
BP 01/32

2Security Engineer

Pracownik - DEV

Gdy jest na stole: 
możesz zapłacić (2), by zablokować wybraną kartę  
akcji przeciwnika.

„System wydawał się solidny. Nie powstrzymywał jednak 
pracowników przed przyklejaniem haseł do monitora.”
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BP 02/32

2Skończona Liczba Studentów

Pracownik - DEV

Gdy wchodzi do gry:
jeżeli masz nieparzystą liczbę punktów projektu, 
wybrana karta wiedzy u każdego przeciwnika trafia 
na spód talii.

„Każdego eksperta da się zastąpić skończoną liczbą studentów.”
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BP 03/32

Programista 17k

Pracownik - DEV

Gdy wchodzi do gry:
musisz zwolnić (wtasować do talii) swojego pracownika. 
Nie możesz zagrać tej karty, jeśli nie masz na stole  
pracowników.

„Mierzenie postępu programowania liniami kodu jest jak 
mierzenie postępu budowy samolotu za pomocą ciężaru.”

5
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BP 04/32

2Henio Hackerman 

Pracownik - DEV

Gdy wchodzi do gry: 
cofasz na swoją rękę zaplanowaną kartę akcji 
przeciwnika. Tak cofniętą kartę możesz zagrać w tej 
turze za (2) mniej.

„Próbowałeś Emacsem przez Sendmail?”

3

42 31



BP 05/32

2Open Source Developer

Pracownik - DEV

Gdy wchodzi do gry: 
wszyscy gracze muszą ujawnić swoje zakryte 
(zaplanowane) karty akcji. Otrzymujesz (1) punkt  
do projektu za każdą ujawnioną w ten sposób kartę.

„Linux jest darmowy, jeśli Twój czas jest nic niewarty.”
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BP 06/32

2DevOps Engineer

Pracownik - DEV

Gdy wchodzi do gry:
(wybierz jedno) 
-> otrzymujesz (1) punkt do projektu, 
-> dobierz kartę.

„Gdy pytałem o dodatkowy kontener, nie chodziło mi  
o kontener stażystów…”
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BP 07/32

2Junior Frontend Developer

Pracownik - DEV

Gdy wchodzi do gry:

„Frontend to też programowanie!”

1

1

(wybierz jedno) 
-> otrzymujesz (1) punkt do projektu, 
-> cofnij swojego pracownika na rękę.



BP 08/32

2Mroczny Programista PHP

Pracownik - DEV

Gdy wchodzi do gry:
sprawdzasz następną kartę w talii i ujawniasz ją 
pozostałym graczom (nie dobierasz jej). 
Jeśli ujawniona karta to karta akcji: przegrywasz grę.

„Jeśli jesteś w czymś dobry, nigdy nie rób tego za darmo.”
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BP 09/32

2Spaghetti Code Developer

Pracownik - DEV

Gdy jest na stole:
wydajność wszystkich Twoich developerów spada  
o (1) za każdy punkt wypalenia tego pracownika.

„Panie! Gdy pracowałem w Janusz Sofcie, to nikt mnie  
o pisanie testów nie pytał.”

5
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BP 10/32

2AI Research Engineer

Pracownik - DEV

Gdy wchodzi do gry:
zerkasz na następne (5) kart w talii i ustawiasz je w wybranej 
przez siebie kolejności. Następnie wszyscy przeciwnicy 
dobierają kartę (decydujesz o kolejności dobierania).

„Prawdziwa głupota zawsze pokona sztuczną inteligencję.”
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BP 11/32

2Niskopoziomowa Stażystka

Pracownik - DEV

Gdy wchodzi do gry:
(wybierz jedno) 
-> w tej turze możesz zagrać jedną kartę wiedzy za (1) mniej, 
-> odrzuć kartę, następnie dobierz kartę.

„Ostatnią naprawdę dobrą rzeczą napisaną w C była  
dziewiąta symfonia Schuberta.”
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BP 12/32

2Lojalna Jola

Pracownik - DEV

Tego pracownika nie można przejąć.

„Programuję w dotnecie już trzecie stulecie!”
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BP 13/32

2Virtual Reality Penguin

Pracownik - DEV

Gdy wchodzi do gry:
 (wybierz jedno) 
-> otrzymujesz (1) punkt do projektu, 
-> zerkasz na następną kartę w talii.

„To wirtualna rzeczywistość, ale bugi są w 100% prawdziwe.”
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BP 14/32

2Technical Team Leader

Pracownik - DEV

Gdy wchodzi do gry:
dobierz kartę. Jeśli dobrana karta to pracownik: 
możesz ją zagrać w tej turze za (1).

„W razie pożaru: commitujemy, pushujemy 
i natychmiast opuszczamy budynek!”
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BP 15/32

Pracownik - HR

2Tony z HR-u

Gdy wchodzi do gry:
jeżeli masz na stole przynajmniej (2) innych pracowników 
działu HR: przejmujesz wybranego pracownika. 
Na koniec swojej tury: dobierz kartę.

„Say hello to my squeaky friend!”
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BP 16/32

2Harry z HR-u

Gdy wchodzi do gry:
(wybierz jedno) przejmujesz wybranego: 
-> developera z wydajnością (2) lub mniejszą, 
-> pracownika typu PM lub Agile Coach. 
Na koniec swojej tury: odrzuć wybraną kartę.

„Harry taki już jest. Nikogo nie faworyzuje.  
Nienawidzi wszystkich.”

21

Pracownik - HR



BP 17/32

2Techniczny Rekruter

Gdy wchodzi do gry:
przejmujesz wybranego developera, którego suma 
punktów wypalenia i wydajności jest równa (5). 
Na koniec swojej tury: dobierz kartę.

„By przejść ten etap rekrutacji, musisz nam pokazać,  
że potrafisz wyjść z Vima.”

21 3

Pracownik - HR



BP 18/32

2HR Event Manager

Gdy wchodzi do gry:
znosi (1) punkt wypalenia z Twoich pracowników. W tej turze 
możesz zagrać (lub przenieść) jedną kartę wiedzy za (2) mniej. 
Na koniec swojej tury: dobierz kartę.

„Szczęścia nie kupisz, ale pizzę możesz.”
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Pracownik - HR



BP 19/32

2Scrum Board Ninja

Pracownik - Agile Coach

Gdy wchodzi do gry:
dobierz kartę za każdego kontrolowanego pracownika HR. 
Gdy jest na stole: kontrolowani developerzy bez  
punktów wypalenia mają +2 wydajności.

„Klient jeszcze nie wie czego chce, ale na jutro 
potrzebuje wstępnej estymacji czasu pracy.”

+2
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BP 20/32

2Good Guy PM „Hanx0r”

Gdy wchodzi do gry:
znosi (1) punkt wypalenia z wybranego pracownika.  
Jeśli wybrany pracownik był z działu HR: dobierz (2) karty.  
Na koniec swojej tury: dobierz kartę.

„Pewne rzeczy wymagają czasu: 9 kobiet nie dostarczy  
dziecka w 1 miesiąc.”

21 3

Pracownik - PM



BP 21/32

Pracownik - PM

Spanikowany PM

Gdy jest na stole:
jeżeli masz parzystą liczbę punktów projektu, 
to otrzymujesz podwójne punkty za wybranego 
developera.

„As ASAP as possible!”
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BP 22/32

Refactoring

Jeżeli masz nieparzystą liczbę punktów,  
to przenoszenie tej karty wiedzy kosztuje o (1) mniej.

„Nie martw się, jeśli nie działa – to dobrze. Gdyby wszystko 
działało, nie miałbyś pracy.”

Wiedza +4

21 3



BP 23/32

Wiedza

Wielowątkowość

Jeżeli masz parzystą liczbę punktów,  
to przenoszenie tej karty wiedzy kosztuje o (1) mniej.

– Wytłumacz nam, czym jest deadlock, to cię zatrudnimy. 
– Zatrudnijcie mnie, to wam wytłumaczę.
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+3



BP 24/32

Wiedza

Ajax

Przenoszenie tej karty wiedzy zawsze kosztuje (1).

„Teraz już wiesz, czym programiści myją okna.”
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BP 25/32

Wiedza

Znajomość Pakietu Office

Developer z tą kartą wiedzy ma (1) dodatkowy punkt 
odporności na wypalenie. Tej karty wiedzy nie można 
przenosić.

„Wiedza to najlepsze narzędzie władzy.”

1
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BP 26/32

Wiedza

Stack Overflow

Jeśli posiadasz developera z tą kartą wiedzy,  
to wydajność Twoich pozostałych developerów spada 
o (1) z każdym punktem wypalenia tego pracownika.

„How do Stack Overflow engineers fix Stack Overflow  
when Stack Overflow is down?”
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BP 27/32

Kuloodporna kawa 

(Wybierz jedno) 
-> Twoi pracownicy tracą (1) punkt wypalenia. 
-> Przejmujesz wybranego pracownika typu PM 
lub Agile Coach.

„Jeśli masz zmartwienie – napij się kawy, jeśli się cieszysz – 
napij się kawy, jeśli jesteś zmęczony – napij się kawy.”

Karta akcji

21



BP 28/32

Zmiany klimatyczne

(Wybierz jedno) 
Wszyscy pracownicy na stole:  
-> tracą (1) punkt wypalenia, 
-> otrzymują (1) punkt wypalenia.

„Jutro założę szalik, to sobie włączycie!”
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Karta akcji



BP 29/32

Ustawiony przetarg

Następne (3) karty, które zagrasz w tej turze, kosztują 
Cię o (1) mniej.

„Graliśmy uczciwie: ty oszukiwałeś, ja oszukiwałem – wygrał 
lepszy.”

1

Karta akcji



BP 30/32

Mad Girlfriend Bug

(Wybierz jedno)  
-> Każdy gracz odrzuca (2) losowe karty z ręki. 
-> (2) wybranych pracowników otrzymuje  
(1) dodatkowy punkt wypalenia.

„Coś tu ewidentnie nie działa, ale według komunikatów 
programu wszystko jest w porządku…”

Karta akcji

2 31



BP 31/32

Wprowadzenie RODO

(Wybierz jedno)  
-> Podwaja punkty wypalenia wszystkich pracowników 
na stole. 
-> Wszyscy przeciwnicy odrzucają losową kartę z ręki oraz 
wtasowują swoją zaplanowaną kartę akcji do talii.

Masz nową wiadomość: „RODO - obowiązek informacyjny.”

Karta akcji

321



BP 32/32

Just Join IT

Przeglądasz i ujawniasz wszystkim następne (5) kart w talii. 
Możesz zagrać (1) pracownika z tych kart za (0). Pozostałe 
karty trafiają na spód talii. Jeśli wśród ujawnionych kart nie 
było pracownika: przejmujesz wybranego pracownika.

„Zapewniamy młody, dynamiczny zespół oraz darmową pizzę  
w co drugi czwartek.”

Karta akcji

3 421


