY PRACY 

Z NARZĘDZIEM ZARZĄDZANIA ROZWOJEM ORGANIZACJI 

ETAP KONTRAKTOWANIA 

SPOTKANIE 1 
CZAS PRACY OK. 3 GODZ. 

JEŻELI ORGANIZACJA KORZYSTA Z POMOCY ZEWNĘTRZNEGO 

KONSULTANTA/KONSULTANTKI 

Konsultant/ka umawia się na spotkanie z przedstawicielem/przedstawicielką Zarządu organizacji 
(osobą decyzyjną) prezentuje założenia i zasady pracy z narzędziem samooceny oraz uzgadnia 
zakres warunki współpracy i terminy. 

Ważne jest, aby podczas tego spotkania ustalono m.in.: 

1. czego po procesie samooceny organizacja się spodziewa (osoby zarządzające), dlaczego chce ją 
przeprowadzid, jakich korzyści oczekuje 

2. kto powinien brad udział w spotkaniach i procesie samooceny oraz określenie kto będzie ze 
strony organizacji koordynował pracę nad procesem samooceny, kto będzie protokołował 
przebieg spotkao i przygotuje  

3. miejsce/a i czas pracy z narzędziem samooceny, wyznaczenie konkretnych terminów min. 3 
spotkao (łącznie 20 godziny pracy z organizacją) 

4. zasady wspólnej pracy 

5. zakres informacji potrzebnych do przeprowadzenia procesu samooceny i listę dokumentów, 
danych, raportów koniecznych do zgromadzenia na pierwsze spotkanie/ lub dostarczenia ich 
do członków/członkio Zespołu przed pierwszym spotkaniem. 

6. sposób udostępnienia członkom/członkiniom Zespołu Matrycy Ogólnej Narzędzia zarządzania 
rozwojem organizacji (kto jest odpowiedzialny za jej powielenie dla każdej osoby biorącej 
udział w spotkaniu; w którym momencie jest ona dostarczona – czy przed pierwszym 
spotkaniem czy w trakcie pierwszego spotkania) 

JEŻELI ORGANIZACJA NIE KORZYSTA Z POMOCY ZEWNĘTRZNEGO 

KONSULTANTA/KONSULTANTKI 

1. należy wybrad osobę koordynującą przebieg procesu samooceny. Dobrze, aby była to osoba z 
kadry zarządzającej, ale nie powinien byd to główny lider/liderka. Warto zadbad o to, aby 
osoba ta cieszyła się zaufaniem członków/członkio Zespołu. 

2. Zarząd organizacji, lub osoba go reprezentującą, powinna ustalid z koordynatorem/ką procesu 
samooceny zakres zadao i oczekiwao. 

3. koordynator/koordynatorka powinien/na zorganizowad spotkanie Zespołu i przedstawid mu 
ideę procesu samooceny oraz ramy pracy wg zaprezentowanych powyżej punktów 1-6. 
Ważne, aby podczas tego spotkania Zarząd w obecności pozostałych członków/członkio 
Zespołu przekazał kompetencje prowadzenia procesu samooceny 
koordynatorce/koordynatorowi. Wzmocni to rolę tej osoby i pomoże jej to m.in. w 
egzekwowaniu zobowiązao czy radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami podczas pracy.  
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ETAP DIAGNOZOWANIA  

PRACA Z MATRYCĄ OGÓLNĄ  

SPOTKANIE 2 
CZAS PRACY OK. 6-8 GODZ. 

PRZEBIEG SPOTKANIA 

1. Przedstawienie się osób biorących udział w spotkaniu z uwzględnieniem swojej 
roli/funkcji/stanowiska w organizacji ( w tym konsultanta/konsultantki, jeśli jest zaproszona 
do współpracy)  

2. Szczegółowe wyjaśnienie przez osobę prowadzącą (może to byd konsultant/konsultantka 
zewnętrzna lub osoba wyznaczona w organizacji do koordynowania tego procesu) idei 
procesu samooceny oraz sposobu pracy z Narzędziem Zarządzania Rozwojem Organizacji. 

3. Ustalenie zasad pracy 

PROPOZYCJA KLUCZOWYCH ZASAD KONTRAKTU (osoba prowadząca może je zaproponowad 
grupie): 

 Mówienie w swoim imieniu, nie generalizowanie  

 Słuchanie się 

 Unikanie ocen 

 Uznanie prawa pozostałych osób do własnych, odmiennych opinii, innego zdania na 
dany temat 

 Słuchanie się 

 Równoprawnośd wszystkich opinii - uznanie, że wszystkie zdania i opinie są tak samo 
istotne, bez względu na funkcję /stanowisko osoby je wypowiadającej  

4. Praca z Matrycą Ogólną    

 Sugerowana metodologia pracy: Organizacja powinna przeanalizowad wszystkie 5 
obszarów w kolejności wskazanej poniżej:  

1) Zarządzanie strategiczne;  

2) Zarządzanie zespołem;  

3) Zarządzanie relacjami z otoczeniem;  

4) Zarządzanie operacyjne/bieżące;  

5) Zarządzenie finansami i pozyskiwaniem funduszy.   

Pracując nad poszczególnym obszarem osoby biorące udział w procesie samooceny oceniają 
każdy komponent w danym obszarze osobno. Każda z osób uczestniczących sama czyta 
zawartośd danego komponentu i po zastanowieniu się zapisuje swoją ocenę na kartce.  Na 
sygnał osoby prowadzącej wszystkie osoby równocześnie pokazują swoje wyniki. Rozpoczyna 
się proces uzasadniania wyników. Osoba prowadząca prosi na początek o uzasadnienie swojej 
oceny osoby, które przyznały najwyższą i najniższą ocenę. Dyskusja ma doprowadzid do 
wypracowywania przez uczestników i uczestniczki jednego stanowiska i przyznanie wspólnej ( 
o ile to możliwe na zasadzie konsensusu, a jeśli nie to na zasadzie wyliczenia średniej) 
wartości dla danego komponentu.  
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Wg tej samej procedury przebiega praca nad każdym komponentem we wszystkich 
obszarach.   

5. Przeniesienie wartości zbiorczych poszczególnych komponentów do Liczydła Matrycy Ogólnej 

Po ustaleniu przez wszystkie osoby uczestniczące wartości liczbowej danego komponentu 
osoba prowadząca, lub inna wybrana wcześniej osoba, notuje ją na swoim egzemplarzu 
Matrycy Ogólnej. Po zakooczeniu analizy wszystkich obszarów, osoba prowadząca przenosi 
zbiorcze wartości do Liczydła Matrycy Ogólnej  (matryca opracowana w formie formularza 
Excel – załącznik na płycie). Uzyskane wyniki osoba prowadząca prezentuje grupie (wskaźnik 
procentowy pokazujący stopieo rozwoju organizacji w danym obszarze oraz wskaźniki 
procentowe pokazujące stopieo rozwoju organizacji w poszczególnych komponentach 
danego obszaru).  

6. Diagnoza obszarów do dalszej pracy 

Na zakooczenie spotkania osoby uczestniczące powinny wybrad konkretne obszary (min. 2), 
które zostaną poddane szczegółowej diagnozie na kolejnym spotkaniu w oparciu o Matrycę 
Szczegółowe. 

 

REKOMENDOWANE KRYTERIA WYBORU: 

 Inwestowanie w kluczowe mocne obszary (pole podtrzymywania dobrej pracy) 

 Minimalizacja negatywnych skutków obszarów szczególnie słabo rozwiniętych, a ważnych 
z punktu widzenia rozwoju organizacji (pole koncentracji) 

 

PRIORYTETYZACJA OBSZARÓW ROZWOJU  
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Pole koncentracji Pole podtrzymywania dobrej pracy 
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Pole błahostek Pole przesadnej dbałości 

  

 

uzyskany procentowy wskaźnik 
 

do 50% od 50% - 100% 

 
 

 

ETAP DIAGNOZOWANIA 
PRACA Z MATRYCAMI SZCZEGÓŁOWYMI  
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SPOTKANIE 3 
CZAS PRACY OK. 5 GODZ. 

PRZEBIEG SPOTKANIA 

1. Przypomnienie przez osobę prowadzącą wybranych obszarów do pracy oraz uzyskanych w 
tych obszarach wartości w wyniku pracy z Matrycą Ogólną. 

2. Przeprowadzenie szczegółowego procesu diagnostycznego w oparciu o Matryce 
Szczegółowe dwóch wybranych obszarów.  

Sugerowana metodologia pracy: 

Pracę z Matrycą Szczegółową zawsze zaczynamy od Fazy A, bez względu na wartośd 
uzyskaną na skutek wypełnienia Matrycy Ogólnej. Pozwoli to organizacji na weryfikację 
wszystkich wskaźników i ustalenie ewentualnych luk organizacyjnych. Podczas analizy 
Matrycy Szczegółowej w fazach niższych niż ta, którą zdiagnozowała organizacja podczas 
pracy z Matrycą Podstawową, osoba prowadząca na głos czyta poszczególne wskaźniki 
oraz pytania pomocnicze i sprawdza czy organizacja posiada stosowane rozwiązania. 
Stopieo realizacji poszczególnych wskaźników nie jest w tym przypadku punktowany. 

W przypadku, gdy okazuje się, że wiele wskaźników z niższych faz nie jest spełniana, 
organizacja powinna zweryfikowad swoją wcześniejszą diagnozę. W przypadku, gdy tylko 
pojedyncze wskaźniki z niższych faz nie są spełnione, organizacja powinna je jedynie 
odnotowad, jako zadania do wykonania na najbliższy czas (i wpisad je do Planu Rozwoju 
Organizacji).   

Po przejściu niższych, niż faza zdiagnozowana w Matrycy Ogólnej, faz z Matrycy 
Szczegółowej i rozpoczęciu pracy nad fazą zdiagnozowaną w Matrycy Ogólnej, organizacja 
powinna zastosowad procedurę taką samą jak w przypadku pracy z Matrycą Ogólną (patrz 
strona 2).  

Oceny (wraz z komentarzami) przyznane poszczególnym wskaźnikom postępu dla 
komponentów zapisywane są sukcesywnie przez osobę prowadzącą lub protokolanta 
spotkania na formularzu Matrycy Szczegółowej i będą podstawą do opracowania Planu 
Rozwoju Organizacji. 

 

3. Przeniesienie wartości zbiorczych poszczególnych komponentów do Liczydła Matrycy 
Szczegółowej 

Po ustaleniu przez wszystkie osoby uczestniczące wartości liczbowej danego wskaźnika 
osoba prowadząca, lub inna wybrana wcześniej osoba, notuje ją na swoim egzemplarzu 
Matrycy Szczegółowej. Po zakooczeniu analizy wszystkich wskaźników danego obszaru, 
osoba prowadząca przenosi zbiorcze wartości do Liczydła Matrycy Szczegółowej (matryca 
opracowana w formie formularza Excel – załącznik na płycie). Uzyskane wyniki osoba 
prowadząca prezentuje grupie (wartośd procentowa pokazująca stopieo realizacji 
poszczególnych wskaźników).  

 

Procedurę opisaną w punkcie 2 i 3 powtarzamy przy analizie, za pomocą Matrycy 
Szczegółowej, kolejnego obszaru.  

Po spotkaniu protokolant lub inna wyznaczona osoba powinna spisad na ARKUSZU PLAN 
ROZWOJU ORGANIZACJI, w obszarze mocne i słabe strony, wnioski z analizy 
poszczególnych obszarów w pracy z Matrycą Ogólną oraz Matrycą Szczegółową. 
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ETAP PLANOWANIA 
PRACA Z PLANEM ROZWOJU ORGANIZACJI 

SPOTKANIE 4 
CZAS PRACY OK. 5 GODZ. 

PRZEBIEG SPOTKANIA 

1. Weryfikacja zapisów dokonanych przez protokolanta. 

2. Wyznaczenie kluczowych mocnych i słabych stron zdiagnozowanych podczas analizy. 

3. Priorytetyzacja obszarów - określenie priorytetowych obszarów i komponentów 
wymagających zmiany z perspektywy całej Organizacji. 

4. Opracowanie tabeli zgodnie z Formularzem Planu Działania. 

5. Opracowanie ostatecznego dokumentu Panu Rozwoju Organizacji przez koordynatora ze 
strony organizacji. 

 

ETAP WERYFIKACJI  
WYKORZYSTANIE EFEKTÓW PRACY NAD NARZĘDZIEM SAMOEWALUACJI:  

 Wdrożenie i monitorowanie zaplanowanych zmian przez Organizację. 

 Powtórzenie procesu samooceny (najlepiej w okresie do dwóch lat) z wykorzystaniem 
tego samego Narzędzia Zarządzania Rozwojem Organizacji. 

 


