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Drogi czytelniku,

drugi numer to zawsze duże wyzwanie. Nie 

tylko pod kątem utrzymania poziomu, ale 

też wyciągnięcia wniosków z czegoś nowego, 

pierwszego odcinka.

Na następnych stronach będziecie mogli 

dowiedzieć się więcej o delegowaniu, a przecież 

bez tego nie da się być dobrym managerem. Kim 

jest mistrz delegowania w zespole Indeed? Oprócz 

tego postaramy się odpowiedzieć na pytanie czy 

startupy i duże korporacje pochodzą z kompletnie 

różnych światów? A może dla obustronnych 

korzyści powinny ze sobą współpracować? Dla 

mnie osobiście jest to bardzo ważny numer, 

dlatego mam nadzieję, że i Wam przypadnie do 

gustu. Smacznego!
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Nie można stać się dobrym managerem, 

bez umiejętności skutecznego delegowania.  

Dlatego jest to tak ważna kompetencja 

u nowoczesnego lidera.

Delegowanie można podzielić na dwa obszary:

• Delegowanie zadań

• Delegowanie zakresów odpowiedzialności

 

Często kiedy myślimy o delegowaniu najpierw 

myślimy o delegowaniu zadań.

Jednak oprócz delegowania zadań mamy również 

dużo bardziej złożone delegowanie zakresu 

odpowiedzialności.

 

Przyjrzyjmy się najpierw prostszemu obszarowi 

jakim jest delegowanie zadań.

JAK ZOSTAĆ MISTRZEM 
DELEGOWANIA?

MAREK BUGIEL - EKSPERT INDEED

Aby zostać mistrzem delegowania zadań trzeba 

zwrócić uwagę na trzy poniższe punkty.

Opisz zadanie

Tak, tak, są takie osoby które dostają gęsiej skórki 

na samą myśl o opisywaniu.

Przecież jeżeli wszystko powiem to wystarczy, 

prawda?

Nie, praktyka pokazuje, iż niezbędne jest zapisanie 

kluczowych elementów zadania w formie 

pisemnej.

Są to takie elementy jak:

• Deadline - na kiedy zadanie musi być gotowe?

• Zakres - co powinno zostać wykonane? Warto 

w tym punkcie zawrzeć również informację 

o randze i stopniu skomplikowania problemu. 

Pamiętam w jednym z projektów IT, kiedy 

http://indeed.best
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Dobierz najlepszą osobę lub zespół do zadania

Kiedy mamy już specyfikację zadania możemy 

zadać sobie pytanie kto będzie najlepszą osobą 

do wykonania tego zadania?

Przy wyborze najlepszej osoby lub zespołu warto 

uwzględnić posiadaną wiedzę, doświadczenie jak 

i rodzaj osobowości i zainteresowania. Szczególnie 

rodzaj osobowości i zainteresowania często są 

pomijane podczas szukania osoby, która najlepiej 

pasuje do  danego zadnia.

bardzo doświadczony architekt zaprojektował 

do zamodelowania 20 fabryk samochodów 

rozwiązanie, w którym można by bez 

problemów zmodelować wszystkie ciała 

niebieskie z naszej galaktyki :)

• W jaki sposób? - często jest kilka możliwych 

sposobów wykonania zadania. Jeżeli 

z racji wymagań klienta lub przyjętych 

ustaleń zadanie powinno zostać wykonane 

w określony sposób lub z wykorzystaniem 

określonych rozwiązań powinno to zostać 

zakomunikowane na początku.

• Ile roboczogodzin można przeznaczyć na 

zadanie? - szczególnie ważny parametr dla  

perfekcjonistów, którzy prawie nieskończenie 

długo mogą ulepszać swoją pracę.

• Oczekiwana jakość - jest to związane 

z poprzednim punktem. W wielu branżach 

mamy określone sposoby mierzenia jakości. 

Warto od początku to zaznaczyć.

• Osoba kontaktowa - kogo pytać, kiedy podczas 

pracy pojawią mi się nowe pytania?

Bardzo podoba mi się w tym zakresie 

podejście Niemców. „Jeżeli pracownik podczas 

wykonywania zadania nie pyta, to znaczy, że się 

nie angażuje”. Oni są świadomi, iż nawet najlepsza 

dokumentacja posiada luki. Rzeczywistość mogła 

się również zmienić od czasu jej napisania. Była 

to też jedna z porad które często powtarzałem 

nowym pracownikom: „Nie jesteś pewien zapytaj, 

nie jesteś pewien które rozwiązanie wybrać 

zapytaj”. 

Zapytaj, pamiętając jednak o proaktywności. 

Czyli zapytaj czy to jest tak jak to rozumiesz lub 

czy to rozwiązanie jest w tej sytuacji najlepsze. 

Podsumowując pytaj, podając odpowiedź lub 

rozwiązanie, które Twoim zdaniem jest najlepsze.

 

 

Dobrze wytłumacz

Posiadając zazwyczaj większą wiedzę 

i doświadczenie aniżeli osoba do której 

delegujemy możemy wpaść w pułapkę „klątwy 

wiedzy”, czyli pominiemy istotne aspekty zadania 

uznając, iż jest to oczywiste. Szczególnie przy 

pierwszym zadaniu powinniśmy przejść drogą od 

A do Z, z uwzględnieniem najważniejszych części.

 

Jasne priorytety 

Często w projektach mamy dużą ilość zadań. Ich 

priorytety zmieniają się w czasie.
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Co można zrobić, aby zminimalizować ten strach 

jak i ryzyko porażki?

 

Wykonać wszystkie punkty z dobrej delegacji 

zadań.

Dodatkowo upewnić się, iż relacja między 

mną a osobą, do której deleguję ważny zakres 

odpowiedzialności jest na tyle dobra, że nie będzie 

miała oporów przed pytaniem w sytuacjach 

ważnych.

uczestnikom pytanie: „Co blokuje Cię przed 

delegowaniem zakresów odpowiedzialności?” 

Padają odpowiedzi: Obawa, że projekt się nie uda, 

że osoba, do której deleguję nie podoła, stracimy 

najlepszego klienta itp. ….

Elementem wspólnym tych odpowiedzi jest 

strach.

Jasne priorytety dla wszystkich osób w zespole 

często są czynnikiem odróżniającym zespoły 

efektywne i zmotywowane  od nieefektywnych 

i zdemotywowanych.

Będąc mentorem project managerów często 

jedną z pierwszych moich rad było wprowadzenie 

prostego narzędzia jakim jest Backlog - czyli listy 

zadań poukładanych wg priorytetów dla całego 

zespołu.

 

Delegowanie zakresów odpowiedzialności

Kiedy dopełnimy powyższych aspektów, potrafimy 

delegować na poziomie zadań.

Kolejny stopień to delegowanie zakresów 

odpowiedzialności.

Zaczynaj od dlaczego

Patrząc z perspektywy złotego okręgu Simona 

Sineka, do tej pory odpowiedzieliśmy na pytanie 

What,  Co oraz How,  W jaki sposób ? Ciągle brakuje 

odpowiedzi Why, W jakim celu?

 

Zrozumienie celu istnienia firmy, jak i wartości 

i celu klienta często jest kluczowe. Kilka lat 

temu posiadałem w swoim portfolio projekt 

dla niemieckiego koncernu samochodowego. 

Od powodzenia tego projektu uzależnione było 

wypuszczenie nowego modelu samochodu 

w zaplanowanej oraz już ogłoszonej dacie!

To wiedziała każda osoba pracująca w tym 

projekcie, a nawet w tym dziale!

 

Kiedy nowa osoba przejmuje zakres 

odpowiedzialności, informacja o celu istnienia 

firmy pozwala podjąć dużo lepsze decyzje 

w sytuacjach, których nie jesteśmy w stanie 

przewidzieć.

 

Obawy i analiza najgorszego scenariusza

Kiedy podczas prowadzenia warsztatów zadaję 

JAK ZOSTAĆ MISTRZEM DELEGOWANIA?

http://indeed.best
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Podobnie jak w Star Wars Padawan towarzyszył 

mistrzowi Jedi w wielu misjach aby przejść 

z poziomu delegowania zadań do delegowania 

zakresu odpowiedzialności.

Padawan był już wyszkolony w walce, jednakże 

potrzebował tego, aby u boku mistrza sprawdzić 

się w realnych sytuacjach.

Dodatkowo mistrz miał za zadanie rozeznać się, 

kiedy jego uczeń będzie gotowy, aby stać się 

samodzielnym rycerzem Jedi.

Częścią tego procesu była wewnętrzna walka ze 

strachem.

 

Warto również zapewnić, iż zawsze będziemy mieli 

czas, aby przedyskutować aspekty, w których nowa 

osoba nie czuje się pewnie. Często pracownicy 

na pytanie managera „Dlaczego nie przyszedłeś 

z tym do mnie wcześniej?” odpowiadają: „Ty 

jesteś taki zajęty i ciągle biegasz ze spotkania na 

spotkanie, że nie chciałem już ci głowy zawracać”

 

Bardzo pomocne w zmniejszeniu obawy przed 

delegowaniem zakresów odpowiedzialności 

szczególnie ważnych dla nas jest podeście 

stoików, czyli analiza najgorszego scenariusza 

i tego co wtedy zrobimy.

Jak to wykonać w praktyce?

Wyobrażamy sobie co najgorszego może się 

wydarzyć oraz dokładnie planujemy jak na taką 

sytuację zareagujemy.

Często okazuje się, iż najgorszy scenariusz nie jest 

taki straszny.

 

JAK ZOSTAĆ MISTRZEM DELEGOWANIA?

Marek Bugiel
ekspert Indeed
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100 % metod 
z życia wziętych 

0% pustego gadania 
i niesprawdzonych teorii

23 techniki potrzebne 
każdemu managerowi

SPRAWDŹ
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CZYLI TWARDO O UMIEJĘTNOŚCIACH MIĘKKICH.
NARZĘDZIOWNIA PMa

http://indeed.best
http://indeed.best/narzedziownia-pma/
http://indeed.best
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Skuteczne przywództwo, czyli 
jak stać się lepszym liderem. - Marek Bugiel

PIWO MIĘDZY PROJEKTAMI

NARZĘDZIOWNIA PMa

ROZKŁAD JAZDY

PMPIADA13.11
14.11

-

-24.11
25.11

23.11

WEBINARY28.11

Wystąpienie: „Zarządzanie szansami, czyli projektowa miłość od 
pierwszego spojrzenia ” - Szymon Górnik

czyli spotkanie nie tylko dla project managerów 

czyli twardo o umiejętnościach miękkich 

- Paweł Bochnowski

SPRAWDŹ

SPRAWDŹ

SPRAWDŹ

SPRAWDŹ

http://pmpiada.pl/
https://www.facebook.com/events/2172892016057319/
https://www.facebook.com/events/595050140912204/
https://www.facebook.com/events/217544825570906/
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BOHATER MIESIĄCA
MAREK BUGIEL
O pracę na sali szkoleniowej i ładowanie baterii (bo 

trener, też człowiek) pytała Małgorzata Wysopal.

Gosia: Marku, jaki był początek Twojej kariery 

zawodowej? Jak to się stało, że znalazłeś się na 

sali szkoleniowej?

Marek: Wydaje mi się, że wszystko zaczęło się 

w klubie przemawiania i umiejętności liderskich 

Toastmasters. Kolega z firmy namawiał mnie 

przez dwa lata, aby wstąpić do tego klubu, 

a ja za każdym razem znajdowałem bardzo 

dobrą wymówkę. Kiedy w końcu przyszedłem na 

pierwsze spotkanie, pamiętam jak pomyślałem: 

„wow! dwa lata za późno!” I tak bardzo spodobało 

mi się mówienie, że zacząłem chodzić na te 

spotkania częściej i to było początkiem mojego 

wejścia na salę szkoleniową. To było jedno 

z ogniw. Kolejnym elementem było to, kiedy 

poznałem Management 3.0 i zobaczyłem jak 

w sposób ciekawy opisuje to, co robiłem do tej 

pory intuicyjnie - to było to drugie ogniwo. Już 

wiedziałem w jaki sposób się dzielić tym, co robię. 

Dzięki Toastmasters miałem warsztat, wiedziałem 

jak mówić, a następnie miałem też o czym mówić, 

czyli o Management 3.0, o czymś co czułem i co 

było dla mnie ważne.

Gosia: Jak poznałeś Management 3.0? Wpadła 

Ci w ręce książka Jurgena Appelo…?

http://indeed.best


10_ NEWS #2

Gosia: A jak Wasze szkolenia oceniali  sami 

uczestnicy?

Marek: Od początku otrzymywaliśmy bardzo 

wysokie noty od uczestników. Ludziom podobało 

się na naszych szkoleniach i noty były na tyle 

wysokie, że Jurgen Appelo po którymś szkoleniu 

napisał do nas: „Hej chłopaki! Dajcie znać co 

robicie? Jak to robicie? I którego modułu używacie, 

bo macie bardzo fajne wyniki”. I dla nas to było 

bardzo motywujące.

Gosia: Management 3.0 jest prowadzony 

w formie warsztatów, więc sami uczestnicy też 

są zaangażowani w szkolenie.

Marek: Są zaangażowani, a nam zależało na 

tym, aby ich jeszcze bardziej zaangażować. Nie 

wskoczyliśmy w tradycyjną agendę szkolenia, 

od początku wymyśliliśmy coś swojego. Byliśmy 

nieszablonowi, bo doszliśmy do wniosku, że mamy 

im coś fajnego do przekazania. Wybraliśmy z tych 

wszystkich rzeczy te naszym zdaniem najbardziej 

wartościowe i staraliśmy się przekazywać je w taki 

sposób, aby jak najwięcej z tego wynieśli.

Gosia: Wiem, że bierzesz też udział 

w turkusowych śniadaniach. Jaka jest ich idea, 

Marek: Nie, to się zadziało przez ludzi. Kolega 

– Piotrek Hełka, z którym pracowałem w jednej 

organizacji kiedyś zaczął mi mówić o Management 

3.0 i był bardzo entuzjastycznie nastawiony, 

a ja zastanawiałem się dlaczego aż tak się tym 

jara. A kiedy już sam poznałem, to wiedziałem 

dlaczego. On mnie tym zaraził, a potem razem 

zaczęliśmy prowadzić szkolenia. Wejście na salę 

szkoleniową było w duecie.

Gosia: A pamiętasz pierwsze szkolenie, które 

razem przeprowadziliście? Był stres?

Marek: Pierwsze szkolenia, prowadziliśmy 

w ramach organizacji, w której pracowałem, 

Capgemini. Były to szkolenia z Agile, ze zwinności 

i z Management 3.0, ale nie pamiętam dokładnie, 

które z nich było pierwsze. Przed każdym 

szkoleniem mam wrażenie, że czuję się podobnie, 

czyli stresuję się do pewnego stopnia, myślę 

o tym czy wszystko wyjdzie, staram się wszystko 

dopiąć tak, żeby było jak najlepszej jakości. 

Kiedy już rozpoczyna się szkolenie to wpadam 

we flow. Dobrze pamiętam nasze pierwsze 

szkolenie zewnętrzne, które prowadziliśmy razem 

z Piotrkiem, to było w Poznaniu, szkolenie otwarte. 

Wyszliśmy z tym co umiemy i z tym kim jesteśmy 

na zewnątrz i było to wyzwaniem. Oczywiście był 

stres i poczucie, że czasu jest za mało. Ja zawsze 

mam takie wrażenie, że chciałbym się jeszcze 

lepiej przygotować, dogłębniej zastanowić 

się nad tym jak dany materiał przedstawić 

uczestnikom tak, aby go zrozumieli. Mając cały 

bagaż doświadczenia jestem świadomy tego, 

że mam tak zwaną „klątwę wiedzy”. Pomimo 

tego, że często mówię prostym językiem i to jest 

jedna z moich zalet, staram się nie komplikować 

i naturalnie mi to wychodzi. Jednak mogę założyć, 

że ktoś coś wie, czego nie będzie wiedział i to nie 

pozwoli zrozumieć innych rzeczy.

BOHATER MIESIĄCA - MAREK BUGIEL
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BOHATER MIESIĄCA - MAREK BUGIEL

skąd się tam znalazłeś i o czym się tam mówi?

Marek: Ostatnio na turkusowych śniadaniach 

mówiłem o delegation pokerze. Jest to narzędzie 

z Management 3.0, które moim zdaniem jest 

rewelacyjne na drodze do turkusu. Sama idea 

turkusu mówi o samoorganizacji, dążeniu do pełni 

oraz ewolucyjnym celu. Te trzy filary turkusu są 

bardzo zbliżone do Management 3.0. W turkusie 

mówi się o tym, że liczymy się my jako ludzie, to 

my tworzymy daną organizację i chcemy sami się 

zarządzać. Mamy cel, który nas napędza, który jest 

ewolucyjnym celem i dążymy do pełni – chcemy 

pokazać siebie jako całego człowieka, a nie tylko 

jako jakiś wycinek zawodowy. 

Gosia: Jak tego dokonać?

Marek: Wystarczy zastanowić się w jaki 

sposób motywować siebie i innych za pomocą 

wewnętrznej motywacji, która jest dużo 

silniejsza od zewnętrznej. W jaki sposób myśleć 

o organizacji, mam tutaj na myśli samoorganizację, 

czyli wyznaczyć pewne granice i poruszać się 

w ich obrębie. Jeśli chodzi o delegowanie zakresu 

odpowiedzialności to jest ten element, który 

moim zdaniem najlepiej wpisuje się w turkus. 

Jesteśmy na takim etapie, kiedy mamy większość 

firm hierarchicznych, osoby, które są na górze 

podejmują decyzje, które spływają na dół i na 

dole są wykonywane. Decyzje podejmowane ku 

niezadowoleniu szefów i pracowników. I to jest 

absurd tej sytuacji. Pracownik czuje, że coś mu 

się narzuca, a więc jest niezadowolony, ktoś mu 

odbiera wolność. A co czuje szef? Szef czuje się 

przytłoczony decyzjami, które powinien podjąć, 

które musi podjąć i za które odpowiada. Więc 

bardzo często mamy sytuację niezadowolenia 

z dwóch stron. Ciężar, który spoczywa na kadrze 

zarządzającej jest bardzo duży, ludzie czują presję, 

ponieważ są odpowiedzialni, odpowiadają za 

wyniki, a na końcu wszystko musi być dowiezione. 

Mają obiekcje przed tym, aby delegować, dlatego 

większość decyzji podejmują sami, zapracowują 

się. Natomiast pracownicy czują, że ich potencjał 

jest niewykorzystany, że ktoś im coś narzuca, czują 

że ich praca nie ma sensu i mniej się angażują. 

Mamy takie dwa zamknięte koła i dlatego problem 

jest w samym modelu, który jest zły. Management 

3.0 pomaga w przejściu z hierarchicznego modelu 

do bardziej płaskiego, gdzie są potrzebne osoby, 

które będą zarządzały, ogarniały i organizowały 

pewną przestrzeń w projekcie czy w firmie. Nie 

muszą to być zawsze te same osoby i to nie musi 

się wiązać z wyższym statusem.

Gosia: W takich idealnych zespołach, 

zespołach samoorganizujących się menedżer 

sam się wyłania?

Marek: W takiej idealnej samoorganizacji, 

właściwie zupełnie nie ma menedżerów jako 

osób, jest tylko menedżer jako rola, która jest 

przypisywana danej osobie.  Albo obowiązki są 

dzielone na większą ilość osób. Bo za co odpowiada 

menedżer? Typowy menedżer ma zarządzać tak, 

aby pewne rzeczy się zadziały. Jedne osoby to 

lubią, inne nie. Mogą mieć większe lub mniejsze 

preferencje. Często może być tak, że jeśli ktoś 

się sprawdzi w tej roli będzie częściej pełnić tę 

funkcję, ale będzie też wykonywał inne zadania. 

Nie będziemy mieć takiej absurdalnej sytuacji, 

gdzie menedżer jest oderwany od tego, co się 

wykonuje w danej firmie. Zdarza się, że osoby, 

które mają zarządzać nie wiedzą na czym polega 

praca, która jest wykonywana na dole, a nawet 

odseparowują się od tych, którzy wykonują tę 

pracę. Nie są w stanie odpowiednio zareagować 

na sygnały, które się pojawiają, bo często są to 

sygnały nieformalne.

http://indeed.best
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To było bardzo intuicyjne. Napisałem do Pawła 

i zapytałem o Indeeda. Już kilka lat temu zacząłem 

słuchać swojej intuicji i nigdy jeszcze mi się nie 

zdarzyło, żeby poprowadziła mnie w złą stronę. 

Tutaj było podobnie. Najpierw było spotkanie 

z Szymonem, potem z całym zespołem, a teraz 

praca nad szkoleniami.

Gosia: I jakie szkolenia prowadzisz w ramach 

Indeed? Oczywiście Management 3.0, o którym 

już rozmawialiśmy.

Marek: Mój flagowy, ulubiony Management 

3.0, mój konik. Z mojej strony pojawia się jeszcze 

szkolenie First Time Manager, dla osób które 

wchodzą na ścieżkę bycia menedżerem. Ja bym 

nawet powiedział, że to First Time Leader, bo każdy 

menedżer powinien być liderem. To szkolenie, to 

zbiór takich dobrych praktyk „na dzień dobry”, 

co warto wiedzieć, jak się przygotować do tej 

roli, jak myśleć o sobie, o swoim zespole. Plus 

trochę twardych narzędzi do zarządzania sobą, 

zarządzania projektem, żeby dobrze wejść 

w ten nowy zakres obowiązków, żeby ten kuferek 

z narzędziami nie był pusty. Dużo przykładów 

z doświadczenia, dużo mięsa. Rzeczy, które 

sprawdziły się w boju. Lubię mówić o czymś, co 

uważam że jest wartościowe i komuś innemu 

się też przyda. A więc to jest Management 3.0, 

First Time Manager i Delegowanie, które jest 

brakującym ogniwem w wielu organizacjach, 

a przecież powoduje, że pracownicy mogą rosnąć, 

a menedżerowie mogą zająć się takimi obszarami, 

którymi zawsze chcieli się zająć. Znam wielu 

menedżerów, którzy nawet porzucili drogę bycia 

menedżerem i stali się Product Ownerem, czyli 

osobą, która współpracuje z klientem i rozwija 

produkt. Nie wszyscy muszą podążać tą drogą, ale 

może są takie rzeczy, które menedżerowie zawsze 

chcieli zrobić, a nigdy nie mieli na to czasu…

Gosia: Na przykład?

Marek: W branży produkcji oprogramowania jeśli 

trafi się projekt, gdzie trzeba coś wykonać szybko, 

nie dbając o jakość, to pracownikom, którzy mają 

pewne doświadczenie będzie to przeszkadzało 

i będą o tym mówić. Jednak mało kto powie 

o tym oficjalnie albo wprost, a tym bardziej nie 

przyjdzie z tym do szefa. Najczęściej będzie to 

rozmowa w kuchni… więc jeżeli mamy takiego 

odseparowanego menedżera, a w niektórych 

firmach jest nawet takie „piętro menedżerskie”. 

I jeżeli na domiar złego taki menedżer nie za 

bardzo zna się na produkcji oprogramowania, 

nie programował i nie wie jakie rzeczy można 

tam zrobić dobrze lub źle to dopiero na końcu, 

najpóźniej jak się da dowiadujemy się, że projekt 

nie zostanie dowieziony, co niestety jest klasyką 

w branży wytwarzania oprogramowania. 

Gosia: A więc co zrobić, żeby tak nie było?

Marek: Jeżeli jesteśmy w hierarchii i mamy kogoś, 

kto zarządza, powinien on mieć ścisły kontakt ze 

swoim zespołem, bo tylko wtedy będzie wiedział 

co się dzieje. O tym wszystkim mówi Management 

3.0, jest to taki zbiór dobrych praktyk, w jaki 

sposób powinniśmy współpracować z ludźmi. 

Management 3.0 opiera się na badaniach 

i książkach wielu psychologów, które można 

powiedzieć, że są zebrane w pigułce. Mówi o tym 

jak postępować i dlaczego, a jeżeli ktoś chce 

więcej informacji to jest cała masa materiałów 

źródłowych, do których można sięgnąć.

Gosia: Muszę przeczytać książkę Jurgena 

Appelo, którą polecałeś w Indeed_Inspiruje. A jak 

to się stało, że dołączyłeś do zespołu Indeed?

Marek: To też jest ciekawa historia. Przeglądając 

Linkedina zobaczyłem zdjęcie zespołu 

i pomyślałem, że fajnie byłoby być jego częścią. 
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Gosia: A jak to jest u Ciebie? Poza salą 

szkoleniową, poza pracą… co robisz w wolnym 

czasie? Jak ładujesz baterie?

Marek: Będąc ekstrawertykiem, ładuję baterie 

pracując w grupie. Lubię mówić, lubię prowadzić 

szkolenia i lubię się tym dzielić. Z drugiej strony jest 

rodzina, kiedy widzę uśmiech mojej 6-miesięcznej 

córeczki, kiedy widzę sukcesy moich starszych 

synów to jest coś, co niesamowicie ładuje mi 

baterie. I klasycznie wakacje dodają mi energii.

Uwielbiam góry i zawsze dobrze czułem się 

w górach. Odkąd pamiętam nie miałem dobrej 

kondycji ze względu na problemy z kolanami, 

ale i tak zawsze w nie szedłem. Wolałem pójść 

i odchorować, aniżeli nie iść zupełnie. Po takich 

spacerach jest się totalnie wymęczonym, 

fizycznie się rozładowujesz, ale ładujesz baterie, 

a dodatkowo to daje niesamowitą satysfakcję.

Gosia: A co najbardziej Cię relaksuje?

Marek: Majsterkowanie i tworzenie czegoś. 

Pamiętam jeden z moich projektów, to był 

drewniany domek ogrodowy. Zmotywowało mnie 

to, że miałem jeszcze trochę drewna, które mi 

zostało po budowie i pomyślałem, że warto byłoby 

coś z tym zrobić. Wziąłem kartkę papieru i sam 

sobie to zaprojektowałem. Pierwszy raz w życiu 

kładłem wtedy bruk, na szczęście okazało się, że 

to nie jest rocket science. Najciekawsze jest to, że 

za każdym razem, kiedy wchodzę do tego domku 

ogrodowego to się uśmiecham i wiem, że gdybym 

kupił domek to nie czułbym tej satysfakcji, to jest 

coś, czego często nie doceniamy. 

Gosia: Uważasz, że przeprowadzka za miasto 

była dobrą decyzją?

Marek: Obydwoje z żoną wiedzieliśmy 

jakie są plusy i minusy mieszkania w domu 

jednorodzinnym za miastem. Z plusów jest to, że 

masz wolność, blisko naturę, sąsiedzi są kawałek 

dalej, masz też zazwyczaj lepsze powietrze niż 

w mieście. Z minusów - za każdym razem kiedy 

czegoś potrzebujesz musisz jechać do miasta. 

Dla mnie jest to ciężkie szczególnie dlatego, że 

bardzo nie lubię jeździć samochodem. Uwielbiam 

latać, ale nie lubię jeździć samochodem, latanie 

w różne miejsca to zawsze jest dla mnie relaks.

Gosia: Może już niedługo samochody będą 

latać.

Marek: Dlatego kupiłem taki samochód, który 

często może mnie wyręczyć, po prostu sam 

jedzie. Taka Tesla byłaby idealna, ale nie wiem 

jak sprawdziłaby się na polskich drogach. Na 

szczęście moja podróż w zeszłym roku do Indii 

bardzo mi pomogła w tym, żeby czerpać większą 

radość nawet wtedy, kiedy jesteś w samochodzie 

i stoisz w korku.

Gosia: Dziękuję Marku za rozmowę.

Marek: Ja również.

BOHATER MIESIĄCA - MAREK BUGIEL
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O kulturze, strategii i ryzyku ze start-upowcem 

i dyrektorem korporacji rozmawiał Łukasz 

Paluszkiewicz.

Łukasz: Chociaż nie znalazłem się na kopalni 

to jestem wśród dwóch Górników, a to za sprawą 

moich interlokutorów - Panowie Piotr i Szymon 

Górnik. Dzień Dobry 

Szymon: Dzień dobry.

Piotr: Dzień dobry. 

KULTURĘ WYNOSI SIĘ Z DOMU?
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Łukasz: Na początku chciałbym dać Wam po 

20 sekund na przedstawienie się, aby czytelnicy 

mogli Was trochę poznać. Panie Piotrze, może 

Pan zacznie?

Piotr: Od kilkunastu lat pracuję 

w zagranicznej firmie energetycznej, zajmującej 

się przede wszystkim  ciepłownictwem, ostatnio 

odpowiadam za biznes ciepłowniczy i chłodniczy 

w Polsce.

Łukasz: A Ty Szymonie?

Szymon: Ja jestem właścicielem firmy 

szkoleniowej Indeed. Swoje doświadczenie 

zbierałem w branży zarządzania projektami, 

a teraz z zespołem ekspertów wspieramy rozwój 

kompetencji zawodowych.

Łukasz: Ok, to może mała licytacja na 

początek, bo dość enigmatycznie jeszcze te 

przedstawienie się zabrzmiało. Jeśli możecie 

zdradzić, ile trwała i ile kosztowała największa 

inwestycja Waszych firm w Polsce?

Szymon: Tato, Ty jesteś świeżo po tej inwestycji 

zdaje się, więc jeszcze liczby masz w głowie.

Piotr: Nasza inwestycja to 200 milionów euro 

i właśnie ją kończymy

Szymon: Po jakim czasie?

Piotr: Od decyzji do zakończenia minęło 

niespełna 3 lata.

Szymon: U nas jest trochę inaczej, ponieważ my 

w ogóle na rynku jesteśmy pół roku więc u nas te 

inwestycje są trochę mniejsze i krótkoterminowe. 

Jak to wygląda w ramach start-upu, na razie 

staramy się poukładać rzeczy, które się u nas dzieją, 

więc tak trochę enigmatycznie bym odpowiedział 

na to pytanie.

Łukasz: To spróbujmy jeszcze z innej strony 

Szymonie. Ile osób zatrudnia Twoja firma?

Szymon: My mamy 10 osobowy zespół, są to 

zarówno osoby prowadzące szkolenia jak i zespół 

koordynujący całe działania. Bardzo mocno 

opieramy się też na współpracy z partnerami, 

których jest o wiele więcej i mają realny wpływ na 

wartość całej firmy.

Łukasz: Panie Piotrze, ile osób pracuje 

w Pańskiej firmie?

Piotr: W obszarze, którym zarządzam, czyli 

ciepłownictwie i chłodnictwie to jest około 300 

osób.

Łukasz: Mamy więc dziś, można powiedzieć, 

spotkanie korporacyjnego Goliata 

z bardzo regulowanej branży energetycznej 

oraz świeżo upieczonego start-upowca z bardzo 

nieuregulowanej i konkurencyjnej branży 

szkoleniowej. Zastanawiam się jak bardzo 

różnią się kultury organizacyjne w zdawałoby 

się przeciwległych światach i jak trudno je 

kształtować. To znaczy jak duży wpływ mają 

Wasze działania na kulturę Waszych organizacji?

Szymon: To ja wystrzelę tutaj pierwszy. U mnie 

jeśli chodzi o start-up, to mogę śmiało powiedzieć, 

że jestem liderem tego zespołu i prawie wszystkie 

decyzje, które podejmujemy w ramach zespołu 

koordynującego gdzieś tam o mnie zahaczają. 

Natomiast świadomie staram się podejmować 

coraz mniej decyzji i oddawać je do zespołu. 

Niestety na tą chwile możemy śmiało powiedzieć, 

że 80% tematów to te, w które jestem uwikłany 

lub podejmuje w nich decyzję.

Łukasz: A jak to wygląda u Pana?

Piotr: Myślę, że nasza firma nie jest modelem 

http://indeed.best
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przedsiębiorstwa energetycznego o jakim 

myślimy. Czyli przedsiębiorstwa - transatlantyku, 

który jak już nabierze kierunku to nie jest w stanie 

zmienić sposobu swojego funkcjonowania przez 

długi czas. Staramy się zarówno w korporacji, jak 

i w polskim oddziale wprowadzać na tyle otwartą 

kulturę organizacyjną żebyśmy byli w stanie 

się dostosowywać do zmieniającego się świata. 

Żebyśmy byli w stanie reagować na otaczającą nas 

rzeczywistość tak szybko, jak jest to tylko możliwe. 

Myślę, że w tym obszarze są pewne wspólne 

cechy zarówno start-upów jak i organizacji, która 

jest uwrażliwiona na zmieniające się otoczenie 

i wieloznaczność świata, w którym żyjemy i coraz 

to większą niepewność w otoczeniu, w którym 

prowadzimy biznes.

Szymon: No, ale ja też widzę, że kiedy my 

współpracujemy z korporacjami i oczywiście chęci 

wielu korporacji idą w tym kierunku, natomiast 

niestety rzeczywistość bardzo często to weryfikuje. 

Fajnie, że w taty firmie jest świadomość tego 

i wsparcie części zarządczej, bo to jest pierwszy 

krok do wprowadzania zmian. My wiemy, że 

możemy wprowadzić zmianę po kwadransie od 

uzyskania informacji, a u Was takiej możliwości 

nie ma, bo zawsze ktoś musi podjąć tę decyzję, 

jest proces decyzyjny, który siłą rzeczy jest dłuższy, 

bo macie więcej ludzi i to jest niestety konieczne.

Piotr: Oczywiście, że wdrażamy procedury, 

staramy się funkcjonować szybko i zwinnie, 

natomiast musimy funkcjonować w ramach 

polityki korporacyjnej, w ramach upoważnienia 

do podejmowania pewnych decyzji, stąd kultura 

otwartości na nowości jest jak najbardziej 

preferowana przez organizację. Są jednak pewne 

ograniczenia i w całości się zgadzam, że nie 

jesteśmy start-upem. To na pewno.

Łukasz: Uprzedziliście już pewne wątki, które 

chciałem poruszyć, więc może przejdźmy do 

nich. Coraz częściej się mówi o trendzie, który 

nazywa się management 3.0, opracowany przez 

Jurgena Appelo na początku XXIw. Założeniami 

tej teorii są: motywacja ludzi, empowerment, 

delegowanie zadań, ustalanie wspólnego celu, 

rozwój kompetencji pracowników, rozwój struktur 

przy zachowaniu samoorganizacji i ciągłe 

doskonalenie poprzez eksperymentowanie. 

Z tego co powiedzieliście mam wrażenie, że 

obie firmy spełniają część z tych postulatów, 

zastanawia mnie, który z tych światów ma 

większe parcie i potrzebę wdrożenia wszystkich 

tych postulatów zarządzania 3.0?

Piotr: Ja myślę, że zarządzanie 3.0 jest 

rzeczywiście czymś bardzo fajnie rozwiniętym, 

bardzo fajną kulturą, którą możemy spotkać. Nie 

mniej, wiele z tych elementów w najróżniejszych 

innych filozofiach zarządzania miały już miejsce. 

Przechodziliśmy kwestię lean organization, 

continuous improvement, kaizen. Również 

empowerment czy engagement, to słowa, 

które są znane praktycznie wszystkim naszym 

pracownikom. To są rzeczy, które rzeczywiście 

funkcjonują. Staramy się dostosować się do 

zmieniającego się świata, a więc niezależnie od 
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tego jak nazwiemy tę kulturę organizacyjną, to 

jednak bardziej lub mniej poszczególne elementy 

tej filozofii są wdrażane w każdej firmie. Czy 

jesteśmy jako firma modelem korporacyjnego 

funkcjonowania w Polsce? Trudno jest mi 

powiedzieć. Ja się bardzo cieszę, że mogę 

funkcjonować w takiej firmie, która te wartości 

stawia bardzo wysoko.

Szymon: Ja też trochę wiem, bo często 

rozmawiamy z tatą i widzę, że w tej korporacji 

jest to światełko, wsparcie i świadomość zarządu 

do ciągłego usprawniania, które zawsze jest 

pierwszym krokiem do jakichkolwiek zmian... Jeśli 

chodzi o Management 3.0, pamiętajmy, że niczego 

nowego nie odkrywa. Jest zbiorem pewnych 

technik i zbiorem pewnego postępowania, 

które były wcześniej znane i dużo firm już z nich 

skorzystało. Natomiast zbierając to w całość, to jest 

to właśnie kultura, w której chciałbym prowadzić 

firmę. Multum inicjatywy oddolnej, która przeciska 

się i ma ogromny wpływ na całą organizację. Mam 

wizję, w której chciałbym stworzyć firmę i oddać 

ją w ręce zespołu, to jest to chciałbym stworzyć 

w Indeed – pewną platformę do realizacji różnego 

rodzaju celów. Przede wszystkim to ma być firma, 

w której ludzie chcą pracować, nawzajem się 

szanują i mają realny wpływ na to jak funkcjonuje. 

Wydaje mi się, że udaje mi się powoli to osiągać. 

Każdy z moich ekspertów jest indywidualistą. 

Zebranie ich w jeden zespół wymagało właśnie 

nakreślenia ciekawej misji również z perspektywy 

osób,które mają mnóstwo takich propozycji jak 

moja. To co nas połączyło to pewne uzupełnianie 

się osobowościowe oraz właśnie jasny cel, który 

chcemy wszyscy osiągnąć.

Łukasz: Chciałbym chwilkę pobawić się 

w adwokata diabła, bo trochę mi się nie spina 

ta obecna Twoja wypowiedź z poprzednią, 

gdzie mówiłeś, że jesteś zdecydowanym liderem 

i ciągniesz tematy, i jakby pchasz ten zespół 

do przodu. Jak to się ma do tego, że chciałbyś 

prowadzić firmę, która ma mnóstwo inicjatyw 

oddolnych?

Szymon: Na tę chwilę trochę też nie mam 

wyboru (śmiech). Zadaniem lidera jest pokazanie 

jakiegoś kierunku, natomiast ja w żadnym 

wypadku nie zamykam się na to jakie informacje 

dostaję czy od zespołu, czy od rynku, czy od 

naszych partnerów, czy uczestników szkoleń. To, 

że podejmuję niektóre decyzje w tym momencie 

samodzielnie, to też jest wypadkowa tego w jakim 

miejscu jesteśmy, a jesteśmy na samym początku 

tej drogi i chciałbym, taki jest mój cel, żeby powoli 

robić coraz więcej kroków do tyłu, a dawać popisać 

się osobom, które są w zespole. Z jakiś przyczyn 

zostały do tego zespołu dołączone. Na początku 

funkcjonowania każdej firmy trzeba jakoś to 

wyważyć, żeby też ludzi nie przyzwyczaić. Może 

nawet w funkcjonowaniu każdej firmy trzeba to 

wyważyć. Zahaczając o korporacje, gdzieś zawsze 

jest ten kierunek narzucony... Nie, narzucony to jest 

złe słowo - wskazany jest ten kierunek. Natomiast 

korekty kursu są zawsze możliwe i to chodzi o to, 

żeby wszyscy pracownicy o tym pamiętali.

Piotr: Mogę tutaj Szymona wesprzeć, bo rolą 

lidera nie jest wcale zarządzanie. On ma wesprzeć 

ludzi w tym, aby to oni podejmowali inicjatywy 

i mam nadzieję, że Szymonowi się to udaje na co 

dzień.

Szymon: Staram się, żeby mój zespół stawał 

się lepszy i to jest moim głównym zadaniem. 

Każdego dnia staram się dołożyć małą cegiełkę, 

aby po jakimś czasie zbudować ten „dom”. Wrócę 

jeszcze do moich ekspertów. To są osoby, które 

są, bez wyjątku, bardziej doświadczone ode 

mnie. Mega fajne jest to, że możemy ze sobą 

KULTURĘ WYNOSI SIĘ Z DOMU?
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współpracować w budowaniu Indeed. Ostatnio 

nawet jeden z trenerów nie do końca zgadzał się 

z pewną propozycją, ale zaufał mi i efekty były 

takie, że wrócił z podziękowaniami, bo wyszło 

bardzo dobrze. To tylko dzięki temu, że jako 

lider widziałem trochę szerszy obrazek, kwestia 

zaufania to w ogóle podstawa jakiejkolwiek 

współpracy.

Łukasz: Peter Drucker, jeden z guru zarządzania, 

powiedział kiedyś, że „kultura zjada strategię 

na śniadanie”, o kulturze już porozmawialiśmy, 

to może teraz ta druga część - czyli właśnie 

strategia. Nie będę może pytał konkretnie 

o strategie w Waszych firm, ale intryguje mnie 

w jakim horyzoncie czasowym planujecie swoje 

strategie?

Piotr: Dzisiaj coraz trudniej jest jednoznacznie 

wpisać w strategię co chcemy osiągnąć w roku 

2050, natomiast strategia pokazuje rzeczywiście 

obszary, na których chcemy się skupiać. Jeżeli 

mówimy o kulturze organizacyjnej, to bardziej 

mówimy o tym jak chcemy wdrożyć strategię. 

Mówiąc o strategii, zarówno tej krótko, średnio, 

jak i tej długoterminowej, mówimy o tym, co 

właściwie chcielibyśmy osiągnąć. Oczywiście 

mamy swoje priorytety i działamy w konkretnej 

branży, w związku z tym nie możemy się skupiać 

na wszystkim możliwym dookoła. Działamy 

w branży energetycznej i to jest nasz kierunek. 

Określamy natomiast nasze cele strategiczne: 

dekarbonizację, poprawę efektywności, 

digitalizację, doskonałość operacyjną - to są 

przewagi, na których chcemy budować swoją 

pozycję rynkową w krótkiej i długiej perspektywie, 

ale zachowując te elementy, które odpowiadają 

na pytanie jak to chcemy zrobić. Czyli budując tę 

kulturę organizacyjną, o jakiej mówiliśmy.

Szymon: Ja jeśli pomyślę o strategii, jaką 

przyjęliśmy, to mam od razu przed oczami 

pewną misję. My mamy dość ambitne cele, 

ponieważ Indeed powstał w odpowiedzi na to, 

co się dzieje na polskim rynku szkoleniowym. 

Chcemy zrobić tutaj pewną zmianę, zbudować 

firmę z większym podejściem do strategicznego 

rozwoju pracowników, a nie tylko działania ad-

hoc, czyli zrób szkolenie, wystaw fakturę i może się 

jeszcze zobaczymy. Więc u nas strategia określa 

też pewien cel, który chcemy osiągnąć na polskim 

rynku. Staramy się działać nie tylko w samych 

szkoleniach, dlatego też zaczęliśmy wydawać 

magazyn, który właśnie czytasz, robimy eventy, 

staramy się inspirować ludzi materiałami video. 

Chcemy pokazywać, że robimy trochę szerzej 

niż firmy, które są na rynku od zawsze. Przede 

wszystkim chcemy dawać wartość i pomagać 

ludziom w ich wyzwaniach zawodowych.

Łukasz: Na początku wspomnieliśmy 

o największych inwestycjach waszych firm 

w Polsce. Przy tak dużych inwestycjach, albo tak 

świeżych, jak w przypadku Indeed, jak wygląda 

zarządzanie ryzykiem. Czy jest to coś, co bardzo 

często jest pomijane, czy może bierzecie na serio 

ryzyka i w jakiś usystematyzowany sposób nimi 

zarządzacie?

Szymon: My z ryzykiem obcujemy codziennie, 

od 9 do 9:15 i to jest ten moment, gdzie nasze oczy 

skupiają się tylko i wyłącznie na otoczeniu i na 

tym, co chcemy osiągnąć. Staram się zarządzać 

ryzykiem bardzo zwinnie, ponieważ bardzo wielu 

rzeczy się dopiero uczymy. Branża szkoleniowa 

dość mocno konkurencyjna, a także taką, w której  

firmy bardzo różnie działają. Stąd też staramy się 

znaleźć, monitorować i szukać przede wszystkim 

szans. Pamiętajmy o tym, że zarządzanie ryzykiem 

to nie tylko minimalizowanie negatywnych 

wpływów otoczenia, ale też, a może nawet 

w naszym przypadku przede wszystkim, jest to 
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Szymon

Piotr

szukanie szans. Sytuacji które pozwolą pozytywnie 

wpłynąć na całą firmę.

Piotr: Na pewno otoczenie niestabilne 

i niepewne powoduje, że zarządzanie ryzykiem 

jest dużą częścią funkcjonowania zarządów czy to 

dużej, czy małej firmy. Ta niestabilność, zmienność 

otoczenia daje również szanse, o których Szymon 

wspominał. Są to szanse zarówno dla małych firm, 

start-upów, jak i takich, które może wykorzystać 

duża korporacja. Nawet na rynku tak regulowanym 

jak energetyczny. Zarządzanie ryzykiem, czy to 

w projektach, czy przy podejmowaniu decyzji 

może być w dosyć mocny sposób sprocesowana. 

Tak aby minimalizować ryzyko i nim zarządzać. 

Jednym z takich elementów dla zmieniającego się 

świata, dla niestabilnej przyszłości jest to, żebyśmy 

realizowali duże projekty na tyle elastycznie, żeby 

mogły dostosowywać się do zmieniającej się 

rzeczywistości.

Szymon: To ja uzupełnię. Według mnie dużym 

problemem dużych firm w zarządzaniu ryzykiem 

jest przeformalizowanie tego procesu. To jest to, 

o czym tata wspomniał na początku, że można 

ustawić niektóre procesy. Samo daily jest jakimś 

tam elementem tego procesu, natomiast 

trzeba znaleźć złoty środek. Oczywiście musimy 

monitorować, analizować i wyciągać wnioski 

z tego jak wygląda nasze otoczenie, natomiast nie 

możemy skupiać się na czterech tysiącach pozycji 

w excelu i to ma być nasze zarządzanie ryzykiem. 

Przecież u nas w Excelu wszystko się zgadza... Ale 

to nie o to chodzi, żeby w Excelu się zgadzało, tylko 

żeby efekt miał wartość. Czyli był czymś, czego 

ludzie de facto potrzebują. I tutaj widziałbym 

to na co należy zwrócić uwagę w przypadku 

większych projektów, większych firm, większych 

korporacji. Pamiętajmy też, że zarządzanie 

ryzykiem, to jest przede wszystkim komunikacja 

http://indeed.best
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ze stakeholderami, a nie zielone Excele.

Piotr: Tutaj wracamy do tego o czym mówiliśmy, 

czyli do kultury organizacyjnej. Zakładając, że 

zgodnie z pewnymi badaniami zarząd ma wiedzę 

na temat około 4% rzeczy, które dzieją się w firmie. 

Jeżeli zacznie, bazując na tych 4% wiedzy, 

podejmować decyzje samodzielnie, nie włączając 

w to struktur organizacyjnych i nie włączając 

w to ludzi, którzy są bezpośrednio najbliżej tych 

obszarów ryzyka, to jest mocno narażony na 

popełnienie błędów.

Szymon: Czyli to co mówiliśmy na początku, że 

nie jest rolą czy zarządu, czy lidera żeby zarządzać 

każdym kawałkiem firmy. To jest trochę inne 

zadanie. Mamy zachęcać ludzi, aby pracowali jak 

najlepiej, a nie wkładać nos wszędzie i ustawiać 

wszystko według siebie.

Łukasz: Szymon, wspomniałeś, że chcecie 

jako firma szkoleniowa wyróżnić się poprzez 

dostarczenie wartości, niekoniecznie tylko 

do swoich klientów, ale też na rynek - do 

potencjalnych klientów. Mam wrażenie, że to 

jest trend, którym podążają korporacje - czyli 

chcemy być coraz bardziej zwinni, innowacyjni, 

nastawieni na klienta. Bliżsi temu klientowi 

i pytanie, które mi się nasuwa, to jak duża 

firma może rzeczywiście być bliżej tego klienta 

końcowego? Czy rzeczywiście korporacje będą 

chciały bazować na wiedzy i zwinności start-

upów, czy może jest na to inna strategia?

Szymon: Ja bym rzucił na to inny punkt 

widzenia. Według mnie wielkość firmy nie ma 

żadnego znaczenia w kontekście tego, jak blisko 

jest się klienta. Jest wiele organizacji na świecie, 

które nie są duże, są ogromne, a jednak cały 

czas są bardzo blisko w kontakcie ze swoimi 

odbiorcami. Zwróćmy uwagę na firmy operatorów 

sieci komórkowych w Polsce. Ostatnio miałem 

przyjemność zmienić operatora, i widzę, że jest 

ogromna różnica jeśli chodzi o kontakt z klientem, 

a obie firmy są przecież duże. Ja bym bardziej 

zwrócił uwagę na chęci, a nie na wielkość, ale to 

jest tylko moje zdanie i oczywiście mogę się mylić

Łukasz: Czasem słyszy się o start-upach 

tworzonych przez korporacje. Jedna 

z wrocławskich uczelni także ma kilka spin-

offów, które przy niej działają na zasadzie start-

upu. Czy pewną strategią, które korporacje 

obrały jest rozwój innowacyjności i przybliżenia 

się do klienta poprzez budowanie dokoła siebie 

kilku mniejszych, dużo lżejszych firm?

Szymon: To jest sposób ograniczania ryzyka. 

Bardzo skuteczny i bardzo fajny dla obydwu stron. 

Obie strony z tego korzystają, więc wydaje mi się, 

że jest to jak najbardziej dobry ruch. Na całym 

świecie tak się dzieje, że duże firmy starają się 

szukać nowinek nie wynajdując ich samodzielnie 

w ramach swojej organizacji, swoich struktur, tylko 

już na jakimś etapie - niech to będzie proof of 

concept.

Piotr: Współpraca ze start-upami daje świeżość, 

daje szybkość, daje nowe pomysły, które nie zawsze 

musimy generować wewnętrznie. Natomiast jeśli 

w ramach wewnętrznych procesów jesteśmy 

w stanie wspierać ludzi do tego, żeby myśleli, 

zgłaszali inicjatywy, jeśli jesteśmy w stanie te 

inicjatywy sprocesować, aż do etapu start-upu, to 

jeszcze lepiej. Nie mniej ograniczanie ryzyka na 

przykład poprzez tak zwane opcje strategiczne 

może być ciekawym elementem, które dają 

możliwość wypróbowania pewnych, nie do końca 

sprawdzonych pomysłów bez wielkiej inwestycji 

ze strony dużej organizacji.

Szymon: Bez wysiłku, bez mocnego ingerowania 
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w swoje struktury, bez wprowadzania chaosu 

mamy na zewnątrz osoby, które, zaryzykuję 

stwierdzenie, lepiej się znają na tej konkretnej 

specjalizacji niż eksperci wewnątrz korporacji.

Czy armia prawników korporacyjnych będzie 

w stanie dogadać się ze start-upem, gdzie 

po drugiej stronie jest jedna osoba, czy jak 

w przypadku Indeed osób jest dziesięć. Kiedy 

prawnicy zaczną przerzucać się procesami 

i papierami, które są wymagane przez korporację, 

czy to nie przestraszy start-upów?

Piotr: Myślę, że w wielu przypadkach może 

przestraszyć, ale kultura organizacyjna, która 

stawia na otwartość, która stawia na akceptację 

popełniania błędów musi umożliwić tego typu 

współpracę. Oczywiście ryzyko należy w jakiś 

sposób minimalizować. Trzeba być zdolnym do 

podjęcia niekiedy męskich decyzji - ok, to jest 

poziom do którego jestem w stanie zaryzykować, 

jeżeli to nie wychodzi, to zamykam projekt, 

działanie, ponieważ się nie udało. Zarządzanie 

ryzykiem nie może zmierzać do tego, że nie 

podejmujemy żadnych ryzykownych działań, bo 

wtedy tracimy możliwości rozwoju biznesowego.

Szymon: No i nie patrzymy na szanse, które są 

dookoła. Ale tutaj też wydaje mi się, że po stronie 

start-upowców to też nie jest jednorazowy strzał, 

oni mają wiele opcji i wielu inwestorów na rynku. 

Jedna bardzo ważna rzecz, którą kiedyś powiedział 

mi bardzo dojrzały inwestor. Start-upy, żeby muszą 

nauczyć się randkować z korporacjami, muszą 

być na tym etapie rozwoju, aby spotkanie miało 

jakikolwiek sens. Jeśli start-up zaczyna randkować 

zbyt wcześnie, to grozi mu wiele zamkniętych 

drzwi po rozmowach i są to drzwi, które nie 

zostają później ponownie otwarte. Z drugiej strony 

niewielu start-upowców zamyka się w garażu 

szlochając jeśli jeden inwestor im powiedział 

„nie”. To jest też taki upór wewnątrz młodego 

przedsiębiorcy, który wierzy w swoją inicjatywę 

i jeśli jedna korporacja mu odmówi, to on i tak 

zapuka do następnych drzwi. Tylko tak jak mówię 

niech ten projekt będzie na reprezentowanym 

etapie. Pamiętajmy, że po stronie korporacji są też 

trochę wyższe wymagania, niż po stronie naszych 

kochanych funduszy europejskich, dla których 

wystarczy mieć jedynie dobrze napisane podanie 

i de minimis nam się należy.

Łukasz: W takim razie przed jakimi ryzykami 

w przypadku klęski urodzaju przestrzegałby 

tata?

Piotr: Tak jak Szymon wspominał, oni określili 

sobie cel, który chcą osiągnąć. Być może jest 

on  troszeczkę inny, bo inna jest branża i sposób 

funkcjonowania, ale w pewnym momencie każda 

firma rośnie do takiego poziomu, że rzeczywiście 

zarządzanie jednoosobowe, podejmowanie 

decyzji przez jednego człowieka - twórcę 

danej firmy, przestaje być efektywne. W takim 

momencie dana firma ma przed sobą, albo 

świetlaną przyszłość jeśli właściciel i twórca danej 

firmy zrozumie to i przekazuje część swojej władzy 
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w inne ręce, albo ma przed sobą przyszłość taką, 

że będzie mielił w tym samym miejscu i niewiele 

z tego wyniknie.

Szymon: U nas akurat jest taka sytuacja, że ja 

wraz z pierwszym dniem zacząłem wychowywać 

swojego następcę. Jest przygotowywana osoba, 

która, w momencie, w którym urośniemy, nie 

wejdzie do firmy kompletnie świeża. Nie mówię 

tutaj o efektach, bo to zawsze sprawa bardzo 

złożona, natomiast w tym momencie mogę 

położyć rękę pod topór i powiedzieć, że wszystkie 

decyzje podjęte przez tą osobę będą szły zgodnie 

z wartościami, które kultywujemy w Indeed.

Łukasz: Zbliżamy się powoli do końca, 

chciałbym więc zapytać Was co wynieśliście z tej 

rozmowy? Czy sądzicie, że będziecie w stanie 

uczyć się nadal od siebie nawzajem, a może 

wychodzicie z przeświadczeniem, że korporacje 

i start-upy to jednak dwa różne światy?

Piotr: W mojej ocenie na pewno nie. Przyszłość 

i otoczenie, w którym żyjemy stawia zarówno 

przed dużymi firmami jak i przed start-upami 

konkretne wyzwania. Są rzeczy, którymi możemy 

się dzielić, którymi możemy się wspierać. Są 

rzeczy, które możemy osiągać poprzez synergię 

dużej organizacji ze zwinnym małym zespołem, 

czy to wewnątrz organizacji, czy poza. Myślę, że 

właśnie to, od czego zaczęliśmy - czyli kultura 

organizacji, zarówno w dużej jak i w małej, bo 

wyobrażam sobie również start-up zarządzany 

przez zamordyzm i wskazywanie palcem - ty zrób 

to, ty zrób tamto i nie wychylaj się poza te granice. 

Przyszłość tego typu organizacji jest w dzisiejszym 

świecie raczej niezbyt jasna.

Szymon: Ja się cieszę, że mogę postawić trochę 

kropkę nad i przy tym wywiadzie, bo sam jeszcze 

pamiętam jak wybierając się na studia tata 

powiedział mi - wybierz zarządzanie projektami, 

to jest przyszłościowa sprawa. Wracając do pytania, 

to pamiętajmy, że korporacje są korporacjami 

ponieważ przeszły bardzo długą drogę. Często 

są to dziesięciolecia. Podczas tego procesu 

musiało się tam pojawić wiele wiedzy, wiele 

doświadczenia. Dlatego powinny się tym dzielić. 

A nowe firmy powinny z tego korzystać.

Łukasz: Dziękuję Wam bardzo za rozmowę.

Piotr: Dziękuję.

Szymon: Ja również, Indeed.
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SZKOLENIA I WARSZTATY

 ▶ FIRST TIME MANAGER

 ▶ INTELIGENCJA EMOCJONALNA

 ▶ C-LEVEL MANAGEMENT

 ▶ NEGOCJACJE W BIZNESIE

 ▶ MANAGEMENT 3.0

 ▶ PRZYWÓDZTWO

 ▶ WŁADCY CZASU

 ▶ DELEGOWANIE ZADAŃ

 ▶ SZTUKA DECYZJI

MANAGER

 ▶ PMP®

 ▶ NARZĘDZIOWNIA PMa

 ▶ POZNAJ SCRUM

 ▶ ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

 ▶ ZARZĄDZANIE INTERESARIUSZAMI

 ▶ AGILE PRODUCTS

 ▶ SZKOŁA PROJEKTÓW

PROJEKTY

 ▶ EFEKTYWNA KOMUNIKACJA

 ▶ BUDOWANIE ZESPOŁÓW

 ▶ DESIGN THINKING

 ▶ FACYLITACJA

 ▶ KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA

ZESPÓŁ

 ▶ MYŚLENIE SYSTEMOWE

 ▶ SPRZEDAŻ RELACYJNA

 ▶ EMPLOYER BRANDING

 ▶ STRATEGIA MARKI

 ▶ ZWINNE REKRUTACJE

ORGANIZACJA

Korzystając z wachlarza specjalizacji naszych ekspertów, kompleksowo wspieramy rozwój organizacji, 

zespołów czy liderów oraz usprawniamy prowadzone projekty. Zobacz nasze szkolenia, lub skontaktuj się 

z nami, by zaplanować rozwój kompetencji zawodowych Twoich pracowników.

SPRAWDŹ NASZE SZKOLENIA I WARSZTATY

http://indeed.best
http://indeed.best/1st-time-manager/
http://indeed.best/inteligencja-emocjonalna/
http://indeed.best/c-level-management/
http://indeed.best/negocjacje-w-biznesie/
http://indeed.best/management-3-0/
http://indeed.best/przywodztwo/
http://indeed.best/wladcy-czasu/
http://indeed.best/delegowanie-zadan/
http://indeed.best/sztuka-decyzji/
http://indeed.best/pmp-prep/
http://indeed.best/narzedziownia-pma/
http://indeed.best/poznaj-scrum/
http://indeed.best/zarzadzanie-ryzykiem/
http://indeed.best/zarzadzanie-interesariuszami/
http://indeed.best/agile-products/
http://indeed.best/szkola-projektow/
http://indeed.best/efektywna-komunikacja/
http://indeed.best/budowanie-efektywnych-zespolow/
http://indeed.best/design-thinking/
http://indeed.best/facylitacja/
http://indeed.best/komunikacja-miedzykulturowa/
http://indeed.best/myslenie-systemowe/
http://indeed.best/sprzedaz-relacyjna/
http://indeed.best/employer-branding/
http://indeed.best/strategia-marki/
http://indeed.best/zwinne-rekrutacje/
http://indeed.best
http://indeed.best/szkolenia/


24_ NEWS #2

KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO

SUBSKRYBUJ MAGAZYN

www.indeed.best

VOUCHER
Gift

"Szkolenia Indeed
Na wszystkie pytania odpowiemy podczas rozmowy.

-15%

Skontaktuj się z nami, a przeprowadzimy Cię przez cały proces, który będzie zgodny z wymaganiami 

Twoich księgowych. Bez presji czasu będziemy mogli wpływać strategicznie na umiejętności osób, 

z którymi pracujesz. Największą wartością każdej organizacji są ludzie, dlatego firmy odnoszące sukces 

zawsze dbają o swoją kadrę.

JAK DOBRZE WYKORZYSTAĆ KONIEC ROKU I ZAPLANOWAĆ 
ROZWÓJ KOMPETENCJI SWOICH PRACOWNIKÓW NA 2019 ROK?
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