
WSPÓŁPRACA 
W ZESPOŁACH 

INTERDYSCYPLINARNYCH 

WPROWADZANIE ZMIAN 
W TRANSFORMACJI 

DO PRZEMYSŁU PRZYSZŁOŚCI



CELE SZKOLENIA

• Poszerzenie wiedzy o znaczeniu podejścia interdyscyplinarnego  
  w transformacji do Industry 4.0

• Rozwój umiejętności definiowania wspólnych celów i pracy ponad  
  silosami 

• Rozumienie wyzwań i wypracowywanie standardów współpracy  
  i komunikacji w zespole interdyscyplinarnym

• Rozwijanie kompetencji moderowania wspólnego myślenia  
  i rozwiązywania problemów w grupie

• Gotowość do przezwyciężania wyzwań i radzenia sobie 
  z przeszkodami w procesie transformacji 



PLAN WARSZTATU



PIRAMIDA KOMPETENCJI CYFROWYCH



KONCEPCJA T KSZTAŁTNYCH KOMPETENCJI 
SEKTOROWYCH



ZESPOŁY 
INTERDYSCYPLINARNE 
W TRANSFORMACJI 
DO PRZEMYSŁU 
PRZYSZŁOŚCI



PRZYSZŁOŚĆ PRODUKCJI SKONCENTROWANA  
NA CZŁOWIEKU (GLOBAL LIGHTHOUSE NETWORK)



ZESPOŁY INTERDYSCYPLINARNE

KLUCZOWE CHARAKTERYSTYKI 

PRZYKŁADY ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH



KLUCZOWE WYZWANIA ZWIĄZANE 
Z DYNAMIKĄ 

W ZESPOŁACH INTERDYSCYPLINARNYCH

SPRZECZNE CELE, RZECZYWISTY 
KONFLIKT INTERESÓW

RYWALIZACJA O STATUS 
W ZESPOLE 

TRUDNOŚCI W PRZYJMOWANIU PERSPEKTYWY 
I POROZUMIEWANIU SIĘ Z INNYMI 



JAK PRACOWAĆ Z DYNAMIKĄ GRUPY 
W ZESPOŁACH INTERDYSCYPLINARNYCH?

RYWALIZACJA 
O STATUS I POZYCJĘ 

W ZESPOLE
Świadoma regulacja energii i napięcia w grupie

Ujawnianie perspektyw i wypracowanie 
wspólnego celu

SPRZECZNE CELE,
RZECZYWISTY  

KONFLIKT INTERESÓW

TRUDNOŚCI  
W PRZYJMOWANIU  

PERSPEKTYWY
I

POROZUMIEWANIU

Stymulowanie ciekawości i gotowości do  
wspólnego rozwiązywania problemów



CASE STUDY 
ANALIZA MOŻLIWOŚCI WDROŻENIA INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW KONTROLI 

JAKOŚCI W FIRMIE PRODUKCYJNEJ 

Wasza firma produkuje świeczki, które w pierwszej kolejności są kształtowane w formach i chłodzone, a na-
stępnie automatyczne wyjmowane z form i pakowane. Ze względu na specyfikę procesu, niektóre świeczki 
mają skazy już na etapie formowania, inne ulegają uszkodzeniu podczas wyjmowania z formy. Za odrzucanie 
niepełnowartościowych produktów odpowiedzialnych jest dwóch operatorów, którzy także nadzorują automa-
tyczny proces pakowania.

Firma dąży do obniżania kosztów stałych – problemem są jednak również rosnące koszty reklamacji. Na do-
datek, na lokalnym rynku pracy brakuje odpowiednio wykwalifikowanej kadry, przez co niektóre stanowiska są 
obsadzane ludźmi nie posiadającymi kluczowych kompetencji.  

Zgodnie z obowiązującymi w firmie zasadami, pracownicy kontroli jakości powinni regularnie pobierać próbki 
produktów i weryfikować ich jakość (10x na zmianę, w równych odstępach czasowych). Nie jest do końca jasne, 
czy zawsze się tak dzieje; wiadomo jednak, że jakość produktów nie zawsze spełnia oczekiwani klientów. 

W firmie od dawna mówi się o wdrożeniu inteligentnego rozwiązania wykorzystującego systemy wizyjne i algo-
rytmy uczenia maszynowego do ciągłej kontroli jakości oraz automatycznego odrzucana wadliwych produktów. 
Możliwe jednak, że czas na opracowanie go przyszedł właśnie teraz: kierownictwo zdecydowało o powołaniu 
interdyscyplinarnego zespołu projektowego. 

Zadaniem nowo powstałego zespołu będzie opracowanie takiego rozwiązania, które nie tylko zapewni 100% 
zgodność opuszczających fabrykę produktów z wewnętrznymi standardami jakości, ale również ograniczy sta-
łe koszty firmy. 



SKŁAD ZESPOŁU

pracownik działu 
kontroli jakości 

operator doświadczony 
automatyk 

dyrektor fabryki kierownik produkcji 
przedstawiciel 

działu zakupów 



DYNAMIKA GRUPY
W ZESPOŁACH 
INTERDYSCYPLINARNYCH



JASNE STRONY GRUPOWEGO DZIAŁANIA 

• ZORGANIZOWANY WYSIŁEK 

  – osiągnięcia przekraczające indywidualne możliwości 

• GRUPOWA ENERGIA I MOTYWACJA

  facylitacja, wzmocnienia, podtrzymywanie wytrwałości 

• SYNERGIA 

  wykorzystanie różnorodności jako źródła twórczego myślenia 

• UCZENIE SIĘ 

  grupa jako forum wymiany doświadczeń



CIEMNE STRONY GRUPOWEGO DZIAŁANIA 

• ZORGANIZOWANY WYSIŁEK 

  – osiągnięcia przekraczające indywidualne możliwości 

• GRUPOWA ENERGIA I MOTYWACJA

  facylitacja, wzmocnienia, podtrzymywanie wytrwałości 

• SYNERGIA 

  wykorzystanie różnorodności jako źródła twórczego myślenia 

• UCZENIE SIĘ 

  grupa jako forum wymiany doświadczeń



DYNAMIKA GRUPY

Ogół zjawisk i interakcji zachodzących w grupie, kształtujących jej  
charakterystyki i wpływających na efektywność pracy

Tworzą go: 

 • indywidualne cele i interesy

 • stosunki i interakcje indywidualnych członków grupy 

 • sam fakt istnienia i działania grupy  

 • siły środowiska zewnętrznego



TREŚĆ I PROCES GRUPOWY



ENERGIA I NAPIĘCIE W GRUPIE



ELEMENTY DYNAMIKI GRUPY
(LE BON, LEWIN, TUCKMAN)

STRUKTURA
(role, status, 

wzajemne więzi)

NORMY
(utarte sposoby działania, 

komunikacja) 

CELE
(na ile znane, wydyskutowane, 

akceptowane, wspólne?) 

PROCES
(historia grupy, moment 

w rozwoju)  



ŚWIADOMA REGULACJA 
STATUSU W GRUPIE 



STATUS W RELACJACH MIĘDZY LUDŹMI

Status to względna pozycja partnerów w relacjach społecznych, decydująca 
o tym, kto ma pozycję wiodącą, a kto powinien się dostosować. Opiera się 
głównie na zachowaniu, a nie formalnej pozycji. 

Zachowania statusowe: 



WYSOKI STATUS

Podstawowy komunikat: 
czuję się bezpiecznie, więc nie muszę reagować na innych

Zachowania wysokostatusowe:



NISKI STATUS

Podstawowy komunikat: 
dopasuję się do innych, by uniknąć konfliktu

Zachowania niskokostatusowe:



WYSOKI STATUS NIŻSZY STATUS



ŚWIADOME, DYNAMICZNE KIEROWANIE 
STATUSEM 



STYMULOWANIE 
CIEKAWOŚCI I GOTOWOŚCI 
DO WSPÓLNEGO 
ROZWIAZYWANIA 
PROBLEMÓW



STYMULOWANIE CIEKAWOŚCI I GOTOWOŚCI 
DO WSPÓLNEGO ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW

Zaciekawienie jako stan emocjonalny sprzyja procesom myślenia. 
Jest to m.in. sposób na: 

• budowanie klimatu dla poszukiwanie niestandardowych rozwiązań́ 

• „drążenie tematu” – dogłębna analiza problemu 

• wykrywanie nieoczywistych aspektów problemu 

• dostrzeganie potencjalnych zagrożeń́ opracowywanych rozwiązań́. 

Stawianie sobie i innym interesujących, otwartych pytań́:

• Ciekaw jestem czy rzeczywiście. . . ? 

• Co mnie dziwi w. . . ? (np. naszym sposobie działania,  
  obserwowanych zależnościach, itd.) 

• Dlaczego jest właśnie tak? Skąd wiadomo, że tak jest? 



METODA SZEŚCIU MYŚLOWYCH KAPELUSZY  
(SIX THINKING HATS, E. DE BONO) 

BIAŁY KAPELUSZ  
(fakty, liczby)

- analiza danych i informacji 
- podejście obiektywne i neutralne 
- wyciąganie wniosków 
- określanie, co jest jeszcze potrzebne

CZERWONY KAPELUSZ  
(emocje, intuicja)

- wyrażanie emocji, odczuć, wrażeń.
- włączanie intuicji i przeczuć
- wczuwanie się w emocje odbiorców            
  projektu, produktu.

CZARNY KAPELUSZ 
(pesymizm, krytyka)

- koncentrowanie się na błędach,  
wyszukiwanie zagrożeń i
ostrzeganie przed niebezpieczeń-
stwami.
- zasadna krytyka, skupiona na fak-
tach, nie na ludziach.
- stawianie pytań: „Skąd wiesz, 
że…?”; „Co zrobimy,
gdy…?”; „Co się stanie, jeśli…?”.

ŻÓŁTY KAPELUSZ  
(optymizm)

- optymizm i entuzjazm
- dostrzeganie tego, czego nie widzi 
właściciel czarnego kapelusza
- wskazywanie pozytywnych skut-
ków przyjmowanych
rozwiązań, przedstawianie ich korzy-
ści, nawet ukrytych,
nieoczywistych

ZIELONY KAPELUSZ 
(kreatywność)

- wskazywanie nowych rozwiązań  
i odkrywanie
unikatowych możliwości
- wolność w myśleniu i generowaniu 
pomysłów

NIEBIESKI KAPELUSZ 
(szerokie spojrzenie na problem)

- zarządza procesem myślowym i staje 
się bezstronnym
obserwatorem
- kieruje przebiegiem spotkania, decy-
duje, który kapelusz
włożyć najpierw, ustala kolejność tak 
by spotkanie było
efektywne
- komentuje, podsumowuje i formułuje 
wnioski



KOMUNIKACJA WŁĄCZAJĄCA
I UZGADNIANIE 
WSPÓLNYCH CELÓW



UZGADNIANIE CELÓW



JAK UZGADNIAĆ WSPÓLNY CEL?

Pokazanie szerszego 
kontekstu sytuacji/problemu

Wyjaśnienie roli poszczególnych 
osób i znaczenia ich perspektywy 

dla pracy projektowej

Runda ujawniająca 
indywidualne perspektywy 

i interesy

Wspólna analiza pola problemu

Zadawanie otwartych 
pytań o pożądany stan 

docelowy

Wyjaśnienie roli poszczególnych 
osób i znaczenia ich perspektywy 

dla pracy projektowej



PARAFRAZA

• upewnienie się, co do rozumienia komunikatu rozmówcy 

• powtórzenie wypowiedzi rozmówcy własnymi słowami, które  
  wyraża i wspiera koncentrację na prowadzonej rozmowie. 

• może posłużyć podsumowaniu najważniejszych ustaleń rozmowy

 

Użyteczne zwroty: 

 • „O ile dobrze zrozumiałem/łam. . . .” 

 • „A więc zależy Ci na tym, żeby. . .”; 

 • „Innymi słowy, oczekuje Pani, że. . .”.

 • „A więc sądzi Pan/Pani. . . . . .

 • „Chce Pan/Pani powiedzieć, że. . . . . .” 



KONSTRUKTYWNA KRYTYKA 

Zasady

• aktywnie wyszukuj i podkreślaj pozytywy omawianego pomysłu

• staraj się mówić krótko i zrozumiale, bądź konkretny 

• potwierdzaj uzyskane informacje

• atakuj problem, a nie rozmówcę

• sprawdzaj, czy jesteś słuchany

 

Użyteczna konstrukcja:

- W tym pomyśle podoba mi się 1). . . , 2)…, 3)…

- zastanawiam się, co by tu zrobić, żeby…



WSPIERANIE PROCESU 
TRANSFORMACJI



PRZEZWYCIĘŻANIE OPORU PRZED ZMIANĄ
(D. GLEICHER)

DXVXF.S. > R



DLACZEGO ZMIANA SIĘ NIE UDAJE? 
POWÓD 1: ZŁUDNY KOMFORT  

Brakuje poczucia, że tak dalej być nie może

Intelektualnie: 

błąd potwierdzenia 

Emocjonalnie:  

zaspokajanie potrzeb niechęć do straty „gotująca się żaba”



DLACZEGO ZMIANA SIĘ NIE UDAJE? 
POWÓD 2: BRAK JASNEJ WIZJI 

Brakuje pozytywnego wyobrażenia zmiany i jej efektów. 

• Wizja nie istnieje

• Pracownicy nie znają wizji  

• Pracownicy nie rozumieją wizji



DLACZEGO ZMIANA SIĘ NIE UDAJE? 
POWÓD 3: BRAK PLANU PROWADZĄCEGO  

DO PIERWSZYCH SUKCESÓW 

Brakuje sygnałów utwierdzających pracowników w słuszności 
kierunku zmiany. 

 • Zbyt małe zmiany stosunku do oczekiwań 

 • Długotrwałość zmian 

 • Nieufność wynikająca z wcześniejszych  doświadczeń 



8 STOPNIOWY 
MODEL ZMIANY 

(KOTTER)



 

 
 
 

Opracowanie powstało w ramach projektu Kształcenie dualne w kontekście wyzwań Przemysłu 4.0, który korzysta z 
dofinansowania o wartości 182 078,50 euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.  


