
Efektywność
i porozumienie 

bez przemocy
WPROWADZENIE

Żłobek, przedszkole, co-working, centrum

szkoleniowo-konsultingowe NVC & Teal Org.

Turkusowa Organizacja (Teal Organisation) lub

Organizacja Ewolucyjna (Evolutionary Organisation)



Co chcemy przekazać

• O porozumieniu bez przemocy i jego roli 
w organizacji opowie Marta Kułaga

• Ideę turkusowej – ewolucyjnej organizacji 
przedstawi Zdzisiek Kolmaga

• O planach jak zagospodarować przestrzeń 
pomieszczeń Wilga Park dla potrzeb przedszkola, 
żłobka, co-workingu i edukacji powie 
Joanna Pasierbińska



NVC 
w zarządzaniu

Cel:

Efektywne 
działanie dzięki 
zaufaniu i współpracy



Sposób komunikacji oparty 
na czterech krokach

•obserwacja,

•uczucia,

•potrzeby / wartości,

•prośby



Power over – power with

• Władza - Moc nad innymi, moc z innymi

• Przemoc / wspólna moc - współmoc



Mając świadomość jak trudno jest oddzielić hierarchiczność od 

władzy/mocy, chciałabym zacząć właśnie od tego miejsca. Definiuję 

moc/władzę, po prostu, jako możliwość gromadzenia środków do 

zaspokajania potrzeb. Ta prosta definicja była dla mnie olśnieniem, 

z dwóch powodów. Jeden z nich jest taki, że natychmiast stało się to jasne, 

że każdy z nas potrzebuje mocy/władzy, inaczej nie byłby w stanie zadbać 

o swoje potrzeby. Drugi powód to taki, że jeżeli w ten sposób ją definiuję, 

moc/władza sama w sobie jawi się jako neutralna, a na dodatek konieczna.  

Ta definicja oddziela moc/władzę od tego w jaki sposób jest używana: 

niezależnie od przyzwyczajeń językowych, moc/władza nad innymi– to coś 

co robimy – to wybór jak używamy posiadanej mocy.

Miki Kashtan



Zależność, 
niezależność 
a współzależność
• Uznanie współzależności 

jako istoty relacji 
społecznych. Każdy jest 
odpowiedzialny za siebie, 
swoje działania i reakcje 
oraz współdziała z innymi 
w osiąganiu celu.

• Odpowiedzialność za 
zaspokajanie własnych 
potrzeb – kreatywne 
myślenie – co mogę zrobić, 
aby mi się lepiej 
pracowało? 



Empowering

Wspieranie wszystkich w zaufaniu do 
siebie i własnej mocy, sprawstwa 
i decyzyjności (empowering) –
podejmowanie wyzwań w strefie 
strategicznego dyskomfortu



Rozwiązywanie konfliktów 
poprzez mediacje oparte na NVC
• Zaufanie do intencji

• Docieranie do potrzeb

• Szukanie efektywnych strategii



Ludzie we współczesnej 
hierarchicznej organizacji są jak 

pingwiny na śliskim lodzie

To nie jest środowisko,
w którym są najefektywniejsze

i mogą zaprezentować swoje 
rzeczywiste „talenty”



Film o nieporadnych pingwinach na śliskim lodzie 
symbolizujący poczynania ludzi w nienaturalnym dla 
nich hierarchicznym środowisku:

https://www.youtube.com/watch?v=eQquEh6zQ5c



Czy może być inaczej? Popatrzmy 
ponownie na pingwiny, tym 
razem pływające w morzu

Może być całkiem inaczej, jeśli 
stworzymy organizację–społeczność,
w której panują warunki współpracy, 
gdzie praca jest przyjemnością a nie 

trudem i każdy ma szansę na ekspresję 
swoich talentów



Film o pingwinach w środowisku do którego są 
przystosowane symbolizujący zachowania ludzi 
w Turkusowej organizacji gdzie nie ma hierarchii są 
zaś efektywne zasady współpracy:

https://www.youtube.com/watch?v=XZm6y0ALDCc



Do czego 
predestynuje 
nas ewolucja 

a w jakim 
świecie żyjemy

Świat hierarchii – dominujący 
współcześnie model organizacji
model: MASZYNA

Turkusowy świat – organizacje 
bez nominowanych kierowników 
model:  ORGANIZM

Złożony i niejawny proces decyzyjny na 
wielu szczeblach organizacji

Prosty i efektywny proces 
decyzyjny prowadzący szybko do 
działania

Brak metodologii rozwiązywania 
konfliktów – najczęściej konflikt pozostaje 
ukryty czasem kierownik staje się sędzią

Zdefiniowana i zaakceptowana 
przez uczestników metodologia 
rozwiązywania konfliktów



Do czego predestynuje nas ewolucja 
a w jakim świecie żyjemy

Świat hierarchii Turkusowy świat

Trudne emocje, walka o władzę 
i wpływy, strach, zniechęcenie, 
wypalenie zawodowe

Współpraca, empatia, komunikacja, 
zrozumienie, zaangażowanie, poczucie 
spełnienia, ekspresja talentów, dążenie do 
samorealizacji



Organizacja ewolucyjna czyli zmieniająca 
się w zależności od potrzeb

Świat hierarchii Turkusowy świat

Trudny, kosztowny i długi proces 
zmiany organizacji, często okazuje się 
nieskuteczny,
w związku z tym powstały różne 
szkoły reengineering org.

Proces zmiany organizacji 
w odpowiedzi na zmieniające się 
potrzeby wbudowany w jej strukturę i 
metody działania – organizacja 
ewoluująca



Rola zarządu

• Po raz pierwszy, drugi i trzeci zarząd jest strażnikiem zasad podejmowania
decyzji. Pracownicy, zwłaszcza nowi, będą oczekiwać, że to zarząd podejmie
decyzje, rozsądzi, weźmie odpowiedzialność. Przedstawiciel zarządu może być
co najwyżej coach’em. Jego podstawową rolą jest pamiętanie o tym.

• Reprezentacja prawna – jednak delegowana tak dalece jak to możliwe.

• Reprezentacja przed klientami, którzy tego oczekują.

• Pozostałe role na takich samych prawach jak inni uczestnicy społeczności.



Organizacja ewolucyjna? Turkusowa?
Bez kierownictwa??? Czy to jeszcze jedna utopia?

Morning Star – założona dla zysku w 1970 przez Chris J. Rufer, 
początkowo jeden człowiek i jedna ciężarówka, aktualnie 
400 – 2 400 zatrudnionych, około 40% rynku pasty pomidorowej w 
USA http://www.morningstarco.com/

AES – produkcja energii elektrycznej – firma globalna, ponad 
35 000 zatrudnionych, założona dla zysku przez Roger’a Sant and 
Dennis’a Bakke w USA w 1982 i szybko rośnie, aktualnie jeden z 
większych światowych producentów energii elektrycznej 
http://www.aes.com/

Buurtzorg – opieka medyczna – Holandia, aktualnie też UK, USA, 
Skandynawia, około 7 000 zatrudnionych – non profit, założona w
2006 przez Jos de Blok i zespół pielęgniarek. Stała się największą 
organizacją pielęgniarskiej opieki sąsiedzkiej w Holandii świadcząc 
usługi ludziom starszym lub chorym. 
http://www.buurtzorgnederland.com/

Jest już wiele podobnych organizacji, Dwanaście trwałych i większych zbadał oraz opisał Frederic Laloux
w „Reinventing Organizations” polska wersja w tłumaczeniu Marka Konieczniaka ukaże się pod koniec tego roku

Przykłady istniejących i odnoszących sukcesy organizacji ewolucyjnych

http://www.morningstarco.com/
http://www.aes.com/
http://www.buurtzorgnederland.com/


Informacje 
dodatkowe

• Statut naszej turkusowej społeczności jest 
open source, liczymy na to, że będą 
„kopiować”.

• Jeśli ktoś chce partycypować w jakikolwiek 
sposób 
w tworzeniu lub działaniu naszej turkusowej 
społeczności jesteśmy na to otwarci i tego 
oczekujemy.

• Są już cztery osoby, które chcą 
zainwestować swoje środki i zarejestrować 
spółkę.



Potrzeby

• Potrzebujemy współpracy w tworzeniu systemu 
informatycznego.

• Potrzebujemy konsultacji prawnej w wielu 
obszarach, np. wymiana barterowa.

• Jesteśmy otwarci na zgłaszanie nowych 
kierunków działania i związanych z tym ról dla 
aktywnych osób.

• Promocji i marketingu



Potrzeby

• Potrzebujemy konsultacji finansowej oraz 
księgowej

• Artysta potrzebny do pomocy w wizualizacji

• Ktoś do prowadzenia baru - bufetu

• Potrzebujemy również więcej środków 
finansowych – zapraszamy do kontaktu 
potencjalnych inwestorów

• Może ktoś chce dołączyć lub ma doświadczenie w 
pozyskiwaniu dofinansowania z UE np. na 
innowacyjne przedsięwzięcia.



Wilga Park

Nasza lokalizacja 
w nowoczesnym 
budynku, który 
otrzymał nagrodę 
pierwszego 
stopnia 
budownictwa 
mieszkaniowego 
2014



Wilga Park



Wilga Park



Wilga Park



Zapraszamy do 
kontaktu

• Marta Kułaga krasnal.marta@gmail.com

• http://www.przedszkole-krasnal.pl/
od tygodnia w nowej szacie graficznej

• Zdzisiek Kolmaga zkolmaga@gmail.com

• statut naszej organizacji będzie na
http://pl.linkedin.com/in/zkolmaga
tu oraz na stronie
http://www.przedszkole-krasnal.pl/nasze-placowki/zlobek-i-
przedszkole-ul-kobierzynska/

Zdzisiek Kolmaga, Marta Kułaga, Joanna Pasierbińska, Grzegorz Suska

Dziękujemy za Państwa czas i uwagę
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