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POZNAWCZE

• Rozwiązywanie złożonych problemów

• Kreatywność

• Krytyczne myślenie

• Elastyczność poznawcza

SPOŁECZNE

• Współpraca z innymi

• Inteligencja emocjonalna

• Zarządzanie ludźmi

• Przedsiębiorczość

TECHNICZNE

• Podstawowe kompetencje cyfrowe

• Zaawansowane kompetencje cyfrowe

• Kompetencje inżynierskie

KOMPETENCJE⬛⬛
⬛⬛⬛ PRZYSZŁOŚĆI

Raport „Kompetencje przyszłości. Jak je kształtować w elastycznym 
ekosystemie edukacyjnym”. PFR, Google, DeLab UW



TOP 10⬛⬛
⬛⬛⬛ COMPETENCES

Future of Jobs Report 2018, World Economic Forum





Future of Jobs Report 2018, World Economic Forum

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

THE JOBS LANDSCAPE⬛⬛
⬛⬛⬛ IN 2022

Automation 

will displace

75 million

jobs

but generate

133 million

new ones

worldwide



THE JOBS LANDSCAPE⬛⬛
⬛⬛⬛ IN 2022

Future of Jobs Report 2018, World Economic Forum
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ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI I HR 

GDZIE TO SIĘ NAJLEPIEJ SPOTYKA 

 

Mariusz Kapusta 



12 Pytań KISS PM® 
Proste 
Praktyczne 
Przyjazne 
 

Przedsiębiorca, Autor, Trener 
 

KISS LIFE 
Vlogowanie 
Strzelectwo dynamiczne 
Biografie 
 

 

Mariusz Kapusta 

Mariusz.Kapusta@Leadership-Center.pl 
515 33 11 44 





A: Chcę mieć z tego radochę  B: Jakoś się przemęczę  

Jakie ma być to 60 minut? 



A: Z entuzjazmem bierzesz się do roboty 
B: Robisz sobie przerwę na myślenie 

Masz pomysł na projekt życia, 
bardzo Ci na nim zależy 
 

Co robisz? 



Cykl życia projektu - Proces 

Pomysł Rozpoczęcie Planowanie 
Zapewnienie 

Zasobów 
Realizacja Zakończenie 



Cykl życia projektu -  
najczęstszy błąd 

Presentations are communication 
tools that can be used as lectures, 
reports, and more. 

Pomysł Rozpoczęcie Planowanie 
Zapewnienie 

Zasobów 
Realizacja Zakończenie 



Take 
Time 
To 
Think 



A: Zabijasz projekt. To się nie uda 
B: Szukasz rozmówek „jak rozmawiać z dzikimi” 

Twój projekt wymaga udziału 
IT 
 

Co robisz? 



• Macierz interesariuszy 

Kluczowe osoby 

Utrzymaj zadowolenie Buduj relacje 

Obserwuj Informuj 

W
p

ły
w

 

Zainteresowanie 



• Zaangażowanie w czasie 

Kluczowe osoby 

Pomysł Rozpoczęcie Planowanie 
Zapewnienie 

zasobów 
Realizacja Zakończenie 

1
1 

Proces 

Sponsor 

Użytkownik 

Finanse 



A: Ryzykuję pytanie „dlaczego”? 
B: Mówię, że to bez sensu 

Szef przychodzi do Ciebie  
z projektem, który według 
Ciebie nie ma sensu 
 

Co robisz? 



Dlaczego

? 

Po co? 

Dla kogo? 

Po czym poznasz? 

Kto dopilnuje? 

Ryzyko 

Jak wprowadzać 

zmiany? 

0 Czarny Zeszyt: 

Pytania - Problemy - Decyzje 

12 PYTAŃ KISS PM® 



A: Mówię „chyba sobie tego nie przemyślałeś” 
B: Tak jest! Robimy! 

Dostajesz od ważnej osoby 
projekt "niemożliwy do 
realizacji" 
 

Co robisz? 



Zawsze mówisz tak 

1.  C -> Z+ K 

2. Z -> C + K 

3. K -> Z + C 

? 



A: Skupiasz się na pracy, bo dobra praca sama 
się obroni 
B: Lansujesz się z projektem i robisz sobie dobry 
PR 

Realizujesz 
swój projekt i... 
 

Co robisz? 



• Wewnętrzna i zewnętrzna 

Komunikacja w projekcie 

Zespół 
realizacyjny 

Sponsor 

Komitet 
Sterujący 

Kick-off Kampania Opieka 

Monitorowanie i sterowanie „Sprzedaż” 



A: Mówisz ile kosztuje „tempo ekspresowe” 
B: Zajmujesz się tym natychmiast 

Dostajesz maila od Dyrektora  
„Zajmij się tym natychmiast” 
 

Co robisz? 



• Złota zasada 

W którym momencie projekty przynoszą zysk? 

Pomysł Rozpoczęcie Planowanie 
Zapewnienie 

zasobów 
Realizacja Zakończenie 

Proces 

KOSZT, KOSZT, KOSZT 
 
 
 
 
 
 

ZYSK 
 
 
 
 



A: Tak 
B: Nie 

Czy projekty HR mogą odnieść 
sukces? 
 





Nie rób projektów HR!  
 

Rób  
PROJEKTY BIZNESOWE 
prowadzone przez HR!!!  









PM Board 





PROSTE 

Czujesz 

Kategoryzujesz 

Odpowiadasz 

ZŁOŻONE  

Testujesz 

Czujesz 

Odpowiadasz 

SKOMPLIKOWANE 

Czujesz 

Analizujesz 

Odpowiadasz 

CHAOTYCZNE 

Działasz 

Czujesz 

Odpowiadasz 

Nowa praktyka Dobra praktyka 

Innowacja Najlepsza praktyka 

Image courtesy of Cognitive Edge 



Manifesto for Agile Software Development 

 We are uncovering better ways of developing  
software by doing it and helping others do it.  

Through this work we have come to value:  
 

 Individuals and interactions over processes and tools  
Working software over comprehensive documentation  
Customer collaboration over contract negotiation  
Responding to change over following a plan  
 

 That is, while there is value in the items on  
the right, we value the items on the left more.  

 



Manifest programowania zwinnego 

 Odkrywamy nowe metody programowania dzięki praktyce w 
programowaniu 

i wspieraniu w nim innych. 
W wyniku naszej pracy, zaczęliśmy bardziej cenić: 

 
 Ludzi i interakcje od procesów i narzędzi 

Działające oprogramowanie od szczegółowej dokumentacji 
Współpracę z klientem od negocjacji umów 

Reagowanie na zmiany od realizacji założonego planu. 
 

 Oznacza to, że elementy wypisane po prawej są wartościowe, 
ale większą wartość mają dla nas te, które wypisano po lewej. 





Najważniejsze to zadowolenie klienta przez wczesne i stałe dostarczanie usług HR 

Otwarcie się na zmianę wymagań, nawet na późnym etapie pracy  

Dostarczanie konkretnych wyników często, od kilku tygodni do kilku miesięcy, z nastawieniem na 
skracanie tego czasu 

Przedstawiciele biznesu i HR muszą pracować wspólnie i codziennie w trakcie trwania projektu 

Budowanie projektu wokół zmotywowanych jednostek. Dawanie im środowiska i wsparcia, 
którego potrzebują oraz zaufanie, że wykonają swoją prace 

Najbardziej efektywną metodą przekazywania informacji w zespole jest rozmowa twarzą w twarz 

Kluczowe zasady #1 



Wdrożony w życie proces, usługa lub jej wynik jest główną miarą postępu 

Procesy zwinne promują stabilne środowisko. Sponsorzy, zespół HR i osoby korzystające z 
wdrażanych rozwiązań powinni utrzymać stałe tempo cały czas 

Stałe zwracanie uwagi na dobrą jakość rozwiązań i dobry design wspiera zwinność 

Prostota – sztuka maksymalizacji pracy, która nie zostanie wykonana, jest kluczowa 

Najlepsze rozwiązania, wymagania i design pojawia się w samoorganizującym się zespole 

W regularnych odstępach czasu zespół dokonuje refleksji jak mógłby być bardziej efektywny, a 
potem zmienia i dopasowuje swoje zachowanie zgodnie z sytuacją 

Kluczowe zasady #2 





On-Boarding 

- Zmiana „paździerzowego” 
Excela na interaktywną grę 
 
- Ujednolicenie procesu 
rekrutacji w 10 lokalizacjach 
 
 
- Regularne wdrażanie 30 
osób co miesiąc 
 
- Coroczny audyt procesu 
 on-boardingu 

Projekty vs działania 
operacyjne 

Projekty: 
- Unikalne 
- Tymczasowe 
- Stopniowo doprecyzowane 
 
 
Działania operacyjne: 
- Powtarzalne 
- Stałe 
- Znane 

Rekrutacja 

- Stworzenie spójnego 
procesu 
 
- Zatrudnienie 500 osób  
do nowej fabryki 
 
 
- Usprawnienie procesu 
 
- Regularne zatrudnianie 

Przykłady 



Na styku różnych branż 

–

jak działa HR w branży IT



Agenda

1. Głupoty krążące po branży

2. Czym żyjemy w IT

3. Koniec



Przedstaw się, 

Basta



Głupota #1

HR to nie zupa pomidorowa



Głupota #2

Zajmij się swoją marką osobistą



Głupota #3

HR jest po to, żeby...



Głupota #4

Benefity robią przewagę konkurencyjną



Czym żyjemy w IT#1

Stres – będzie tylko trudniej



Czym żyjemy w IT #2

Żeby być ciekawym, trzeba...



Czym żyjemy w IT #3

Nie rób planów…

Rób

https://www.organizeagile.com/solutions/agile-hr/

https://www.digite.com/kanban/kanban-board/

https://www.organizeagile.com/solutions/agile-hr/
https://www.digite.com/kanban/kanban-board/


Czym żyjemy w IT #4

Człowiek - narzędzie



Czym żyjemy w IT #5

Człowiek - narzędzie



Czym żyjemy w IT #6

Człowiek - narzędzie

*** tryb ‚pomimo, że’



Czym żyjemy w IT #7

Człowiek - narzędzie

*** definition of success



Czym żyjemy w IT #8

Próbuj nowego, tylko dlatego, że jest nowe



Czym żyjemy w IT #9

Wieczne porównania



Czym żyjemy w IT #10

Słuchaj 

Babci (Stasi) 



Q&A



THE END


