
Maciej Tauber, ekspert ds. kwalifikacji, doradca zarządu PFB

Absolwent Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Z pasji od ponad 10 lat 
nauczyciel akademicki w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego, od sześciu 
lat ekspert w Instytucie Badań Edukacyjnych. Hokeista reprezentujący barwy Torpedy 
Warszawa. Lider projektu “Wspieranie funkcjonowania i doskonalenie Zintegrowanego 
Systemu Kwalifikacji na rzecz wykorzystania oferowanych w nim rozwiązań do realizacji 
celów strategii rozwoju kraju”. Wierzy, że człowiek jest najważniejszym elementem każdej 
organizacji i z  tego powodu zawsze powinien znajdować się w centrum zainteresowania. 
W swojej codziennej pracy zawodowej skupia się na elementach takich jak: proces uczenia się, 
projektowanie sytuacji edukacyjnych, motywacja, kultura organizacyjna, komunikacja oraz 
zarządzanie talentami. Specjalizuje się w  budowaniu skutecznych zespołów projektowych 
w oparciu o model zarządzania przez cele. Od wielu lat wspiera włączanie kwalifikacji rynkowych 
do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz prowadzi analizy w obszarze rynku pracy, kompetencji 
i kwalifikacji, zagranicznych systemów walidacji oraz formułowania efektów uczenia się. Od 2016 r. członek Rady 
Konsultacyjnej Centrum Europejskiego UW. Od 2020 r. członek Rady do Spraw Kształcenia i Doskonalenia Kadr 
Kultury Fizycznej przy Ministerstwie Sportu.
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ZAPRASZAMY:

•  Czy wiesz, że tylko kilkanaście procent pracowników fascynuje się swoją pracą, mimo stale  
powiększającej się gamy stosowanych w organizacjach technik i zasobów angażowanych  
w proces uczenia się i rozwoju? 

•  Czy śledzisz doniesienia wskazujące, że przeciętny zwrot z aktywów konsekwentnie spada  
mimo systematycznego wzrostu produktywności pracy?

  W naszej ocenie jednym z podstawowych przyczyn tej sytuacji jest kryzys przywództwa i brak  
umiejętności liderów w zakresie skutecznego budowania organizacji uczących się, posiadających  
zdolność adaptacji w turbulentnym otoczeniu.

Zapraszamy do udziału w webinarium:

Część 1:   18.02.2021 w godz. 18.30 – 20.00

Część 2:   25.02.2021 w godz. 18.30 – 20.00

OD UCZENIA SIĘ PRZEZ CELE 
DO ZARZĄDZANIA PRZEZ CELE, 
CZYLI JAK SKUTECZNIE BUDOWAĆ 
ORGANIZACJĘ UCZĄCĄ SIĘ?

18.02.2021 • GODZ. 18.30
25.02.2021 • GODZ. 18.30

WEBINAR

PROGRAM:

18.30 – 18.45  Powitanie i wprowadzenie  

dr hab. Joanna Cygler, prof. SGH, Kierownik Studiów EMBA w INE PAN,  

Przewodnicząca Rady Programowej Polskiego Forum Biznesu

18.45 – 19.30  Webinar w dialogu  

Maciej Tauber, ekspert ds. kwalifikacji, doradca zarządu Polskiego Forum Biznesu 

Anna Wolska, Prezes Polskiego Forum Biznesu – moderator

19.30 – 20.00  Dyskusja z udziałem Uczestników

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Wspólnie będziemy zastanawiać się:

•  dlaczego tak często wdrażane w organizacjach rozwiązania z obszaru  
Learning & Developement nie spełniają pokładanych w nich oczekiwań?

•  jak systematycznie i skutecznie wdrażać model organizacji uczących się  
i od czego zacząć ten proces?

•  jak uczą się dorośli i jaki ma to wpływ na funkcjonowanie i realizację celów  
organizacji?

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTVjYTg3MmItMmZjMy00ODI3LWEzYTMtNWVjYWJkMjdiZGY1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224f56f874-9c5d-4ea8-befc-2b96fe7e8cc8%22%2c%22Oid%22%3a%22ce8c948a-13f8-4176-a3c6-25430f4284f7%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTVjYTg3MmItMmZjMy00ODI3LWEzYTMtNWVjYWJkMjdiZGY1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224f56f874-9c5d-4ea8-befc-2b96fe7e8cc8%22%2c%22Oid%22%3a%22ce8c948a-13f8-4176-a3c6-25430f4284f7%22%7d

