
 

Jak uczyć się od indyka? – wyzwania świata VUCA a AT 
Poziom wystąpiennia: pierwszy 

 Dziedzina: organizacja           

Prelegent: Ilona Stawczyk 
Praktyk Analizy Transakcyjnej w dziedzinie organizacji 

Wystąpienie podczas Konferencji Polskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej 
„ANALIZA TRANSAKCYJNA DZISIAJ” 19 września 2020r. 

„Długotrwałe strategie już nie działają w dzisiejszym świecie” taką tezę stawia N.N. Taleb (2012). 
W świecie określanym VUCA (akronim od słów volatility, uncertainty, complexity, ambiguity) przeważa to co 

zmienne (V), nieprzewidywalne (U), złożone (C) i niejednoznaczne (A). Te niespodziewane zjawiska, wpływające 
znacznie na nasze życie, Taleb (2008) nazywa Czarnymi Łabędziami.  

Podczas wystąpienia, skupimy się na pokazaniu paraleli występującej między kompetencjami przyszłości 
prezentowanymi w Davos w 2020 roku, badaniami S. Sarasvalthy i N.N. Taleba a kompetencjami, które zdobywamy 
dzięki Analizie Transakcyjnej. Podkreślimy znaczenie i rolę Analizy Transakcyjnej i jej konstruktów w kształceniu liderów 
przyszłości. Modele, które szczególnie korespondują z potrzebami dzisiejszego świata i wyzwaniami liderów, do których 
się odwołam, to model funkcjonalny stanów Ja (Berne, 1966, za: Stewart, Jones, 2016) oraz model Złotej Piątki 
managera Rosemary Napper (2019).  

Wystąpienie będzie więc dla słuchaczy okazją do poszukania odpowiedzi na następujące pytania: 
• Jak mamy radzić sobie w świecie pełnym turbulencji? 
• Jak możemy przygotować się na Czarne Łabędzie? 
• W jaki sposób AT pomaga w działania w nieprzewidywalnym świecie? 
• Jak możemy przetrwać w tej niepewności, nauczyć się mniej żyć, a może wygrać? 
• Które konstrukty AT, są szczególnie użyteczne, w kształtowaniu FUTURE WORD SKILLS 2020? 
W odpowiadaniu na powyższe pytania, odwołamy się badań dotyczących świata VUCA oraz doświadczeń prelegentki 

z pracy z menedżerami wyższego szczebla i liderami studiów menedżerskich oraz Master of Business Administration. 
Celem wystąpienia jest: 

- Przybliżenie wyzwań świata VUCA w oparciu o raport Światowego Forum Ekonomicznego w Davos 2020 roku 
oraz badań S. Sarasvalthy. 

- Zapoznanie z koncepcją Czarnych Łabędzi N.N Taleba. 
- Wskazanie na koncepcje Analizy Transakcyjnej potrzebne współczesnym liderom w kształtowaniu kompetencji 

potrzebnych w świecie VUCA. 
Terminy z języka AT omawiane podczas wystąpienia: 
Świat VUCA (Sarasvalthy, 2020), pojęcie Czarnych Łabędzi (Taleb, 2008)  

   Model funkcjonalny AT (Berne, 1966), Złota Piątka managera (Napper,2019) 
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Po wystąpieniu uczestnicy otrzymają prezentację mailem. 


