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Przywództwo – broszura do zapoznania się z 

 

ILM72 – Zintegrowany Model Przywództwa 
 
 
 
ILM72 jest rzetelnym narzędziem psychometrycznych oceniającym dwa istotne elementy: 
 

 Indywidualny styl przywództwa 
 Zapoznaje z umiejętnościami i zachowaniami najważniejszymi z punktu widzenia wydajnego 

przywództwa 
 
ILM72 powstał jako wynik znaczącego badania przeprowadzonego przez AQR we współpracy z brytyjskim 
Instytutem Rozwoju Przywództwa i Zarządzania (the ILM*). Dokładnej analizie zostało poddanych ponad 50 
modeli przywództwa stosowanych regularnie przez organizacje i na światowych uczelniach. Badanie to 
potwierdziło, iż przeanalizowane modele powstały na bazie tych samych komponentów, tzw. 6 skali, które 
reprezentują różne aspekty preferowanego stylu przywództwa. Sześć szczegółowych skal łączy wszystkie 
najważniejsze modele i teorie przywództwa. Możemy zmierzyć swój indywidualny styl przywództwa w oparciu 
o te właśnie skale. 

 
Co bada ILM72? Preferowany styl przywództwa  
 
Każdy przywódca cechuje się preferowanym sposobem pracy. Nie możemy mówić, iż jakiś styl jest bardziej 
poprawny od innego. Styl przywódczy jest związany za zaistniałą sytuacją. Badania nad ILM72 to potwierdziły.  
 
Dodatkowo przez zastosowanie ILM72 na grupie mamy możliwość stworzenia raportu grupowego prezentującego 
styl przywództwa grupy a nie tylko jednostki. 
 
ILM72 bada individualny styl przywództwa w odniesieniu do szesciu specyficznych obszarów.  

 

Zorientowany na Zadania v. 
Zorientowany na ludzi 

Niniejsza skala odzwierciedla oraz dokonuje pomiaru tego, na ile lider 
zorientowany jest na potrzeby związane z wykonywaniem zadania lub na 
potrzeby poszczególnych osób. 

Elastyczny v. Zasadniczy Ta skala mierzy stopień w jakim lider skłonny jest włączać inne osoby w 
proces analizowania i podejmowania decyzji w danej organizacji. 

Zdecentralizowany v. Scentralizowany Skala ta mierzy stopień, w jakim lider czuje, że jest głównym 
punktem kontroli i inicjacji działań i na ile pozwala innym sprawować 
władzę. 

Zarządzający przez Pochwały v. 
Zarządzający przez wymagania 

Skala ta mierzy stopień, w jakim lider sądzi, że ludzi motywują pochwały 
lub kary i wymagania. 

Nastawiony na Proces v. Nastawiony na 
efekt 

Skala ta obrazuje, na ile istotne jest dla lidera osiąganie celów i co 
gotowy jest poświęcić, aby je osiągnąć. 

Oparty na zdobytej Wiedzy v. Oparty na 
Wrodzonych Zasobach 

Skala ta mierzy na ile strukturalizacja, planowanie i osobiste 
zorganizowanie są ważne dla lidera, a na ile polegał będzie on na swojej 
prezencji, intuicji oraz instynkcie, chcąc osiągnąć sukces w danej roli. 

 

*ILM - Instytut Rozwoju Przywództwa i Zarządzania jest najwiekszym instytutem do rozwoju przywództwa i zarządzania 
w Wielkiej Brytani. ILM oferuje kwalifikacje z czołowych branży i posiada specjalistyczną ofertę dla członków instytutu.  
https://www.i-l-m.com/  
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Skale ogólne – główne kompetencje przywódcze 
 
Kolejne analizy pokazały, iż o efektywności przywódcy świadczą wyniki uzyskane w trzech skalach ogólnych. 
ILM72 również mierzy te trzy główne skale.  
 

KONCENTRACJA NA OSIĄGNIĘCIU 

REZULTATÓW 

Skala pokazuje zakres, w jakim mamy do czynienia ze zdecydowaną 
determinacją do osiągnięć – w długim i krótkim okresie. Dostarczanie 
tego, co zostało obiecane jest nadrzędnym wymogiem prowadzącym do 
sukcesu i do poczucia satysfakcji. Zdeterminowana osoba może 
“poturbować” (lub stworzyć uczucie dyskomfortu) tych, którzy staną na jej 
drodze lub zbyt wolno reagują. Nie chodzi tu o kwestie osobiste, ale o 
zadanie. 

KONCENTRACJA NA POSZCZEGÓLNYCH 

PRACOWNIKACH 

Skala określa stopień koncentracji na wzmacnianiu i zwiększaniu 
możliwości, zaufania oraz poświęcenia ze strony konkretnych ludzi. Dzięki 
takim działaniom umożliwia się im przyczynianie się do rozwoju organizacji 
oraz samorealizacji i spełnienia w pracy. Nacisk kładzie się tu na 
upewnienie się, że ludzie posiadają odpowiednie umiejętności, wiedzę i 
prezentują zachowania, które pozwolą im wypełniać określone role w 
organizacji. Skupianie uwagi na potrzebach organizacji będzie zazwyczaj 
ważniejsze niż koncentracja na potrzebach poszczególnych osób.  
Jednakże skuteczny lider ma świadomość obu potrzeb. 

KONCENTRACJA NA PRACY ZESPOŁOWEJ Skala przedstawia stopień koncentracji na wykorzystywaniu całego 
potencjału organizacji, tak żeby rozwiązywanie problemów i 
podejmowanie decyzji mogło być bardziej skuteczne i wydajne. 
Nacisk kładzie się tu na umożliwienie grupom ludzi gromadzenia wiedzy, 
doświadczenia i umiejętności oraz stosowania ich w trakcie bieżącego 
działania całej organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii 
rozwiązywania problemów oraz podejmowania decyzji w granicach 
możliwych do objęcia uwagą przez poszczególne osoby. 
Celem jest tu umożliwienie podejmowania decyzji na właściwym szczeblu i 
zapobieganie sytuacjom, w których relatywnie nieistotne decyzje 
“zasysane” są na wyższy szczebel zarządzania, gdzie niepotrzebnie zajmują 
czas i środki, które można by lepiej wykorzystać gdzie indziej. 

 

Rozwój stylu i efektywności przywództwa  
 
AQR posiada program rozwojowy do rozwoju specyficznego stylu przywództwa, Program tem ma aplikacje w 
różnych okolicznościach. AQR jest akredytowanym centrum międzynarodowym Instytutu do Rozwoju Przywództwa 
i Zarządzania (the ILM).  W ofercie posiadamy programy do rozwoju umiejetności przywódczych i menadżerskich na 
różnych stopniach, od poziomu 2 (pierwszego stopnia) do poziomu 7 (egzekutywny).  
 

Podsumowując 
 

Dzięki naszej pracy możliwe jest oferowanie całkowitego pakietu dla rozijania indywidualnego i grupowego 
przywództwa.   
 
 Zdefiniowaliśmy i opisalismy styl przywództwa i przywódczej wydajności mającej swoje źródła we wszystkich 

głównych modelach przywództwa 
 Proponujemy łatwo dostepny concept, który odnosi się do modeli motywacji i innych modeli stosowanych 

przy rozwoju organizacji 
 Posiadamy rzetelną miarę psychometryczną, która mierzy indiwidualny i grupowy styl przywództwa i 

wydajności 
 Oferujemy program rozwojowy, który wspiera osiągnięcie miarodajnych rezultatów 

 

Zainteresowanych uzyskaniem więcej informacji prosimy o kontakt: 
AQR International - +44 (0) 1244 572050; E-mail – headoffice@aqr.co.uk; or see www.aqr.co.uk 
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