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WSTĘP
Drogi czytelniku,
podobno drugi rok działalności firmy jest zawsze
kluczowy, ale nie zapominajmy o tym, że też
najciekawszy.
W tym roku przygotowaliśmy dla Was kilka
niespodzianek

w

formie

wydarzeń,

dalsze

numery magazynu oraz więcej materiałów online,
z których możecie korzystać do woli.
Życzę Wam wielu inspiracji.
Smacznego!
“Redaktor” Szymon Górnik
założyciel Indeed
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MYŚLENIE SYSTEMOWE
W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI

TOMASZ KOPCZYŃSKI - EKSPERT INDEED

Istotnym problemem w zakresie zarządzania

liczbę oddziaływań między nimi. W ten sposób

projektami

można wyróżnić cztery typy projektów: prosty,

że

jest

przyjmowanie

założenia,

projekty są do siebie bardzo podobne

dynamiczny, skomplikowany i złożony.

i w konsekwencji w ich realizacji powinny
/

wykorzystywane
metodyka

znaczenia

we

uniwersalne

podejście

postępowania.

Szczególnego

współczesnej

rzeczywistości

biznesowej

nabiera

podkreślenie

zarządzanie

projektami,

w

coraz

faktu,

że

większym

stopniu realizowane jest w środowisku złożonym
i dynamicznie zmieniającym się, które wymaga
skutecznych metod rozwiązywania problemów.
Biorąc pod uwagę kwestę złożoności projektów
można

zaproponować

podział

projektów,

uwzględniając liczbę występujących elementów
społecznych, technicznych i organizacyjnych oraz

www.indeed.best

Liczba zależności / interakcji

być

Liczba elementów / komponentów

Rysunek 1. Typy systemów i projektów
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Zaproponowany model może stanowić punkt

może

wyjścia do określenia podejścia do zarządzania

się na oczekiwane rezultaty. W projektach,

projektami

poziomu

w dynamicznym i złożonym środowisku, rzadko

złożoności systemu jakim jest projekt. Niska liczba

występują rutynowe sytuacje, a niestandardowe

interakcji oraz elementów systemu charakteryzuje

problemy w mniejszym stopniu podatne są na

systemy proste, w których stosowane są liniowe,

konwencjonalne

kaskadowe

W takich uwarunkowaniach znaczenia nabiera

Niska

w

metody

liczba

elementów

kontekście

zarządzania

oddziaływań

systemu

skomplikowane,

różnego

które

i

projektami.
duża

ograniczonym

zakresie

sposoby

ich

przekładać

rozwiązywania.

liczba

podejście oparte na systemowym myśleniu oraz

systemy

bazowaniu na kompetencjach i zdolnościach

szerokiego

adaptacyjnych zespołu. Potwierdzają to aktualne

charakteryzuje
wymagają

w

planu realizacji. Duża liczba oddziaływań i niska

badania

liczba występujących w systemie elementów

które

charakteryzuje dynamiczne systemy zarządzania,

większym stopniu korzystać będą z podejścia

z wykorzystaniem metod zwinnych oraz myślenia

systemowego

systemowego. Podobnie sytuacja przedstawia

projektami. Podejście to nawiązuje do potrzeby

się w projektach kompleksowych, w których

przejrzystości i dokładnego rozumienia,

występuje duża liczba oddziaływań oraz dużo

sposób różne elementy systemu oddziałują na

elementów systemu, w których wykorzystywane

efektywność.

mogą być metody myślenia systemowego oraz

tutaj mechanizmy i jakość myślenia członków

metody zwinne.

zespołu w rozwiązywaniu sytuacji problemowej,

z

zakresu

wskazują,
i

że

zarządzania

projektami,

menedżerowie

sieciowego

w

w

coraz

zarządzaniu

Fundamentalnymi

w jaki

zasadami

są

jak i ich poziom wiedzy, zdolność do adaptacji czy
otwartość, która zwiększa zdolności zespołów do
Liczba zależności / interakcji

do wykrywania wadliwych rozwiązań. Tradycyjne
praktyki zarządzania projektami koncentrują się
na tym, jak neutralizować złożoność projektu
poprzez bardziej precyzyjne planowanie oraz
zwiększanie poziomu kontroli nad projektem.
Działania te mogą być mało skuteczne, ponieważ
złożoność i dynamika występująca w projekcie
może utrudniać precyzyjne planowanie przyszłości
i wykonywania funkcji kontrolnych. Punktem
Liczba elementów / komponentów

Rysunek 2. Rodzaje / metody zarządzania projektami

Można przyjąć, że nowe uwarunkowania wynikające
z otoczenia zmuszają do stosowania nowych
strategii

podejścia

do

projektów.

Tradycyjne

podejście do zarządzania projektami, kładące
bardzo duży nacisk na precyzyjne planowanie
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wyjścia
i

stosowania

sieciowego

stanowi

w

rozumienie

myślenia

systemowego

zarządzaniu
procesu

projektami

rozwiązywania

problemów. Problem można w tym kontekście
intepretować jako zakłócenie obecnego stanu
rzeczy. W takim ujęciu zasadniczym zadaniem
menedżerów w projekcie powinno być właściwe
zidentyfikowanie i zrozumienie istoty problemu
projektowego.

Badania

wskazują

jednak,

że
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menedżerowie

zazwyczaj

problem

jest zatem nieskrępowane podejście, efektem

bez wyznaczania jego realnych przyczyn. Takie

którego jest szeroki i obiektywny obraz stanu

zachowanie

sytuacji

może

definiują

zmniejszać

zdolność

do

przedstawionej

z

punktu

efektywnego wykorzystania istotnych obszarów

poszczególnych

wiedzy, niezbędnych do rozwiązania określonych

celów i motywacji interesariuszy powoduje, że

problemów. Tendencja do fałszywych diagnoz

obraz sytuacji problemowej projektu staje się

problemów

szczególnie wartościowy już w koncepcyjnej fazie

oraz

błędnego

określenia

interesariuszy.

widzenia

Różnorodność

przyczyn tych problemów wzmacniania jest

cyklu myślenia systemowego i sieciowego.

również przypisywaniem problemu jednostce,

Kolejnym

a nie większej złożonej całości. Niewłaściwe

systemowego

zdefiniowanie problemów i ich przyczyn ma

projektami

swoje podłoże, nie tylko w indywidualnym

podejście do pełnego i złożonego obrazu sytuacji

postrzeganiu problemu, ale również w fałszywych

problemowej. Opierają się one na zrozumieniu

założeniach i niedostatecznej wiedzy odnośnie

procesów przyczynowo skutkowych i związanych

problemów i ich przyczyn w szerokim środowisku

z nimi zjawisk. Jednym z kluczowych założeń

projektowym.

jest to, że przyczyna i skutek są ze sobą często
powiązane
skutkową.

istotnym
i

są

w

założeniem

sieciowego
metody,

okrągłą

Zrozumienie

w

które

pętlę

myślenia
zarządzaniu

optymalizują

przyczynowo

funkcjonowania

pętli

przyczynowo – skutkowej i jej wpływu na inne pętle,
z którymi może być powiązany problem stanowi
istotę podejścia do złożonych kwestii, takich
jak zarządzanie projektami. Zależności między
przyczyną i skutkiem w projekcie mogą być mało
widoczne i trudne do odbioru w odpowiednim
Myślenie systemowe i sieciowe jest zdolne radzić
sobie z problemami, jakie występują w złożonych
i dynamicznych systemach, jakimi są współczesne
projekty wymaga to jednak zmiany w podejściu
pracowników do procesu zarządzania projektami
i uwzględnienia istotnych założeń.
Każdy decydent charakteryzuje się indywidualnym
postrzeganiem

sytuacji

problemowej.

Postrzeganie problemu i podejście do niego
związane z jest zatem z zawężeniem perspektywy
do własnej wiedzy, doświadczeń, umiejętności
oraz

motywacji,

jego

postrzeganiu.

projektu
problemu.

a

dotyczy

także

Właściwe
pełnego

Punktem

obiektywnego

obrazu

www.indeed.best

powierzchownym

wyjścia
sytuacji

podejście

do

zobrazowania
do

stworzenia

problemowej

czasie przez osoby, które koordynują zarządzanie
całym projektem i wszystkimi jego obszarami
funkcjonalnymi. Istotne jest zatem budowanie
dynamicznego obrazu projektu, aby przewidywać
oraz dostrzegać rzeczywiste sytuacje i zależności
w złożonym systemie jakim jest projekt oraz
wykorzystywać te doświadczenia w przyszłych
projektach.
Kolejnym założeniem myślenia systemowego
i sieciowego w kontekście zarządzania projektami
jest

planowanie

scenariuszy

i

modelowanie

sposobu działania, które stanowić mogą szczególną
wartość przy uwzględnieniu punktów widzenia
różnych interesariuszy projektu. Podejście takie
zakłada, że jednostki posiadają istotne informacje
będące fragmentami całego systemu, które należy
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poznać w celu zobrazowania całości problemu.

poziomu adaptacji na zmiany. W tej sytuacji

Zależności

adaptacja opiera się na uczeniu poprzez działania,

pomiędzy

przyczyną

a

skutkiem

stanowią podstawę do tworzenia różnorodnych

kreatywność,

scenariuszy, wybieranych ze względu na ich

oraz wymianę wiedzy. Występują w dużym

znaczenie dla projektu. Kluczowi interesariusze

nasileniu procesy społeczne, które wymagają

projektu (np. kierownictwo projektu, komitet

koncentracji na relacjach międzyludzkich oraz

sterujący) mogą angażować się w planowanie

uczeniu się poprzez doświadczenie. Oznacza

scenariuszy w określonych odstępach czasu, aby

to otwartość oraz elastyczność w zarządzaniu

aktywnie reagować na zmieniające się środowisko

sytuacjami problemowymi w projekcie. Zespoły

projektowe.

działań

projektowe funkcjonujące w środowisku dużej

oznacza utworzenie modelu kierowniczego, który

dynamiki i złożoności opierają swoją działalność

obejmuje pewnego rodzaju zestaw działań, za

na ciągłym uczeniu się i rozwijaniu poprzez

pomocą których można zaingerować w sytuację

praktykę zdobywaną w trakcie trwania projektu.

problemową jaką jest złożony projekt.

Wagi

Istotnym

systemowego

oparta na ciągłych zmianach, w której aspekty

i sieciowego w zarządzaniu projektami jest

organizacyjne, które mogą tłumić adaptacyjność

równoważenie dwóch ważnych dla efektywności

są minimalizowane.

projektu elementów takich jak uwzględnienie

Myślenie systemowe i sieciowe może stanowić

aspektu biznesowego oraz aspektu podejścia do

dopełnienie tradycyjnego i zwinnego podejścia

problemu. Pierwszy z nich obejmuje działania

do zarządzania projektami. Pomimo wielu różnic

w ramach, które mają na celu osiągnięcie

są również podobieństwa względem obu podejść,

wysokiego

klienta

a w szczególności podejścia zwinnego. Należy

z wypracowanej wartości końcowej. Proces ten

podkreślić, że myślenie systemowe i sieciowe

obejmuje

stanowi przede wszystkim sposób podejścia

na

Opracowanie

założeniem

myślenia

poziomu
rutynowe

osiągnięcie

strategii

satysfakcji
działania

u

zorientowane

kultura

innowacyjność

organizacyjna

do sytuacji problemowej, jaką jest zarządzanie

stanowi realizację zadań projektowych zgodnie

projektem. Nie stanowi zatem alternatywnej

z

metodyki,

specyfikacją.

celu,

zatem

na

czyli

określoną

zdefiniowanego

nabiera

nastawienie

Aspekt

podejścia

w

której

występują

szczegółowe

do problemu dotyczy zagadnień związanych

metody, narzędzia oraz dokumentacja. Myślenie

z organizacyjnym oraz personalnym podejściem

systemowe i sieciowe może jednak, bazując na

do projektu. W dużym stopniu polega zatem

dorobku podejścia tradycyjnego i zwinnego,

na uwzględnieniu wielości elementów, które

w zarządzaniu projektami stanowić platformę

składają się na system zarządzania projektami.

w

Ponadto obejmuje właściwe podejście do cyklu

projektowych, w nieprzewidywalnym i turbu-

zarządzania

lentnym otoczeniu.

projektem,

który

powinien

być

rozwiązywaniu

złożonych

problemów

oparty na myśleniu sieciowym oraz uwzględniać
w szczególny sposób aspekt społeczny.
Myślenie systemowe i sieciowe w zarządzaniu
projektami determinuje konieczność określonego
zachowania i podejście zespołu do projektu.
Podejście
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to

wymaga

od

ludzi

wysokiego

Tomasz Kopczyński
ekspert Indeed
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Doświadczenie
ze światów biznesu
i sportu

Niezbędna kompetencja
współczesnego managera

Warsztat, w którym

odkryjesz sam siebie

INTELIGENCJA EMOCJONALNA
BO KAŻDY Z NAS ROZUMIE JĄ INACZEJ
SPRAWDŹ
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BOHATER MIESIĄCA
DR TOMASZ KOPCZYŃSKI
„Rób co czujesz, rób co Ci w duszy gra” – czyli

natomiast wydaje mi się, że będąc dzieckiem

wywiad z Tomaszem Kopczyńskim o systemach,

czy młodą osobą nigdy nie myślałem o tym żeby

przywództwie i work-life balance przeprowadził

być nauczycielem, wykładowcą akademickim,

Andrzej Kacperski.

szkoleniowcem czy coachem.

Andrzej: Dzisiaj mam przyjemność rozmawiać

A: Wśród naszych czytelników są osoby na

z doktorem Tomaszem Kopczyńskim, ekspertem

różnym etapie rozwoju zawodowego i pewnie

Indeed. Dzień dobry Tomaszu.

interesuje ich jak ty kształtowałeś swoja karierę?

Tomasz: Witam serdecznie.

T: To dość ciekawe bo właściwie nic nie
wskazywało na to, że pójdę w tym kierunku

A: Będąc dzieckiem, każdy z nas marzył o tym co

w jakim ostatecznie poszedłem. Musiałbym

będzie robił w przyszłości. Czy Ty chciałeś szkolić,

sięgnąć jeszcze do szkoły podstawowej, w której

być może uczyć ludzi?

zafascynowany byłem biologią, może w pewnym

T:

Nigdy
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się

nad

tym

nie

zastanawiałem,

stopniu również chemią. Przez pierwsze 3 lata
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liceum byłem przekonany, że pójdę na medycynę,

i uważam że w obliczu zmian w szeroko pojętym

po czym w klasie maturalnej podjąłem decyzję,

świecie trzeba koncentrować się w dużym stopniu

że pójdę na prawo i w efekcie na profilu

na tym co się czuje i lubi. Często powtarzam to

biologiczno-chemicznym

maturę

mojemu synowi, który zaczął studiować – Rób to

z historii. Poszedłem na prawo, aby po pierwszym

co czujesz, rób to co Ci w duszy gra, to w czym

roku stwierdzić, że to jednak nie dla mnie

czujesz że masz kompetencje.

pisałem

i koniec końców skończyłem ekonomię. W ciągu
kolejnych ponad 20 latach od skończenia studiów

A: Czy to gdzie się znajdziemy nie jest tak

poznałem wielu bardzo ciekawych i fajnych ludzi

naprawdę wynikiem działania swego rodzaju

zarówno na uczelni, jak i w obszarze biznesu. Praca

systemu?

ze studentami dziennymi, podyplomowymi czy
MBA oraz szkolenia realizowane już od 1996 roku
pozwoliły mi zdobyć warsztat dydaktyczny. Praca
naukowa dała mi szeroką wiedzę z dziedziny
zarządzania. Aktywność w biznesie z dziesiątkami
przedsiębiorstw i projektów pozwoliły mi zdobyć
doświadczenie w zakresie zarządzania i zrozumieć
funkcjonowanie

wielu

typów

organizacji

i projektów. I tak trwa to do dziś. Nie nudzę się
absolutnie! Nowych wyzwań jest dużo i uczę
się dalej. Mam nawet takie przeświadczenie, że
im więcej człowiek wie i widzi tym większą ma
pokorę i rozumie, ile jeszcze powinien się nauczyć.
A: Myślisz, że w tych czasach można zaplanować
gdzie znajdziemy się za np. 10-15 lat?

T: Tak naprawdę wszystko wokół nas to jeden wielki
system, na który składają się ludzie, okoliczności,
przypadki, miejsca w których się znajdujemy,
ale chyba najbardziej ludzie. To oni nas w jakiś
sposób kształtują. Ja miałem to wielkie szczęście,
że przynajmniej na początku swojej aktywności
zawodowej trafiłem na 2 świetnych ludzi. Tak
się złożyło, że byli to dwaj profesorowie o dwóch
bardzo różnych osobowościach ale jednocześnie
którzy bardzo mocno na mnie wpłynęli – swoim
postępowaniem,

swoja

mądrością

i

właśnie

swoimi osobowościami. Od nich bardzo wiele
się nauczyłem, byli moimi „mistrzami”. Tutaj
zadziałała reguła „z kim przystajesz takim się
stajesz” i faktycznie wiele wyniosłem obserwując
ich. Podobnie mocno ukształtowały mnie osoby,

T: Bardzo często na szkoleniach podkreślam,

które spotykałem również podczas mojej praktyki

że

Heraklitem

biznesowej współpracując z różnymi firmami

z Efezu „panta rhei” czyli „wszystko płynie”. Dzisiaj

doskonaląc je, wspierając poprzez konsulting

wszystko nabrało tak olbrzymiego tempa, że kiedy

i szkolenia. To zawsze działa w obie strony. Ty

słyszę od różnych osób, przedsiębiorców czy osób

wspierasz firmy i ludzi, ale uczysz się jednocześnie

prywatnych, że ktoś próbuje coś planować nawet

od nich.

coraz

trudniej

powtórzyć

za

w perspektywie kilku lat, to gdzieś przemyka mi
po twarzy uśmiech. Nie ironiczny czy złośliwy,

A: Jednym ze szkoleń które prowadzisz w Indeed

ale z lekką dozą sceptycyzmu, z którą bym do

jest Myślenie Systemowe. Czy mógłbyś po krótce

tego podchodził. Przy takim tempie zmian, które

wytłumaczyć czym tak naprawdę jest myślenie

zachodzą wokół nas, trudno przewidzieć tak

systemowe?

naprawdę co będzie za rok, a co dopiero za 10 czy
15 lat. Jest to temat którym się bardzo interesuję

www.indeed.best

T: W wielkim uproszczeniu, bo to jest temat
bardzo złożony i tak naprawdę w Polsce bardzo
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mało rozpowszechniony. Może w środowisku

awansować w pracy to nie powinien ograniczać

naukowym

ale

swoich działań tylko do podnoszenia kompetencji

w świecie biznesowym cała koncepcja myślenia

w danej dziedzinie, bo może nie tylko ten

systemowego nie jest tak powszechna, choć

element w jego firmie decyduje o awansie. Taki

bardzo ważna. To jak nasze otoczenie jest złożone

kandydat powinien stworzyć sobie szerszy obraz

sprawia, że sukces w biznesie to nie jest kwestia

realnych czynników decydujących o awansie

jednego, dwóch czy trzech czynników tylko jest

w jego firmie, następnie powinien zrozumieć jak

to mieszanka wielu z nich i tak naprawdę jest ich

te poszczególne elementy na siebie wpływają

coraz więcej. Jeżeli chcemy odnosić sukcesy to

i zacząć działać. Niestety zbyt często zamiast

nie

jest

to

nic

nowego,

szerokiego, systemowego myślenia stosujemy
uproszczone schematy i rutynowe myślenie
oparte na stereotypach.
A: Biorąc pod uwagę jak bardzo złożone są to
relacje pomiędzy elementami systemu, czy
można stworzyć system, który jest responsywny
i elastyczny, który ma wysoką zdolność do
dostosowywania się do otoczenia?
T:

Zmierzamy

na

świecie

w

tym

wyraźnie

kierunku.

rozwijający

Istnieje
się

nurt

zwinności, elastyczności – agile. Nie dotyczy
on tylko zarządzania projektami, z którym się
mocno kojarzy, lecz również systemów, które
staramy się uelastyczniać. Jeżeli spojrzymy na
przedsiębiorstwa, zauważymy, że wiele z nich
choruje na zbyt wysoki stopień sformalizowania
i

zbiurokratyzowania,

czy

nadmiernie

musimy uwzględniać wielość elementów, które na

rozbudowane struktury. Można powiedzieć, że te

sukces mogą mieć wpływ i rozumieć coraz lepiej

organizacje weszły w tryb, który nie pozwala im

zależności między nimi. Jeżeli będziemy zawężać

dostosowywać się do zmieniających się warunków

spektrum widzenia do jedynie jednego elementu

otoczenia. Skoro wszystko się zmienia to i my

to nie osiągniemy sukcesu. Musimy mieć zdolność

musimy być jak taki szybko dostosowujący się

szerokiego spojrzenia, tak zwanego „helicopter

organizm. Mnóstwo przykładów można znaleźć

view” czy spojrzenia z lotu ptaka. Chodzi o to aby

w przyrodzie, gdzie organizmy mają niesamowite

dostrzegać wielość aspektów, które wpływają

zdolności adaptacyjne do warunków, w których

na powodzenie naszego biznesu czy kariery

funkcjonują. Dlatego właśnie musimy uzwinniać

oraz powiązania miedzy nimi. To właśnie jest

nasze

system – wielość czynników powiązanych między

skupiając się i polegając na kompetencjach

sobą różnymi zależnościami. Jeśli np. ktoś chce

członków zespołu, niż na procedurach czy
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organizacje,

między

innymi

bardziej
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procesach.

Absolutnie

nie

chcę

negować

porównuje to do dwóch słynnych kompozytorów

procedur i procesów, one też są potrzebne

muzyki. Z jednej strony mamy Mozarta, który

w firmach, ale pytanie brzmi, jak bardzo powinny

miał predyspozycje genetyczne: słuch absolutny

być szczegółowe. Ta odpowiedź będzie różna dla

i

każdej organizacji, ale generalnie świat zmierza

czyli momentu, w którym kształtują się nasze

w kierunku zwinności organizacji bo bez tego nie

podstawowe

będą one sobie w stanie poradzić w tym bardzo

w danej dziedzinie, uczył się od najlepszych, na

dynamicznie zmieniającym się środowisku, które

dworach królewskich dzięki wsparciu swojego ojca.

niesamowity

talent.

Od

najmłodszych

predyspozycje

i

lat

kompetencje

tak naprawdę zaskakuje nas każdego dnia.
A: Czy w dobie tej dynamiki i tego turbulentnego
otoczenia uzwinnianie organizacji i systemów
nadal pozostaje wyborem, opcją czy jest to już
konieczność?
T: Moim zdaniem to już nie jest „nice to have”, to już
jest „must have”. Mówię to patrząc przez pryzmat
moich

doświadczeń,

dziesiątek

organizacji,

z którymi współpracowałem oraz wiedzy o świecie,
którą zdobywam w ramach swoich badań. Chcę
jednak podkreślić, że to nie jest moja odkrywcza
myśl! O tym mówi się obecnie coraz głośniej na
całym świecie. Może nie jest to głos wszędzie
słyszalny, ale absolutnie nieodosobniony.

było ogromne samozaparcie i determinacja

A: W Indeed prowadzisz również szkolenie
„Przywództwo”. Nie raz słyszeliśmy już o tak
zwanych naturalnych przywódcach - osobach,
które

podświadomie

przejmują

ster.

Ostatnią rzeczą, która przeważyła o jego sukcesie

Czy

przywództwo to coś z czym trzeba się urodzić czy
można się tego nauczyć?

w samodoskonaleniu. To właśnie te 3 elementy
zdecydowały o tym że został wirtuozem. Z drugiej
strony w tym samym okresie tworzył Antonio
Salieri, który może nie miał takiego daru od Boga
jak Mozart. Mimo to dzięki swojej konsekwencji
i ciężkiej pracy nad sobą też osiągnął sukces,
może nie na miarę Mozarta ale jednak. Odnosząc

T: Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa

to porównanie do przywództwa widzę takie 3

i moglibyśmy z jednej strony przytaczać badania

elementy. Z jednej strony pewne predyspozycje

naukowe, z drugiej praktykę, aczkolwiek obie

genetyczne,

te drogi się ze sobą schodzą. Zajmując się

bycie przywódcą. Drugi element to otoczenie,

tym od dłuższego czasu mogę odpowiedzieć

w którym przebywamy i się kształtujemy latami,

w ten sposób. Oczywiście każdy z nas ma pewne

czyli dobrzy nauczyciele, dobre wzorce, dobrzy

predyspozycje

powiedzenie

współpracownicy, koledzy, znajomi od których

wprost, że rodzimy się liderem byłoby poważnym

możemy czerpać garściami. I trzeci element, to

nadużyciem. Bardzo często kiedy słyszę to pytanie

samodoskonalenie – ciągła praca nad sobą i nad

genetyczne,

www.indeed.best

ale

które

oczywiście

nie

definiują
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BOHATER MIESIĄCA - TOMASZ KOPCZYŃSKI
swoim warsztatem. Znam wielu liderów, którzy

kiedy człowiek otacza się lepszymi od siebie

potrafili ukształtować w sobie cechy przywódcze

wtedy doświadczanie czegoś nowego jest jeszcze

ciężką pracą. Więc jeśli ktoś mnie zapyta czy

efektywniejsze.

można się nauczyć być liderem, odpowiem – Tak,
można, tylko to jest ciężka praca.
A: Czy możesz opowiedzieć jak Ty pracowałeś
nad tymi dwoma elementami? Jak zdobyłeś
swoją wiedzę i doświadczenie w tym zakresie
i co polecasz naszym czytelnikom?
T: Jeżeli chodzi o wiedzę to musze przyznać, że
sporo czytam z różnych źródeł, uczę się od różnych
osób i nie zawężam wiedzy tylko do jednego
obszaru. Zwracam uwagę na bardzo różne
elementy: społeczne, polityczne, technologiczne
i oczywiście zarządcze. Staram się nie skupiać
tylko na jednym bo wiem, że są one ze sobą
bardzo mocno połączone. Czytanie, uczestnictwo
w

prelekcjach,

konferencjach,

słuchanie

co

mówią inni ludzie, uczestnictwo w dyskusjach - to

A: Łącząc te dwa tematy, które już poruszyliśmy,
zacząłem się zastanawiać czy w systemie
również potrzebny jest przywódca i czy istnieje
dla niego przestrzeń?

wszystko formy zdobywania wiedzy. Jeśli chodzi

T: Dla przywódcy zawsze istnieje przestrzeń.

o umiejętności to sprawa jest nieco trudniejsza,

Oczywiście istnieje coś takiego jak zespoły

ponieważ wiedzę można stosunkowo łatwo

samoorganizujące się i można powiedzieć, że to

zdobyć, natomiast umiejętności, a szczególnie

najwyższy stopień wtajemniczenia pracy w zespole.

umiejętności miękkie np. trenerskie, radzenie

Te zespoły potrafią pracować bez lidera, chociaż

sobie z grupą, lidership czy zarządzanie zespołem

pewne zachowania przywódcze zawsze będą się

to umiejętności, które kształtują się latami. Tutaj

objawiać bo jesteśmy stworzeniami stadnymi.

na pewno przydaje się doświadczenie, ale żeby

W większości zespołów, w ujęciu systemowym,

jak najszybciej te umiejętności zdobyć trzeba

lider zawsze znajdzie swoje miejsce. Co więcej

uczyć się od innych. Pewien mądry człowiek

dzisiaj, kiedy mamy w zespołach ludzi o coraz

powiedział mi: „Otaczaj się lepszymi od siebie,

bardziej odmiennych punktach widzenia, które

otaczaj się ludźmi, którzy niekoniecznie myślą

wynikają z różnic pokoleniowych, generacyjnych,

tak jak ty”. Myślę, że z tych słów płynie głęboka

wieku, światopoglądu coraz bardziej się różnimy.

mądrość. Z jednej strony otaczać się ludźmi

Skoro coraz bardziej się różnimy tym bardziej

myślącymi nieco inaczej, nie mówię tutaj, że te

potrzebujemy kogoś kto nas scali, skoordynuje

różnice mają powodować konflikt, ale przy różnicy

nasze działania, nada nam wizję, cel, kierunek.

poglądów mogą się pojawiać bardzo ciekawe

Jako, że różnice między nami są coraz większe

idee, pomysły czy rozwiązania. Wtedy właśnie

ta poprzeczka dla liderów stale się podnosi, ale

można się czegoś nowego nauczyć. Natomiast

miejsce dla nich było, jest i z całą pewnością
będzie.
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A: Z tego co mówisz wynika, że doskonalenie
się w obszarze lidershipu, zdobywanie wiedzy,
a

przede

wszystkim

umiejętności

wymaga

ogromnego nakładu czasu i pracy. Jak robiąc to
wszystko udało Ci się znaleźć czas dla siebie?
T: Prawdę mówiąc chyba sam nie do końca wiem.
Właściwie za chwile miną 2 lata od momentu
kiedy

musiałem

zrezygnować

z

jednego

z obszarów moich aktywności, a mianowicie prace
naukową. Wciąż prowadzę zajęcia ze studentami
podyplomowymi czy MBA, ale nie jestem już
etatowym pracownikiem uniwersytetu. Zrobiłem
to po to aby mieć czas na realizacje swoich pasji
i aktywności zarówno zawodowych, czyli jeszcze
większe zaangażowanie się w sferę biznesową,
która mnie mocno pochłania, jak i prywatnych.
Rodzina jest dla mnie bardzo ważna, przy trójce
dzieci to jest prawdziwe wyzwanie. Staram się
poświęcać im jak najwięcej czasu i to jest dla mnie

równowagę przez cały czas. Wszystko jest jednak
w naszych głowach. Co więcej jeżeli sami tego nie
zauważamy to warto od czasu do czasu zapytać

bardzo ważne.

swoich bliskich, czy za bardzo człowiek nie skręcił

A: Czy masz receptę na zachowanie równowagi

aby tę równowagę utrzymać.

pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym?
T: Myślę, że „świętego Graala” nie znalazłem.
Istotna jest aktywność sportowa. Sport daje jednak
równowagę i oczyszczenie głowy z „toksyn”.
Natomiast na pewno ważnym jest aby nie dać się
zwariować w sprawach zawodowych. Ja niestety na
pewnym etapie popełniłem ten błąd i dostałem
sygnał od organizmu, który dał mi do myślenia.
Także przede wszystkim powinniśmy pamiętać,
że nasz organizm i mózg nie są niezniszczalne.
One też potrzebują odpoczynku, relaksu i czas
na regeneracje. Długo działałem w kategoriach
tak zwanej „jazdy bez trzymanki” czy „jazdy

w niewłaściwą stronę. To chyba najlepszy sposób

A: Czego życzyłbyś naszym czytelnikom?
T: Przede wszystkim tego aby każdy odnalazł
swoją własną drogę biznesową i życiową. Żeby
robił to co lubi bo najgorzej jest robić to do
czego nie ma się przekonania. Natomiast kiedy
już znajdzie się to coś co bazuje na naturalnym
potencjale, kompetencjach i robi się to co się czuje
i lubi, reszta sama przyjdzie. Pieniądze, sukcesy –
wszystko przyjdzie to jest tylko kwestia czasu.
A: Mnie nie pozostaje nic innego jak dołączyć się
do tych życzeń i serdecznie podziękować Ci za

po bandzie” przez tydzień, dwa, trzy, a później

rozmowę.

ewentualnie to odeśpię. To jest jedna z większych

T: Również bardzo dziękuję.

bzdur i zostało to już opisane przez naukowców
i lekarzy. Tak się nie da, musimy zachowywać

www.indeed.best
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Ekspert
przy tablicy

1. Na słowo szkolenia myślisz?

7. Twój ulubiony film?

Wyzwanie, radocha, fajne emocje, ale i skupienie

Absolutnie i od lat trylogia: „Ojciec chrzestny”

2. Najlepszy prezent?
To taki, który mogę dać
3. Na co zawsze brakuje Ci czasu?
Myślenie
4. Pizza na grubym czy na cienkim?
Cienkim! Włoska pizza!
5. Czego najbardziej nie lubisz?
Hipokryzji, politycznej poprawności rozumianej

Coppoli
8. Kto jest Twoim idolem?
W sensie ziemskim nie mam
9. Lubię prowadzić szkolenia bo?
To praca z ludźmi i przez to bardzo ciekawa.
10. Podczas warsztatów najważniejsze jest?
Zbudować dobre relacje z grupą, reszta jest
wtórna

jako z góry narzuconego, nie wiadomo do końca

11. Co byś zrobił, gdybyś znalazł pingwina

przez kogo, sposobu myślenia i postrzegania

w zamrażarce?

pewnych spraw oraz zachowania stadnego

Zadałbym sobie poważne pytanie, czy nie

u ludzi

przesadziłem z imprezą dzień wcześniej

6. Czego masz za dużo?

12. Morze czy góry?

Cierpliwości i wrażliwości – czasem z tym się

Góry!!! Góry to emocje, zmęczenie, które

ciężko żyje

uwielbiam, ale i nauka pokory
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ROZKŁAD JAZDY
28.03

Pojedynek Między Projektami #1
Merytoryczna rywalizacja na tematy biznesowe

SPRAWDŹ

10.04

Webinary #2 Design Thinking
Must have czy tylko buzz word?
SPRAWDŹ

26.04

- Michał Pawlik

Piwo Między Projektami
Spotkanie nie tylko dla project managerów
SPRAWDŹ

19-20.09

Nie możemy Wam powiedzieć
Przekonajcie się sami!

SPRAWDŹ

www.indeed.best
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WIZUALIZACJA IDEI SPOSOBEM
NA EFEKTYWNIEJSZE SPOTKANIA
Cześć, nazywam się Piotr Poznański i wizualizuję

do Berlina na konferencję EUVIZ2014, po której

idee od ręki. Że co? Już opowiadam.

rzuciłem wszystko, złapałem marker i zostałem

Wszystko zaczęło się, gdy parę lat temu miałem
przygodę z blogowaniem, z której nic nie wyszło.
Nie to, żebym nie miał o czym pisać, tematów
o

rozwoju

osobistym

miałem

od

groma.

praktykiem wizualnym. Zacząłem wizualizować
już nie tylko własne idee, ale przede wszystkim
idee moich klientów.
Wizualizuję, czyli ilustruję, czynię widocznym

Początkowo szło nieźle. Miałem ciekawą nazwę -

i

”Otwieracz Umysłów”, przyciągające uwagę logo,

powiedzieliby, że te idee rysuję, ale to nie dokońca

czytelników nawet się kilkoro znalazło. Co zatem

prawda, bo używam też zróżnicowanych napisów,

poszło nie tak? Pisało mi się coraz trudniej, bo

rozmieszczenia przestrzennego i wielu innych

w myślach wszystko łączyło się ze wszystkim, idee

narzędzi. Robię to od ręki: zwykle na żywo

zamienione w słowa, poupychane w edytorach

i własną ręką.

tekstów

gdzieś

się

zawieruszały.

Szukając

remedium na moje bolączki, trafiłem na Myślenie
Wizualne i to było to! W 2014 roku pojechałem

16_

namacalnym

to,

co

ulotne.

Niektórzy

Dlaczego upieram się przy słowie idee, a nie
np. myśli. Bo nie da się narysować wszystkich

NEWS #3

myśli, a nawet gdyby się dało, mielibyśmy niezłe

całość lub fragmenty, wykorzystuje się zwykle

przeładowanie informacyjne. A to jest właśne to,

do rozesłania uczestnikom, jako przypomnienie

czemu zapobiegam moją pracą. Daję jasność,

lub używa do promocji następnych wydarzeń.

klarowność komunikacji, żeby wiadomo było, co

W przypadku konferencji i innych wydarzeń

jest ważne w przekazie, do czego przyciągamy

wspomnę jeszcze o szumie w social media, bo

uwagę.

ludzie robią sobie zdjęcia, kręcą filmiki.

Gdzie, kiedy i jak przydaje się wizualizacja?

Zapisy ze spotkań strategicznch często bywają

Graphic Recording, czyli zapis graficzny.
Często bywam Graphic Recorderem, to jedna
z moich ról jako praktyka wizualnego. Tłumaczę
wtedy rozmowę podczas spotkania, prezentację
albo wystąpienie podczas konferencji, eventu na
współgrające ze sobą słowa i obrazy.

wywieszane
jako

w

pomieszczeniach

przypomnienie

biurowych,

odkrytych

pomysłów

i zobowiązań powziętych podczas spotkania.
Po zakończeniu sesji analogowy zapis graficzny
można przekształcić w postać cyfrową.
Doświadczony

Graphic

Recorder

wspiera

i wzmacnia treść mówcy, rozjaśnia złożone
problemy i organizuje idee.
Zapis graficzny w niniejszym formacie wspiera
spotkania

on-line,

jak

np.

transmisje

Live,

Webinary czy dyskusje na Zoom. Jest to wtedy tak
zwana sketchnotka. Przy takiej formie lub podczas
krótszych spotkań może być też ona wykonana
już po spotkaniu i pełnić rolę dopełniającoprezentacyjną, wspomagającą pamięć.
Graphic

Recording

spełnia

też

nieocenioną

W takiej sytuacji wykonuję jednocześnie aż trzy

rolę jako wsparcie warsztatów i szkoleń, gdy

procesy: słucham i chwytam kluczowe idee,

pełni rolę rysowanej na żywo prezentacji treści

syntetyzuję je i dokumentuję w formie wizualnej

edukacyjnych.

łącząc słowo i obraz. Jak napisałem robię to
z markerem w ręce na wielkoformatowych
tablicach lub papierze (zazwyczaj 1,5 metra
wysokości na 2 i więcej metrów długości) tak duży
format daje uczestnikom spotkań i konferencji
efekt wielkiego obrazu (Big Picture), dzięki któremu
klarownie widać powiązania między ideami, co
pozwala ich umysłom niemal natychmiastowo
uchwycić, zrozumieć o co chodzi.
Efektem końcowym takiego zapisu graficznego
jest wizualna mapa kluczowych spostrzeżeń, której

www.indeed.best

Korzyści z pracy Graphic Recordera podczas
prezentacji
to

i

większe

przemówienia

na

zaangażowanie,

konferencji
zrozumienie

i zapamiętanie treści. Badania wskazują, że ludzie
pamiętają więcej informacji, gdy są podawane
w połączeniu z prostymi, odręcznymi rysunkami,
niż gdy podaje się je za pomocą samego słowa
mówionego czy pisanego.
Podczas spotkań, nawet w formie burzy mózgów,
doświadczony

graphic

recorder

zsyntetyzuje
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cały wkład grupy w spójny układ wizualny,

poznając przebieg i dopasowując odpowiednie

jednocześnie

między

narzędzia, szablony i formaty. I znów - uczestnicy

pomysłami, które w innym przypadku mogłyby

widzą, że ich głos został uchwycony, stał się

pozostać niezauważone. Każdy uczestnik lepiej

widoczny i namacalny.

ujawniając

powiązania

widzi swój wkład i czuje, że został zauważony, bo
jego wypowiedź zostaje utrwalona i jest wyraźnie
widoczna dla innych. To promuje twórcze myślenie,
współpracę i głębsze zaangażowanie poprzez
uchwycenie wkładu wszystkich i stworzenie

Bywa też, że facylitatorzy trafiają do mnie na
warsztaty myślenia wizualnego.
I ty możesz wizualizować idee od ręki!

dosłownego zbiorowego spojrzenia na omawiane

Podstaw myślenia wizualnego może nauczyć się

kwestie.

każdy i nie potrzeba do tego talentu plastycznego

Facylitacja Graficzna - bardziej interaktywnie
Podczas gdy jako Graphic Recorder jestem takim
cichym facylitarorem i skupiam się na uchwyceniu,
uporządkowaniu informacji w formie wizualnej to
w Facylitacji Graficznej przyjmuje bardziej aktywną
rolę w kształtowaniu i prowadzeniu komunikacji

ani ukończonych kursów rysunku. Zapraszam na
warsztaty!
Jeśli

chcesz

Recordera,

wynająć
wsparcie

mnie

jako

wizualne

Graphic
webinaru,

transmisji LIVE lub zapisać się na warsztaty, pisz na
illustrati.piotr@gmail.com
Piotr Poznański

oraz współpracy grupy.
Zapis graficzny zamienia się płynnie w Facylitację
Graficzną, gdy aktywnie uczestniczę w procesie
planowania

procesu

z

facylitatorem.

Taka

współpraca w duecie Graphic Recorder i Facylitator
może się realizować na kilka sposobów.
Jako Graphic Recorder przygotowuję gotowe do
użycia dla facylitatora rysowane szablony takie,
jak mapy myśli, mapy empatii, podróże klientów
i inne formaty, które w trakcie procesu Facylitator
sam, wspólnie z grupą lub sama grupa wypełnia
własną treścią. Przygotowuję gotowe handouty
do pracy indywidualnej uczestników, czy w końcu
całe ilustrowane podręczniki szkoleń.
Oprócz lub wraz z przygotowaniem takich
materiałów edukacyjnych, wykonuję też zapis
graficzny z samej sesji facylitacji. Wtedy jednakże
współpracuję

o

wiele

ściślej

niż

podczas

konferencji, aby lepiej się wpasować w proces -
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NEWS #3

SZKOLENIA I WARSZTATY
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

MANAGER
▶▶ FIRST TIME MANAGER
▶▶ INTELIGENCJA EMOCJONALNA
▶▶ C-LEVEL MANAGEMENT
▶▶ NEGOCJACJE W BIZNESIE
▶▶ MANAGEMENT 3.0
▶▶ PRZYWÓDZTWO
▶▶ WŁADCY CZASU
▶▶ DELEGOWANIE ZADAŃ
▶▶ SZTUKA DECYZJI

lub kliknij w konkretny warsztat
żeby zobaczyć szczegóły

PROJEKTY
▶▶ PMP®
▶▶ NARZĘDZIOWNIA PMa
▶▶ POZNAJ SCRUM
▶▶ ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
▶▶ ZARZĄDZANIE INTERESARIUSZAMI
▶▶ AGILE PRODUCTS
▶▶ SZKOŁA PROJEKTÓW

ZESPÓŁ
▶▶ BUDOWANIE ZESPOŁÓW

ORGANIZACJA

▶▶ DESIGN THINKING

▶▶ MYŚLENIE SYSTEMOWE

▶▶ EFEKTYWNA KOMUNIKACJA

▶▶ FACYLITACJA
▶▶ KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA

▶▶ SPRZEDAŻ RELACYJNA
▶▶ EMPLOYER BRANDING
▶▶ STRATEGIA MARKI
▶▶ ZWINNE REKRUTACJE

www.indeed.best
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