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Pewna opowie±¢
Dzi±

W niektórych przypadkach dziaªania s¡ tak powolne, »e zanim uko«czono
prac¦ nad produktem (oprogramowanie), klient »yczy ju» sobie czego±
innego



Pewna opowie±¢
Pytanie

Jak to mo»liwe, »e byli±my w stanie zrobi¢ w trójk¦ w ci¡gu czterdziestu
pi¦ciu dni wi¦cej ni» udaªo nam si¦ osi¡gn¡¢ w ci¡gu ostatnich sze±ciu
miesi¦cy, kiedy pracowaªo kilka dziaªów?



Pewna opowie±¢
Odpowied¹

Tradycyjne praktyki zarz¡dzania, o których nadal wykªada si¦ w szkoªach
biznesowych i które opisywane s¡ w podr¦cznikach do zarz¡dzania,
dobrze sprawdzaªy si¦ przez wi¦kszo±¢ XX wieku, ale nie pasuj¡ do
dzisiejszych czasów.
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Zaraz, zaraz. . .

. . . przecie» musz¡ istnie¢ miejsca, gdzie praca jest bardzo wydajna,
pojawiaj¡ si¦ nowe pomysªy, a wykonywane obowi¡zki daj¡ poczucie
zadowolenia.
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Owszem. . .

. . . istniej¡ a co dziwne du»y ich odsetek ma zwi¡zek z bran»¡ rozwoju
oprogramowania.
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Zatem, co dalej?

Zasady o których b¦dziemy rozmawia¢, radykalnie ró»ni¡ si¦ od tego, jak
dzisiaj zarz¡dzana jest wi¦kszo±¢ organizacji. Standardowe praktyki
mened»erskie systematycznie skutkuj¡ zbyt nisk¡ wydajno±ci¡ organizacji,
zniech¦conymi pracownikami i sfrustrowanymi klientami.
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Zatem co dalej? Zarz¡dzanie radykalne

Zarz¡dzanie radykalne oznacza caªkowicie odmienny sposób my±lenia,
mówienia i zachowania w pracy. Skutkuje stworzeniem miejsc pracy, które
s¡ bardziej wydajne i przyjazne pracownikowi.

Cel Caªa organizacja i wszyscy jej pracownicy musz¡ po±wi¦ci¢ si¦ misji
speªniania »ycze« klientów � gªównemu celowi �rmy.



Pewna opowie±¢
Zatem co dalej? Zarz¡dzanie radykalne

Zarz¡dzanie radykalne oznacza caªkowicie odmienny sposób my±lenia,
mówienia i zachowania w pracy. Skutkuje stworzeniem miejsc pracy, które
s¡ bardziej wydajne i przyjazne pracownikowi.

Cel Caªa organizacja i wszyscy jej pracownicy musz¡ po±wi¦ci¢ si¦ misji
speªniania »ycze« klientów � gªównemu celowi �rmy.



Zarz¡dzanie � korzenie

Zarz¡dzanie zostaªo wymy±lone po to, aby rozwi¡za¢ dwa problemy.

Pierwszym z nich byªo sprawienie, aby ±rednio uzdolnienie
pracownicy wykonywali swoj¡ powtarzaln¡ prac¦ kompetentnie,
sumiennie i wydajnie.

Drugim problemem byªo skoordynowanie pracy tak, aby umo»liwiaªa
produkcj¦ kompleksowych towarów i usªug w du»ych ilo±ciach.
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Mówi¡c inaczej: biurokracja, z jej zhierarchizowan¡ struktur¡,
uporz¡dkowanymi celami, precyzyjnymi de�nicjami ról oraz zawiªymi
reguªami i procedurami miaªy sta¢ si¦ rozwi¡zaniem dla zapewnienia
du»ej wydajno±ci i skali produkcji.



Zarz¡dzanie � wyrwane drzewo

Zhierarchizowana biurokracja przestaªa by¢ dobrym rozwi¡zaniem w
±wiecie, w którym obserwujemy przechodzenie z pracy niewymagaj¡cej
posiadania peªnych kwali�kacji do pracy umysªowej, wymagaj¡cej
posiadania specjalistycznej wiedzy.
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Istota problemu

Problemy dzisiejszych miejsc pracy nie s¡ osobist¡ win¡ poszczególnych
mened»erów. Wynikaj¡ gªównie z systemu, jaki wdra»aj¡; systemu, który
bezlito±nie pozbawia ludzi mo»liwo±ci wniesienia swojego wkªadu do
pracy, ogranicza wydajno±¢ �rmy i praktycznie gwarantuje brak
zadowolenia klienta.
Nie b¦dziemy mowi¢ o �rmach, które staj¡ si¦ bardziej wydajne nie dla
tego, »e ich pracownicy dªu»ej pracuj¡, albo dzi¦ki zwolnieniom czy
outsourcingowi. Zamiast tego powiemy o tym jakzu»ytkowa¢ pokªady
energii drzemi¡ce w pracownikach.
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Siedem zasad zarz¡dzania radykalnego

Rysunek 1.1., strona 12. Zwró¢my uwag¦ na: samoorganizuj¡ce si¦
zespoªy � »ywe twory funkcjonuj¡ce na kraw¦dzi haosu.
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