
SAMOZARZĄDZANIE TO TAKIE PROSTE. W FIRMIE I W EDUKACJI. 

Wyobraźcie sobie, że… pracujecie w organizacji bez kierowników i dyrektorów… sami, 
odpowiedzialnie realizujecie wasze pomysły… w szkole…współpracujecie z nauczycielem 
i współtworzycie treści jakie nabywacie… i … 

…to nie fantazja, ale praktyka wielu ludzi w różnych miejscach na świecie, gdzie relacje między 
ludźmi są oparte na samozarządzaniu własnym czasem, pomysłami, odpowiedzialnością i 
zaangażowaniem. Co ważne organizacje samozarządzające się są konkurencyjne w obszarze 
zasobów finansowych i ludzkich.  

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej przyjdź na międzynarodową konferencję Firma z Duszą 
poświęconą tematyce samozarządzania, która odbędzie się 24 października w Warszawie w 
Teatrze Polskim (http://firmazdusza.pl). Główną inspiracją konferencji jest doświadczenie wielu 
organizacji z Polski i z zagranicy w zakresie samozarządzania. Metoda ta została opisana w 
wydanej w ubiegłym roku książce Frederica Laloux Pracować Inaczej (org. Reinventing 
Organizations http://www.reinventingorganizations.com). 

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego przyłączył się do patronów konferencji. 

Jak piszą organizatorzy: 

Wydarzenie dedykowane jest dla wszystkich tych osób, które pragną tworzyć i rozwijać nowe 

pokolenie firm i organizacji „pozwalających leczyć świat z ran współczesności” (wg autora 

książki „Pracować inaczej” Frederic Laloux). 

SAMOZARZĄDZANIE W EDUKACJI NA WYDZIALE PSYCHOLOGII 
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

W semestrze letnim roku 2015/2016 dr Joanna Kowalska i mgr Rafał Dziurla prowadzili 
seminarium Wspieranie integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością metodą 
samozarządzania. Seminarium jest dostępne w ramach specjalizacji Psychologia Zdrowia 
i Rehabilitacji. 

Eksperyment dydaktyczny polegał ogólnie mówiąc na tym, że zamiast dwóch nauczycieli było 
ich 16, tylu ilu studentów, którzy przejęli na siebie część obowiązków i przywilejów nauczycieli 
m.in. ustalali rodzaj i sposób oceny zaliczeń, sami oceniali prace zaliczeniowe swoje i innych 
studentów, wprowadzali nowe wątki do sylabusa. Należy nadmienić, że program seminarium 
został zrealizowany.  

Pomysłodawcy eksperymentu postanowili również zbadać efekty samozarządzania i w tym celu 
skonstruowali ankietę aktynowości na seminarium i zmierzyli opisywaną zmienną na początku i 
na końcu zajęć. Wyniki zostały porównane do grupy kontrolnej badanej tym samym narzędziem. 
Ponadto uczestnicy seminarium zostali poproszeni o jego ocenę i swojego w nim udziału w 



formie komentarza. Obecnie przygotowywane jest publikacja prezentującą opisywane wyniki, co 
ważne jedną ze współautorek jest jedna ze studentek seminarium.  

Obecnie samozarządzanie jest udziałem studentów ćwiczeń Współczesne formy rehabilitacji 

zawodowej osób z niepełnosprawnością prowadzonych przez mgr Rafała Dziurlę. 

Weźmiemy udział w panelu dyskusyjnym w trakcie konferencji.  

SAMOZARZĄDZANIE W PRACY ORGANIZACYJNEJ STUDENTÓW NASZEGO 
WYDZIAŁU -  INICJATYWA SPRAWNE KINO  

Jak wspomina Rafał Dziurla: 

W trakcie pracy na seminarium przypomniałem sobie, że moje doświadczanie z 

samozarządzaniem było już moim udziałem wcześniej, około roku 2011, kiedy zaproponowałem 

studentom zorganizowanie przeglądu filmów przedstawiających różne problemy osób 

niepełnoprawnych – zastrzegając jednak, że za realizację odpowiadają tylko oni, a moja rola 

ogranicza się do niezbędnego wsparcia. Opisywane działanie zakładało również udział osób 

niepełnosprawnych, specjalistów z danej dziedziny rehabilitacji oraz rodzin i przyjaciół,  

 Jak się okazało grupa studentów świetnie sobie poradziła realizując Sprawne Kino – jak nazwali 

naszą inicjatywę przez 3 kolejne lata. Sami zadbali o plakaty, zaproszenia dla gości, moderację 

dyskusji oraz stronę na fb: (https://www.facebook.com/SprawneKino). Telewizja Politechniki 

Warszawskiej nagrała z nami program: https://tvpw.pl/videos/564/Sprawne_Kino  

UWAGA UWAGA! 

DLA STUDENTÓW UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY!!! 

Należy tylko pokazać przy wejściu ważną legitymację studencką. 


