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NOWE  MODELE 
STRUKTUR 
ORGANIZACYJNYCH

Organizacje zwinneOrganizacje zwinne

Organizacje „turkusowe”Organizacje „turkusowe”

Organizacje sieciowe Organizacje sieciowe 

Organizacje samozarządzająceOrganizacje samozarządzające

Organizacje horyzontalneOrganizacje horyzontalne

Dyskretnie zarządzaneDyskretnie zarządzane
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ISTOTA  ZWINNOŚCI

Zwinność to gotowość do zmiany kierunku/sposobu 
działania/ – to umiejętność efektywnego 
dokonywania zmian, innowacyjność.
/Źródło: Manifesto for Agile Software Development, https://agilemanifesto.org/iso/pl/

Elastyczność to zdolność do adaptacyjności 
(a także umiejętność przeprowadzania zmiany i 
aktywnego poszukiwania i wdrażania nowych 
rozwiązań – inicjowanie zmian, innowacyjność).
/Źródło: Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim (red. M. Juchnowicz) PWE, 
2016/



CEL  

 racjonalizacja kosztów 
pracy

 optymalna reakcja na 
oczekiwania klientów,

 innowacyjność

Zarządzanie elastyczne KLZarządzanie elastyczne KL Zarządzanie zwinne KLZarządzanie zwinne KL



EFEKTY ZWINNEGO ZARZĄDZANIA

 Przyspieszenie dostawy produktu  / 75 %   
respondentów/,

 Reagowanie na zmieniające się priorytety /64 % /,

 Wzrost produktywności / 55 % /.

/Źródło: 12 th State of Agile Report (2017) https://explore.versiono.com/



ZWINNA ORGANIZACJA

Koncentruje się na zarządzaniu zmianą i 
ryzykiem, uwzględniając w działaniu 
interesy kluczowych interesariuszy.



CECHY  ORGANIZACJI  ZWINNEJ

Samoorganizujące 
się zespoły

Max. 12-osobowe

Samodzielność 

Odpowiedzialność 
za wyniki

Elastyczna 
struktura

Organizacja 
projektowa

Zadania i skład 
osobowy zmienne

Transparentność 
funkcjonowania

Solidarność

Współpraca

Współdzielenie

Charyzmatyczne 
przywództwo

Zwinny sposób 
myślenia

Budowanie relacji

Inspirowanie 
innowacyjności

Lider zmian

Status pracownika

Szeroki zakres 
umiejętności 

Wielofunkcyjność



WARUNKI ZWINNEGO FUNKCJONOWANIA ZESPOŁÓW –

POZYTYWNY  KLIMAT  ORGANIZACYJNY

Dostęp do informacjiDostęp do informacji WspółdziałanieWspółdziałanie PartnerstwoPartnerstwo

Możliwość rozwoju Możliwość rozwoju 
Relacje z przełożonymi i 

współpracownikami
Relacje z przełożonymi i 

współpracownikami

r=0,825 r=0,677

PODMIOTOWOŚĆPODMIOTOWOŚĆ



NOWE MODELE STRUKTUR ORGANIZACYJNYCH –
W  KIERUNKU KAPITAŁU LUDZKIEGO

Koncentracja na 
zespole i jego celach

Kultura wspólnych 
wartości

„Homo creativus” „Zarządzanie przez 
zaangażowanie”

Organizacja 
przyszłości



ZWINNE ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM

• Indywidualne traktowanie
• Elastyczne sposoby wynagrodzeń/ empowerment

Zwinna
motywacja

• Częste oceny
• Bezpośrednia komunikacja i informacja

Ocena 
wyników

• Samoobsługowe aplikacje
• Coaching wewnętrznyRozwój

• Hybrydowa – częściowo zautomatyzowanaRekrutacja



Dziękuję Państwu za uwagę


