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#1 Słowo wstępu:
Mało kto wie, że 1 października 2022 roku ruszyliśmy z nieplanowaną siedemnastoletnią misją PL2039. 

Wcześniej rozważaliśmy tylko dwie siedemnastolatki: 2013-2030 i 2033-2050. Z czasem odkryjemy 
historię inicjatywy PL2039, a tymczasem dla Polaków i Polonii łączymy ją z reaktywacją sieci EI Polska.

Pandemia Covid-19 wywróciła nasze plany, wybiła z równowagi i zniszczyła zalążki tego, co stacjonarnie  
budowaliśmy przez pierwsze trzy lata działalności w Polsce. Ze strat finansowych podnosić będziemy się 
przez kolejne lata. Tymczasem widać już, że dzięki kryzysowi bardzo dojrzeliśmy i maszerujemy dalej. 

W latach 2020-2022 stworzyliśmy i przetestowaliśmy koncepcję SPOCO® dla równowagi życiowej 
przedsiębiorcy. Na linii Człowiek - Organizacja - Planeta mamy więc już dla każdego coś dobrego i tym 
samym możemy zamknąć pierwsze dziesięć lat badań i rozwoju. Od wiosny 2023 rozpoczynamy siedem 
lat wdrażania i rozwijania przywództwa i zarządzania systemowego z Wielkiej Brytanii na świat. 

Ponieważ żyjemy i działamy w okolicznościach wymagających zwinnej adaptacji, o planach rozmawiamy 
na ścieżkach poszczególnych misji. A w wiadomościach z sieci zapraszamy do lektury tego, co zadziało 
się w ostatnim okresie - do krótkiej refleksji o sukcesach, wtopach i niespodziankach.

Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia na ścieżkach systematycznej i systemowej przedsiębiorczości! 

Tomasz Dzida
lider równowagi EI Polska i PL2039
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● W ciągu roku osiągnęliśmy drugi próg skali sieci EI Polska - mamy 10 członków. 
● Obecnie skupiamy się na tworzeniu wartości dla tych członków, aby uzasadnić 

obecność składki i istnienie sieci współpracy. 
● Otworzymy rekrutację do progu III dopiero gdy uzgodnimy ramy i ścieżki 

współpracy dla co najmniej 2/3 osób. 

Wgląd:

W progu I-III zaproszenia do sieci wymagają 
indywidualnej zgody lidera równowagi 
(Tomasz Dzida).

Zdarza się, że przedsiębiorcy i liderzy nie 
korzystają z zaproszenia w terminie. Wtedy 
kod dostępu wygasa i nie jest odnowiony.  

Unikamy wchodzenia dwa razy do tej samej 
wody - zaproszenia do sieci są odnowione 
w przypadkach losowych lub po upływie 
1-3-5-7 lat (w zależności od okoliczności).
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Osiągnięcia: 
● Michał Wizner przyjmuje propozycję lidera zmiany dla EI Polska, a Arkadiusz Naruk wdraża się już 

w rolę lidera zmiany dla Sieci Profesjonalnych Coachów.
Wtopy: 
● Okres próbny dla roli lidera zmiany “Instytutu SPOCO®” (marki dla łączenia biznesu z nauką na cele 

społeczne na rynku międzynarodowym) zakończył się rozstaniem po pierwszym miesiącu. Ważna 
jest nasza kultura pracy i może ona nas bardzo różnić. Wymagać będziemy certyfikacji.

Niespodzianki: 
● Zaskoczyliśmy się, że porażka rekrutacyjna na lidera zmiany “Instytutu” na samym początku 

inicjatywy może nas cofnąć aż o trzy miesiące - tyle czasu tracimy nim odzyskamy rytm działania. 
● Zadziałała za to moc nawyku “Dlaczego unikamy dlaczego”  - to dzięki temu schematowi szybko 

obustronnie odkryliśmy różnice perspektyw i postaw oraz brak podstaw do dalszej współpracy.

● Liderzy: trzy osoby na pokładzie EI-PL2039 (1 równowagi i 2 zmiany).
● Zespół: wirtualna asysta - rozwijamy współpracę z Edytą Muł-Pałka.
● Dostawcy: usługi graficzne - przecieramy szlaki z Mom Studio. 
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Osiągnięcia: 
● Wdrożyliśmy kartę projektu dla Sieci Profesjonalnych Coachów, która już wspiera komunikację, 

śledzenie postępów i współpracę na linii lider zmiany - lider równowagi. Dzięki temu w tej misji 
rozpoczynamy wychodzenie do otoczenia i inicjujemy pierwsze wspólne wydarzenia.

Wtopy: 
● Pozyskanie archiwum grafik EI-SPOCO do chmury zajęło nam ponad dwa tygodnie. Opóźnienie 

sprawiło, że dopiero od grudnia zaczniemy wdrażać rytm współpracy na usługi graficzne. 
Niespodzianki: 
● System kalibracji wynagrodzeń na Polskę pozwolił nam w zwinny sposób ustalić wycenę oraz 

współpracę w zakresie kompetencji grafika. Potwierdza to, że został odbierany jako sprawiedliwy 
i może być podstawą do rozmów z dostawcami w przyszłości.

● Potrzebujemy się zatrzymać w rozwoju sieci, aby ugruntować pierwsze procesy i 
projekty oraz uaktualnić kartę systemową dla EI Polska w ramach PL2039.
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● Postawiliśmy “granice etyczne” na współpracę w Polsce - ograniczyliśmy 
działalność poza siecią na rzecz partnerstw i rozwoju organicznego.

Osiągnięcia: 
● Na linii UK-Szwajcaria rozliczyliśmy bezgotówkowo współpracę o wartości £400 (2.200zł) - tyle 

gotówki zostało w kieszeniach przedsiębiorczych osób, co pokazuje realną wartość waluty czasu.
Wtopy: 
● Zabrakło operacjonalizacji mikropłatności do współpracy społecznej z EI Polska. Zajmujemy się tym 

w kolejnych okresach, przy czym nasz system czasu zakorzeniony będzie w Wielkiej Brytanii. 
Niespodzianki: 
● Zaskoczyła nas relatywnie niska frekwencja na naszych wydarzeniach online “Rybnik dla biznesu” - 

rzędu 20% zapisanych osób. Być może odtąd każde nasze wydarzenie będzie z mikropłatnością.   
● Retrospektywa i obserwacje zachowań środowiska coachingowego skłoniły nas do decyzji 

zawieszenia inicjatywy Sieci Przedsiębiorczości Coacha w Polsce - widzimy zbyt niskie standardy 
społeczne.

● Ciągle jednak realizujemy wydarzenia tematyczne. Dla przykładu zorganizowaliśmy spotkanie 4 osób 
w temacie samo-coachingu z wymianą międzynarodowych doświadczeń i poglądów.
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Osiągnięcia: 
● W sektorze NGO realizujemy komercyjnie pierwszy projekt profesjonalizacji zarządzania 

organizacją z wykorzystaniem naszej polityki, niezbędnika i rozwiązań SPOCO®. 
● Opracowaliśmy schemat skróconego Pulsu - “SPOCO® skan dla roli” (45-60 minut). Pilotaż 10 sesji 

coachingowych w dużej organizacji w Wielkiej Brytanii został wysoko oceniony. Tłumaczymy 
szablon i szykujemy pigułkę szkoleniową, aby udostępnić certyfikację coachom z sieci w Polsce. 

Wtopy: 
● Część trenerów SPOCO® odpada z sieci - nie kontynuuje współpracy po pandemii. Z każdym 

rozliczamy się z obietnic i wyciągamy lekcję dla reaktywacji Akademii i Sieci w Polsce.
Niespodzianki: 
● Z aktywną częścią trenerów SPOCO® rozmawiamy o otwarciu certyfikacji na kolejnym poziomie - 

jako coach przywództwa i zarządzania systemowego. Pracujemy nad ofertą Akademii i jako Sieć. 
● 24 osoby zgłosiły zainteresowanie standardem “coachingu misji i sensu pracy”. Zabrakło 6 osób 

aby uruchomić wątek szkolenia otwartego. Myślimy jednak czy i jak certyfikować coachów z sieci.

● Dojrzeliśmy, by stworzyć politykę przywództwa i zarządzania systemowego. 
W tym zakresie nawiązaliśmy współpracę w profesorem Simonem Ashby 
z Wielkiej Brytani, który pracuje we Vlerick Business School w Belgii.
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Masz pytania? 

Spotkajmy się na wirtualnej sesji Q&A. 
czwartek, 1 grudnia 2022

19:30-19:50 (czas PL/CET) 

Link do zgłoszenia pytań (do 29/11): 
https://forms.gle/M7xw5qaaE9td7sSZ7 

https://forms.gle/M7xw5qaaE9td7sSZ7
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Masz pytania? 

Spotkajmy się na wirtualnej sesji Q&A. 
czwartek, 1 grudnia 2022

19:30-19:50 (czas PL/CET) 

Link do spotkania na Zoom: 
https://us06web.zoom.us/j/87499380883?pwd

=dUhoRVp6MThJdzFzV3RHWDljdGt1Zz09 

ID spotkania: 874 9938 0883
Kod dostepu: 575376

https://us06web.zoom.us/j/87499380883?pwd=dUhoRVp6MThJdzFzV3RHWDljdGt1Zz09
https://us06web.zoom.us/j/87499380883?pwd=dUhoRVp6MThJdzFzV3RHWDljdGt1Zz09

