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Autor ciekawie opisuje to, z czym
 w dzisiejszym Ƒwiecie spotykamy siħ praktycznie na
kaǏdy kroku - zmianħ. I chođ juǏ Heraklit mówių
o zmianie przed naszČ erČ, ta z którČ obecnie mamy
do czynienia, potrzebuje caųkiem nowego
podejƑcia. Jej skala, Ǎródųo i konsekwencje
wymagajČ od nas nowego spojrzenia na siebie,
nasze wartoƑci i przekonania. Sprawia,
Ǐe potrzebujemy wiħkszej otwartoƑci,
kreatywnoƑci, odwagi i nieszablonowoƑci.

Na szczħƑcie, poza samym opisem Ƒwiata
VUCA, otrzymujemy równieǏ wskazówki,
jak siħ w tym Ƒwiecie odnaleǍđ i dziaųađ skutecznie.

Jakub B. BČczek Jakub B. BČczek Jakub B. BČczek 
Trener mentalny #1 w PolsceTrener mentalny #1 w PolsceTrener mentalny #1 w Polsce
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Ten tekst sprzyja  autorefleksji na temat utartych
sposobów myƑlenia oraz dziaųania, które z zaųoǏenia
powinny byđ strategiČ sukcesu.

Pytanie, jakie siħ nasuwa brzmi:

ͣCzy nasze cenne doƑwiadczenia, wiedza i dobre
praktyki sČ nadal niezawodnym paradygmatem
skutecznych dziaųaŷ w rzeczywistoƑci VUCA?͟  

Chciaųbym kaǏdego  serdecznie zachħciđ do tej
refleksyjnej podróǏy, która moǏe pomóc nam
w  lepszym dostosowaniu siħ do dynamicznie
zmieniajČcej siħ rzeczywistoƑci.

Piotr GruszeckiPiotr GruszeckiPiotr Gruszecki
Chief Human Resources OfficerChief Human Resources OfficerChief Human Resources Officer
Capital Group Synthos S.A.Capital Group Synthos S.A.Capital Group Synthos S.A.
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Autor wprowadza czytelnika w Ƒwiat VUCA,
i w sposób klarowny wyjaƑnia jego meandry.
Wskazuje, jak siħ w nim odnaleǍđ i poruszađ. _wiat
VUCA otacza kaǏdego z nas, wiħc praktyczne rady,
jak w nim byđ skutecznym i uniknČđ bųħdów, mogČ
przydađ siħ kaǏdemu.

Przemek GdaŷskiPrzemek GdaŷskiPrzemek Gdaŷski
Prezes ZarzČdu, CEOPrezes ZarzČdu, CEOPrezes ZarzČdu, CEO
BNP Paribas Bank Polska S.A.BNP Paribas Bank Polska S.A.BNP Paribas Bank Polska S.A.
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KsiČǏka w prosty i zrozumiaųy sposób opisuje
rzeczywistoƑđ VUCA z jakČ mamy coraz czħƑciej
do czynienia.

Na uwagħ zasųuguje fakt, Ǐe pokazuje
równieǏ praktyczne pomysųy jak siħ w takiej
turbulentnej rzeczywistoƑci odnaleǍđ i wykorzystađ
pojawiajČce siħ moǏliwoƑci.

Krystian �urekKrystian �urekKrystian �urek
General ManagerGeneral ManagerGeneral Manager
VELUXVELUXVELUX
NM Polska Sp. z o.o. NM Polska Sp. z o.o. NM Polska Sp. z o.o. 
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Autor mapuje zmiany, jakie dla praktyków
zarzČdzania niesie Ƒwiat VUCA i przekazuje
praktyczne wskazówki, jak sobie z nimi radziđ.
Ma szerokČ wiedzħ i dziħki temu oferuje nam
ciekawe spojrzenie na nowČ rzeczywistoƑđ
odwoųujČc siħ miħdzy innymi do Teorii U Otto
Scharmera czy tetralemmy jako metody
podejmowania decyzji.

Dlaczego zmiany, a nie zagroǏenia?

PoniewaǏ VUCA to równieǏ szanse, które
sČ juǏ obok nas. Warto zatem zmieniđ perspektywħ
i patrzeđ w przyszųoƑđ z ekscytacjČ.

Konrad WiƑniowskiKonrad WiƑniowskiKonrad WiƑniowski
Vice President SalesVice President SalesVice President Sales
Grenke AGGrenke AGGrenke AG
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od autora
RzeczywistoƑđ wymaga liderów z talentem

do rozwiČzywania zųoǏonych problemów. Aby
nawigowađ, dobrze nauczyđ siħ odpuszczađ stare
wzorce reagowania i wchodziđ w rolħ obserwatora
zdarzeŷ.

Przez wiele dekad menadǏer siedziaų
ͣw pierwszym rzħdzie͟ zmian, a jego wysiųki byųy
suto nagradzane. W literaturze jest wiele tego
przykųadów. Niewiele uwagi jednak poƑwiħcono
stronie poznawczej i emocjonalnej takich dziaųaŷ.
Niewiele wiemy, jak osobiste ͣmapy Ƒwiata͟ ludzi
wpųywaųy na ich skutecznoƑđ.

Nie jesteƑ sam, jeƑli czujesz siħ dziƑ
zagroǏony czy przytųoczony turbulencjČ tego Ƒwiata.
KaǏdego dopada ostry stres zwiČzany z chwilami
braku pewnoƑci.

Rezultat? Wracasz do starych przyzwyczajeŷ
i zachowaŷ, które kiedyƑ prowadziųy do sukcesu.
Niestety prawie nigdy nie sČ one zsynchronizowane
z tym, czego wymaga kontekst sytuacji.
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Dlaczego? PoniewaǏ nasz zwiČzek
z problemem jest najwiħkszym problemem.
Rozprasza nas nie tylko to,  co siħ dzieje, ale emocje
jakie ta sytuacja powoduje. Na dodatek nasz
osobista opinia na temat tego, co siħ dzieje równieǏ
nas rozprasza.

Innymi sųowy, chođ mamy wiele
umiejħtnoƑci potrzebnych do radzenia sobie z tym,
co siħ dzieje, to w obliczu ciČgųej zmiennoƑci
zaczynajČ dziaųađ instynkty przetrwania.

W mentalnej panice o odzyskanie kontroli
walczymy, uciekamy lub stoimy w miejscy
przeraǏeni. Nad instynktami trudno jest panowađ.
MoǏna jednak rozszerzyđ swojČ mapħ zachowaŷ o
takie, które pozwalajČ unikađ paniki.

I o tym bħdzie ta ksiČǏka.
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ŐVŏŐVŏŐVŏ
Volatility w VUCA oznacza ŐzmiennoĎÆŏVolatility w VUCA oznacza ŐzmiennoĎÆŏVolatility w VUCA oznacza ŐzmiennoĎÆŏ

ZmiennoƑđ wystħpuje, gdy ustalony
porzČdek zostaje zmieniony lub naruszony. Kiedy
wystħpujČ nieoczekiwane zdarzenia, które
w przeciwieŷstwie do tych spodziewanych ʹ
nie zdarzajČ siħ. Ludzie sČ niepewni wiarygodnoƑci
pojawiajČcych siħ nowych koncepcji lub nie wiedzČ,
jak je zastosowađ. Za to stare pomysųy wydajČ siħ
nie dziaųađ. _wiat do pewnego stopnia odczuwaų
zmiennoƑđ od zawsze, jednak do niedawna
spoųeczeŷstwo napotykaųo naprawdħ niestabilne
czasy tylko okresowo (podczas wojen, epidemii,
klħsk Ǐywioųowych lub kryzysów
gospodarczych). Obecnie powszechna zmiennoƑđ
wystħpuje prawie na staųym poziomie, napħdzana
chođby wzrostem globalnej ųČcznoƑci.

Jaka jest prawdziwa zdolnoƑđ
do przewidywania przyszųej zmiennoƑci? Niestety
narzħdzia do jej przewidywania nie sČ
w organizacjach dobrze rozwiniħte.
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ZmiennoƑđ naturalnie prowadzi
do niepewnoƑci, która moǏe utrudniađ pewnoƑđ
i szybkoƑđ kaǏdej organizacji. Ale zmiennoƑđ moǏe
równieǏ prowadziđ do nowych moǏliwoƑci dla tych,
którzy sČ skoncentrowani, szybcy i elastyczni. Dla
tych, którzy sČ przygotowani.

Skutki: W efekcie szybkoƑci zachodzČcych
zmian, dųugoterminowe, szczegóųowe plany
tworzone przez menadǏerów szybko ulegajČ
dezaktualizacji. Wynika to z faktu, Ǐe warunki
i zaųoǏenia ʹ na bazie których tworzono plan np. 12
miesiħcy wczeƑniej ʹ juǏ siħ zmieniųy. StČd pųynie
wniosek, Ǐe im wiħcej czasu spħdzamy
na planowaniu, tym wiħksza szansa na to, Ǐe plan
bħdzie nieaktualny juǏ w momencie jego
prezentacji.
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ŐUŏŐUŏŐUŏ
Uncertainty oznacza ŐniepewnoĎÆŏUncertainty oznacza ŐniepewnoĎÆŏUncertainty oznacza ŐniepewnoĎÆŏ

NiepewnoƑđ to stan, w którym brak
pewnoƑci co siħ dzieje lub co siħ wydarzy i
jednoczeƑnie nie jest jasne, czy jest moǏliwe
zrobienie czegokolwiek. NiepewnoƑđ niweczy
poczucie pewnoƑci i kontroli. To uczucie jest
szczególnie trudne dla menadǏerów
zorientowanych na jej posiadanie. Tych
wychowanych na planowaniu, schematach,
linearnoƑci i myƑleniu wertykalnym. MenadǏerów
wychowanych w paradygmacie przywództwa
transakcyjnego, w którym wszystkim pųaci siħ za
umiejħtnoƑđ szybkiego odpowiadania na pytania,
rozwiČzywania problemów i realizacji celów firmy.

NiepewnoƑđ znacznie utrudnia
przewidywanie, a tym samym kontrolħ. MoǏe byđ
paraliǏem dla organizacji, zamraǏajČc jej aktywa
w postaci liderów, którzy zapadajČ w ƑpiČczkħ
i bezczynnoƑđ. Ta niepewnoƑđ odbija siħ takǏe
na zaufaniu, a letarg i niepewnoƑđ liderów
sČ przekleŷstwem.
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Skutki: Skutki: Skutki: W warunkach niepewnoƑci menadǏerowie
majČ niski poziom ƑwiadomoƑci i zrozumienia
wystħpujČcych zdarzeŷ i problemów. W efekcie
trudno jest przewidzieđ, jaki bħdzie skutek
podejmowanych dziaųaŷ, co moǏe prowadziđ do
wydųuǏenia procesu planowania (aby zmniejszyđ
niepewnoƑđ). Redukcja niepewnoƑci moǏe
prowadziđ do speųnienia siħ menadǏerskiego
powiedzenia: jeƑli chcesz byđ czegoƑ na 100%
pewny, bħdziesz na 100% spóǍniony.
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ŐCŏ ŐCŏ ŐCŏ 
Complexity, oznacza ŐzöoĭonoĎÆŏComplexity, oznacza ŐzöoĭonoĎÆŏComplexity, oznacza ŐzöoĭonoĎÆŏ

ZųoǏonoƑđ pojawia siħ, gdy istnieje wiele
moǏliwych przyczyn zdarzenia i gdy przyczyna oraz
skutek sČ niejasne, poniewaǏ nie ma pomiħdzy nimi
typowej liniowoƑci przyczynowo-skutkowej.
Ta zųoǏonoƑđ jest wspierana dodatkowo przez
rosnČcČ specjalizacjħ wszystkiego, niuanse
kulturowe, 500 kanaųów filmowych, 7000 jħzyków
i 5 pokoleŷ obecnych jednoczeƑnie na rynku pracy.

Lista moǏliwych przyczyn zųoǏonoƑci wydaje
siħ byđ obecnie nieskoŷczona. ZųoǏonoƑđ
to tsunami uderzajČce w organizacje, które
powoduje straty korporacyjne i indywidualne,
podtapiajČc tych, którzy zostali podtopieni lub nie
sČ w stanie znaleǍđ sposobów, aby wróciđ na szczyt
fali. Ten czynnik rosnČcej zųoǏonoƑci moǏe byđ
najbardziej kųopotliwČ dynamikČ utrudniajČcČ
firmom szybkoƑđ i pųynnoƑđ dziaųania.
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Skutki:Skutki:Skutki: MenadǏerowie sČ w posiadaniu czħƑci
informacji lub mogČ przewidzieđ niektóre
zdarzenia, ale liczba i natura analizowanych danych
wpųywajČ na proces podejmowania decyzji.
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ŐAŏŐAŏŐAŏ
Ambiguity, oznacza ŐniejednoznacznoĎÆ, niejasnoĎÆŏAmbiguity, oznacza ŐniejednoznacznoĎÆ, niejasnoĎÆŏAmbiguity, oznacza ŐniejednoznacznoĎÆ, niejasnoĎÆŏ

NiejednoznacznoƑđ wystħpuje, gdy istnieje
wiele moǏliwych znaczeŷ lub alternatyw dla danej
sytuacji albo zdarzenia, tak wiħc podziaų na rzeczy
wųaƑciwe lub niewųaƑciwe, dobre lub zųe nie jest tak
oczywisty ani jasny. Nie moǏna znaleǍđ wųaƑciwej
odpowiedzi, a nawet zmusiđ wszystkich
do uzgodnienia tego, co widzČ, sųyszČ, postrzegajČ.

Kiedy brak jest jasnoƑci co do tego, co jest
dobre lub zųe, prawdziwe lub faųszywe, godne
zaufania albo nie ʹ pojawia siħ niejednoznacznoƑđ.
I jest szczególnie osųabiajČca, gdy wpųywa
na wartoƑci i priorytety firmy.

Skutki:Skutki:Skutki: MenadǏerowie wychodzČ poza swojČ strefħ
komfortu i podejmujČ dziaųania o zwiħkszonym
ryzyku albo w drugČ stronħ ʹ w obawie przed
ryzykiem wstrzymujČ siħ od podejmowania decyzji.

KaǏdy z czynników VUCA znaczČco
przyczynia siħ do turbulencji w kontekƑcie
operacyjnym pracy liderów, czyniČc jČ trudnČ
i mozolnČ. Liderzy korporacji codziennie spotykajČ
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siħ ze Ƒwiatem VUCA, jednak sČ tak przywiČzani do
linearnoƑci i przewidywalnoƑci zdarzeŷ, Ǐe niewielu
wie, jak postħpowađ w nowych okolicznoƑciach.
I popeųniajČ bųħdy. Mnóstwo bųħdów.

Paul Bryant, trener footballu
amerykaŷskiego, mówių:

ͣKiedy popeųniasz bųČd, sČ trzy rzeczy, które
powinieneƑ zrobiđ:

1. Przyznađ siħ do bųħdu

2. WziČđ z niego lekcjħ

3. Nigdy wiħcej go nie popeųniđ

Tylko pewne siebie, zwinne organizacje
i tacy sami liderzy bħdČ umiejħtnymi
przewodnikami, którzy bħdČ w stanie przeksztaųciđ
zewnħtrznČ energiħ trudnoƑci (pozornie
wyglČdajČcČ na ujemnČ) w pozytywnČ energiħ
wewnħtrznČ. I mogČ popeųniađ znacznie mniej
bųħdów.
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MojaMojaMoja

mapamapamapa

VUCAVUCAVUCA
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Dla mnie Ƒwiat VUCA jest Ƒwiatem obfitoƑci
informacji i moǏliwoƑci. Ta obfitoƑđ i zųoǏonoƑđ
bywa kųopotliwa. MoǏe oszoųomiđ, moǏe
unieruchomiđ. Nie nazywam jej jednak chaosem.
Wierzħ bowiem, Ǐe sųowa majČ swojČ moc i sposób
mówienia o czymƑ jest w pewnym sensie intencjČ
i predykcjČ mojego sukcesu lub poraǏki. Gdy mówiħ
chaos ʹ myƑlħ negatywnie. Dziaųania, jakie bħdħ
podejmowaų, mogČ byđ przede wszystkim obronne.
I w ekstremalnych sytuacjach muszČ takie byđ.

ObfitoƑđ jest dla mnie Ǎródųem pozytywnych
treƑci. Zachħca równieǏ do ciekawoƑci, bez której
nie sposób obejƑđ siħ w Ƒrodowisku VUCA.

VUCA jest równieǏ zaproszeniem do tego,
aby dokonađ transformacji sposobu reagowania
na bodǍce, postrzegania Ƒwiata i zarzČdzania
ludǍmi. I przez taki Ƒwiat chcħ Ciħ poprowadziđ
na kolejnych stronach.
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Czy jesteĎ gotowy naCzy jesteĎ gotowy naCzy jesteĎ gotowy na

Ďwiat VUCA?Ďwiat VUCA?Ďwiat VUCA?
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Umysö i nasze rutynyUmysö i nasze rutynyUmysö i nasze rutyny

Codziennie, kiedy spotykasz te same osoby,
robisz te same rzeczy, wykonujesz te same
obowiČzki, odwiedzasz te same miejsca i patrzysz
na to samo otoczenie ʹ znajome wspomnienia
zwiČzane ze Ƒwiatem sprawiajČ, Ǐe powtarzasz
te same doƑwiadczenia kaǏdego dnia.

MoǏna by powiedzieđ, Ǐe otoczenie
w pewien sposób kontroluje Twój umysų.
Neuronaukowa definicja umysųu to ͣmózg
w dziaųaniu͟. Zatem jeƑli sobie coƑ odtwarzasz
i przypominasz, to tkwisz niejako w przeszųoƑci
i jedynie wųaƑnie przypominasz sobie, kim wydaje Ci
siħ, Ǐe jesteƑ w odniesieniu do Ƒwiata
zewnħtrznego. Tworzysz ciČgle i ciČgle to samo.

Byđ moǏe oburzysz siħ, protestujČc,
Ǐe Twoja rzeczywistoƑđ wcale nie jest skostniaųa
niczym wykopalisko archeologiczne. Jednak ʹ kiedy
weǍmiesz pod uwagħ, Ǐe w mózgu jest kompletny
zapis Twojej przeszųoƑci, a umysų jest wytworem
naszej ƑwiadomoƑci ʹ to w pewnym sensie myƑlami
caųy czas tkwisz w przeszųoƑci.
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Zatem reagujČc ciČgle w ten sam sposób,
aktywizujesz mózg i jego poųČczenia, które
utrwalajČ ciħgle te same reakcje i w ten sposób
Twoja przeszųoƑđ staje siħ TwojČ͙ przyszųoƑciČ.

PomyƑl: jeƑli myƑli zaprzČtajČ Ci minione
wspomnienia, moǏesz odtwarzađ jedyne minione
doƑwiadczenia. Pozostajemy podųČczeni
do wųasnego ͣja͟ z przeszųoƑci, realizujČc rutynowy
i automatyczny zestaw zachowaŷ.

Ten ͣniewinny͟ cykl reakcji sprawia,
Ǐe mózg, a potem umysų, wzmacnia tħ konkretnČ,
doƑwiadczanČ przez Ciebie rzeczywistoƑđ, która
stanowi Twój zewnħtrzny Ƒwiat. Z czasem zaczynasz
myƑleđ sztampowo i w rezultacie powstaje bardzo
charakterystyczna sygnatura mentalna (coƑ jak
odcisk palca). OkreƑla siħ jČ mianem osobowoƑci.

FunkcjonujČc w ten sposób, zanurzeni
w przeszųoƑci, zawsze siħgamy po sprawdzony
zestaw narzħdzi, kiedy przychodzi nam
do rozwiČzywania sytuacji trudnych. Kiedy pojawia
siħ doƑwiadczenie caųkowicie odmienne
od poprzednich ʹ nadal͙ siħgamy po pomysųy,
które znamy, a nie takie, które bħdħ przede
wszystkim pasowaųy do tej konkretnej sytuacji.
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Rafaö Judek
mentor i trener

Wyrosųem ze sprzedaǏy i zarzČdzania. DziƑ
wspieram liderów i menadǏerów w ich rozwoju.
I myƑlħ o sobie - edukator.

Patrzħ widzČc caųoƑđ.
Wierzħ, Ǐe ludziom najbardziej brakuje dziƑ

wiedzy, o tym, co jest moǏliwe. A przez to myƑlČ, Ǐe
nie potrafiČ.

https://bonaverba.com.pl
https://www.linkedin.com/in/rafaųjudek/


