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Pewna opowie±¢
Kiedy±

zadania wykonywane na bie»¡co

nowe produkty

nowe rynki wraz z poszerzaj¡c¡ si¦ grup¡ odbiorców



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.



Pewna opowie±¢
Zaraz, zaraz. . .

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



Pewna opowie±¢
Owszem. . .

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



Pewna opowie±¢
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.



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, która staje si¦ gªównym celem �rmy.
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Zarz¡dzanie � korzenie

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

Pierwszym z nich byªo sprawienie, aby ±rednio uzdolnieni
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.



Zarz¡dzanie � korzenie

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 � de�nicje

De�nition

Zarz¡dzanie to sztuka b¡d¹ praktyka rozumnego stosowania ±rodków dla
osi¡gni¦cia wyznaczonych celów.



Zarz¡dzanie � de�nicje

De�nition

Zarz¡dzanie jest sztuk¡ osi¡gania zamierzonych rezultatów przez innych
ludzi, zarz¡dzaj¡cy (mened»erowie) osi¡gaj¡ cele organizacji poprzez
organizowanie pracy innych, a nie przez wykonywanie zada« osobi±cie.



Zarz¡dzanie � de�nicje

De�nition

Zarz¡dzanie to dziaªalno±¢ kierownicza polegaj¡ca na ustalaniu celów i
powodowaniu ich realizacji w organizacjach podlegªych zarz¡dzaj¡cemu,
na podstawie wªasno±ci ±rodków produkcji lub dyspozycji nimi.



Zarz¡dzanie � de�nicje

De�nition

Zarz¡dzanie to dziaªanie polegaj¡ce na dysponowaniu zasobami.



Zarz¡dzanie � de�nicje

De�nition

Zarz¡dzanie to zestaw dziaªa« (planowanie, organizowanie, motywowanie,
kontrola) skierowanych na zasoby organizacji (ludzkie, �nansowe,
rzeczowe, informacyjne) wykorzystywanych z zamiarem osi¡gni¦cia celów
organizacji.



Zarz¡dzanie � de�nicje

De�nition

Zarz¡dzanie to porz¡dkowanie chaosu, czyli panowanie nad
ró»norodno±ci¡ i przeksztaªcenie potencjalnych kon�iktów we wspóªprac¦.



Przedmiot zarz¡dzania (tradycyjnego)

Ka»dy podmiot zarz¡dzaj¡cy w swym dziaªaniu wykorzystuje zasoby.
Zasoby s¡ przedmiotem zarz¡dzania. Do najwa»niejszych nale»¡
zasoby

ludzkie (siªa robocza i jej kwali�kacje),

zasoby �nansowe,

aktywa materialne (±rodki trwaªe),

czas.

Ostatnio coraz wi¦kszego znaczenia w dziaªaniu organizacji nabieraj¡

zasoby ±rodowiska naturalnego,

zasoby niematerialne (np. licencje, prawa autorskie),

wiedza,

relacje z otoczeniem (zwªaszcza istotne ostatnio zarz¡dzanie
zwi¡zkami z klientem) spoªeczno-gospodarczym.

Oprócz wymienionych powy»ej spotykamy tak»e m.in.: zarz¡dzanie
kultur¡, problemami, kon�iktami, stresem, jako±ci¡, ryzykiem, emocjami,
nieruchomo±ciami.



Narodziny naukowego zarz¡dzania

Opowie±¢ o Fredericku Taylorze i »elaznej surówce1.

1Stephen Denning, Radyklana rewolucja w zarz¡dzaniu, John Wiley and Sons,

2010, edycja polska: Helion 2012, s. 37



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.



Zarz¡dzanie � wyrwane drzewo
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 jak zu»ytkowa¢ pokªady
energii drzemi¡ce w pracownikach.



Zarz¡dzanie
Siedem zasad zarz¡dzania radykalnego

Zasada 1: Skoncentruj si¦ na zadowoleniu klienta.

Zasada 2: Wykorzystuj w pracy samoorganizuj¡ce si¦ zespoªy.

Zasada 3: Dopasuj dziaªalno±¢ �rmy do schematów zachowa« klienta.

Zasada 4: Zapewniaj warto±¢ podczas przeprowadzania ka»dej
transakcji z klientem.

Zasada 5: Zapewniaj peªn¡ informacj¦ o wszelkich przeszkodach
stoj¡cych na drodze do poprawy.

Zasada 6: Stwórz ±rodowisko, w którym zespóª b¦dzie d¡»yª do
samodoskonalenia.

Wymienione powy»ej zasady podlegaj¡ Zasadzie 7: Komunikuj si¦ w
sposób interaktywny, opowiadaj¡c historie, zadaj¡c pytania i prowadz¡c
konwersacje.
Skutkiem stosowania tych zasad jest ci¡gªa innowacja.



Zarz¡dzanie
Ró»nice pomi¦dzy zarz¡dzaniem tradycyjnym i radykalnym
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