
 
 
 
 

 

Warszawa, listopad 2017 

„Strefa Schengen” w … Twoim Przedsiębiorstwie! 
 

 

Przesłanki przeprowadzenia gry 

W dużych przedsiębiorstwach i instytucjach podział na działy i departamenty jest rzeczą naturalną. 

Dzięki temu Zarząd może wdrażać zasady zarządzania poprzez cele i delegować zadania do 

kompetentnych jednostek organizacyjnych. Typowymi przykładami są działy produkcji, administracji 

i finansów, sprzedaży i marketingu, czy serwisowe. Rolą Zarządu i kadry kierowniczej jest 

zapewnienie, aby wysiłki poszczególnych działów składały się na sukces całego przedsiębiorstwa. 

Procedury i regulaminy oraz wysokie kompetencje i aktywność menedżerów jednak nie wystarczą. 

Na co dzień spotykamy się, niestety, z przykładami braku zrozumienia a czasem nawet rywalizacji 

pomiędzy zespołami. Dzisiaj potrzebna jest, w równym stopniu, efektywna, biznesowa komunikacja 

pomiędzy pracownikami różnych jednostek organizacyjnych. 

Proponowana grywalizacja służy następującym celom: 

 Budowanie świadomości wspólnych celów Firmy; 

 Bliższe wzajemne poznanie się w mniej formalnych okolicznościach; 

 Usprawnienie komunikacji i współpracy w zespołach, między zespołami i pracownikami; 

 Rozwój umiejętności przekazywania informacji zwrotnych, które poprawiają jakość pracy i 
rozwiązują konflikty; 

 Rozwój umiejętności planowania i realizacji zadań w zespole. 
 

Jak przebiega gra? 

Uczestnicy są podzieleni na 4 rywalizujące zespoły. Rekomendujemy powołanie zespołów 
mieszanych, złożonych z pracowników o różnych specjalnościach i z różnych jednostek 
organizacyjnych. Gra składa się z dwóch części.  
W pierwszej części Zespoły: 

 zapoznają się z instrukcją, która zawiera m.in. zestaw zadań wraz z punktacją za ich prawidłowe 
wykonanie (są to zadania logiczne, analityczne, manualne oraz związane z biznesem 
Zamawiającego); 

 opracowują taktykę wykonania zadań uwzględniającą punktację, potrzebne zasoby i ich 
organizację oraz zasady kontroli jakości; 

 składają pisemne zobowiązania zawierające listę zadań, które zamierzają wykonać w drugiej 
części gry. 

W części drugiej zespoły wykonują zadeklarowane zadania i dostarczają w uzgodnionym czasie ich 
rezultaty do konsultanta prowadzącego zajęcia. Zwycięża zespół, który zdobędzie największą 
liczbę punktów. Można je otrzymać tylko za wcześniej zadeklarowane i dobrze wykonane 
zadania. Okazuje się ponadto, że nie można wykonać własnych zadań bez konsultacji i wymiany 
informacji z innymi zespołami. Trzeba znaleźć rozsądny kompromis pomiędzy rywalizacją o 
zasoby a współpracą. Gra przebiega w sposób dynamiczny i atrakcyjny dla uczestników. 
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Wnioski po zakończeniu gry… 
Podczas podsumowania, dowiemy się od zwycięzców, innych uczestników oraz konsultanta, jakie 
elementy organizacji pracy, komunikacji, negocjacji  i współpracy okazały się kluczowe i co z tego 
wynika dla rzeczywistych procesów biznesowych i prowadzonych projektów.  Szefowie zespołów 
odpowiadają na pytania, a jednocześnie próbujemy zdefiniować bardziej uniwersalne praktyczne 
zasady w biznesie. Poniżej przykładowa lista pytań, która może być zmodyfikowana w zależności od 
potrzeb i faktycznego przebiegu gry. 
 

1. W jaki sposób oceniliście możliwości wykonania zadań przez Zespół? Jak ocenić potencjał zespołu do wykonania 

projektu?  

2. Co było Waszym celem w tej grze? W jaki sposób należy definiować cele Zespołu?  

3. Jak, w fazie przygotowania,  zaplanowaliście realizację zadań? Jakie są podstawowe zasady planowania? 

4. W jaki sposób uwzględniliście czynności i zadania nie przewidziane? Na czym polega analiza ryzyka? 

5. Jaka była rola kierownika w drugiej fazie – podczas realizacji zadań? Na czym powinien się koncentrować 

kierownik projektu/event manager? 

6. W jaki sposób Zespół był motywowany? Co decyduje o wysokim zaangażowaniu Zespołu? 

7. W jaki sposób sprawdzaliście poprawność wykonania zadań? Na czym polega zarządzanie jakością? 

8. W jakich sprawach i w jaki sposób kontaktowaliście się z innymi Zespołami? Co jest najważniejsze w zapewnieniu 

koordynacji pracy pomiędzy różnymi Zespołami własnej Firmy i po stronie Klienta, realizującymi wspólne cele? 

9. Jakie korzyści , poza koniecznymi uzgodnieniami, osiągnęliście z kontaktów z innymi Zespołami? Jakie są korzyści 

z synergii między Zespołami? 

10. Jakie informacje zwrotne i w jaki sposób chcielibyście przekazać członkom Waszego Zespołu i innym Zespołom? 

 

Zastosowanie gry: 

Gra może zostać przygotowana dla grup od 20 do 100 osób; może być ½ lub 1-dniowym warsztatem 
o charakterze integracyjno-szkoleniowym. 

 

 

Kontakt: Wojciech Zezula, wojciech.zezula@bpd.pl , tel. 601772344 

BPD Sp. z o.o.  |   Al. Jerozolimskie 148  |  02-326 Warszawa,  |  www.bpd.pl  |    NIP 521-33-26-490 | KRS 0000226053 | 
kapitał zakładowy 50.000 zł  

mailto:wojciech.zezula@bpd.pl
http://www.bpd.pl/

