
UZUPEŁNIAJĄCY PRZEWODNIK PO SZKOLENIU 

NAZWA ORGANIZACJI:  

I&F Education 

NAZWA UMIEJĘTNOŚCI: 

OCENA SYSTEMÓW 

Identyfikacja miar lub wskaźników wydajności systemu i działań potrzebnych do 
poprawy wydajności w odniesieniu do celów systemu. 

KOMPETENCJE: 

▪ Lepsze rozumienie wskaźników wydajności system.
▪ Ocena wydajności systemów.
▪ Przyglądanie się systemom z podejściem metodycznym.

CELE: 

▪ Lepsze przygotowanie do oceny postępu i sprawdzania systemów.
▪ Wzrost zdolności oceny złożonych systemów (wpłynie to na możliwości firm i

personelu).
▪ Zapewnienie lepszych usług i produktów w firmie.
▪ Lepsze planowanie i zastosowanie.

REZULTATY: 

▪ Większe szanse na rozwój firmy.
▪ Rozumienie powodów niskiej wydajności systemu.
▪ Stosowanie oceny i analizy systemów w firmie.
▪ Zdolność do oceny konsekwencji planów i decyzji w firmie.
▪ Zdolność zmierzenia się z błędami w systemie w sposób metodyczny i zorganizowany.



INFORMACJE O EKSPERTACH: 

▪ Imię i nazwisko: Richard Downey
▪ Krótka biografia: Richard jest specjalistą ds. zasobów ludzkich z

ponad trzydziestoletnim doświadczeniem w międzynarodowym
środowisku. Posiada umiejętności komunikacyjne, organizacyjne,
interpersonalne i umiejętność wywierania wpływu na wszystkich
poziomach organizacji, a także umiejętność tworzenia i rozwijania
doskonałych relacji z różnymi liderami biznesowymi i pracownikami.

Szczególny sukces osiągnął w mentoringu, coachingu, rozwiązywaniu konfliktów i 
mediacji. Z wykształcenia jest inżynierem i od wielu lat pracuje w Eir na wielu różnych 
stanowiskach. Richard jest odpowiedzialny za współpracę w trzech obszarach 
biznesowych obsługujących ponad 1100 pracowników z różnych dziedzin. Jego mocne 
strony to: zmysł organizacyjny, tworzenie pozytywnego środowiska pracy poprzez 
otwarte i uczciwe zaangażowanie pracowników, promowanie pozytywnego zarządzania 
wydajnością, opracowywanie standardów w ramach funkcji, wspieranie pracy 
zespołowej, promowanie doskonalenia procesów, budowanie relacji. Jest też zaufanym 
doradcą. 

▪ Firma: Eir (dawniej Eircom) świadczy usługi telekomunikacyjne. Spółka oferuje
pakiety, usługi szerokopasmowe, mobilne, internetowe, multimedialne i e-commerce.
Eir obsługuje klientów na całym świecie.

JAK DALEJ PRACOWAĆ NAD UMIEJĘTNOŚCIĄ: 

Bibliografia: 
• http://www.pointk.org/resources/files/Latham_Human_Services_Systems.pdf
• https://www.communityscience.com/news-detail.php?news=290
• https://ruralhealth.und.edu/assets/481-1337/defining-systems-to-evaluate-

efficiency-effectiveness.pdf

Wideografia: 

• https://www.youtube.com/watch?v=2vojPksdbtI

• https://www.youtube.com/watch?v=MVInwC4SBNU

Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla 
jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie 
ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.
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