
NIEPORZĄDEK

Agilny HR w pigułce 
Nowe sposoby pracy skoncentrowane na człowieku 

Agilność dla HR

Agilny HR Service

Zaprojektowanie organizacji dla Agilności  Zrozumienie agilnych organizacjiObierz sposób myślenia Sposob pracy

Bazujemy na hipotezieDoświadczenie wspólnego tworzenia

HR dla Agilności 
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W celu dostarczenia wartosci dla organizacji Współpra-
cujemy 
i współt-
worzymy

Wizualizujemy, 
żeby podzielić się 

z innymi 
zrozumieniem

tematu

Słuchamy, żeby 
zrozumieć i ciągle 

udoskonalać

Kompetencje w kształcie litery T

Zespoły interdyscyplinarne pracują 
wspólnie, aby tworzyć wartość.

 

 

 
 

Mapujemy poziom zadowolenie pracowników, aby móc
opracować na nowo nasze procesy, sposób pracy i kulturę, 
aby stały się bardziej skoncentrowane na człowieku i 
wspierały wyższą produktywnośći zaangażowanie
pracowników

Nigdy więcej 
HIPPO 
decyzji
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Planuj

Zrób

Spra wdź

Experiment

Złożony
Eksperymentuj
Rozpoznaj
Działaj
Nowa praktyka

Skomplikowany
Rozpoznaj
Analizuj
Działaj
"Dobre praktyki"

Prosty
Rozpoznaj
Sklasyfikuj
Działaj
"Najlepsze praktyki"

Chaos
Działaj
Rozpoznaj
Działaj
Orginalny

Udostępniamy lepsze sposoby rozwijania
i angażowania naszych miejsc pracy i
ich kultur, dzięki treningowi z samym
sobą i pomocy innym.

Dzięki tej pracy doszliśmy do
następujących wartości: 

Współpraca networkowa nad hierarchiczną stukturą
Przejrzystość nad poufnością
Umiejetność dostosowania się ponad  wcześniej ustalonymi 
i sztywnymi procesami
Inspirowanie i zaangażowanie ponad zadządzaniem 
i kierownictwem 
Motywacja wewnętrzna ponad zewnętrznymi motywatorami
Ambicja ponad obowiązek

Orientacja na klienta

Zespoły podejmują
decyzje na

podstawie danych

Jasne przywództwo,
wizja i cel

Tworzenie nowych agilnych ról Wyrównanie i autonomia 

Zapewnij zaufanie 
i bezpieczeństwo
psychologiczne

Nowoczesnay agilny manifestCynefin

Daj ludziom
możliwość poczucia, 

że są fantastyczni 

pomóż ludziom 
osiągnąć ich pełen 

potencjał  
 

Stale dostarczaj 
wartość

Eksperymentuj &
ucz się szybko

Re
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Planuj

Zrób

Sprawdź

Experiment

Musimy przeprawić
się przez rzekę. 
Możesz wymyślić r
ozwiązanie

Sposób
myślenia

Wartości

Zasady

Sposób
pracy

Narzędzia 
i procesy

Może być 
używany 
w środowisku 
„dowodzenia 
i kontroli” 

Wymaga 
zmian 
strukturalnych 
i kulturowych

Przejście 
w kierunku 
orgnizacji
uczącej się 

Mniej zauważalne
- potężniejsze

Bardziej
zauważalne
- słabsze

Cynefin by Dave Snowden Agile Onion by AWA, Simon Powers 
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Sposób pracy z wykorzystaniem
prób i testów umożliwia nowe 
cenne rozwiązania

Hipoteza

Zmiany w organizacji,
Innowacyjne 
procesy

Standardy-
procesy, 

zasady

Check-lista,
Lista płac

Popularna
utrata
renomy/marki

Wydaje nam się, 
że X stworzy 
fantastyczne 
miejsce pracy

Do 
zrobienia

Backlog

Pr
io

W trakcie Zrobione

Scrum czy tablica Kanban

Standup spotkanie

      Feedback
                     

      Portfolio i ustalenie priorytetów
Współpraca

Przepisy i normy

Bezpieczeństwo 

Za
sa

dy

Ryzyko
Biuro-

kracja

To jest świetne!

Nie, to nas
ogranicza!

Zacznij od czegoś małego Rozpowszechnij  
i dopasuj to co działa 

Ciągła zmiana 

Nieefektywny 
proces

Czy ten proces
wzmacnia 

samodzielność 
czy kontroluje?

Holokracja i 
socjokracja

Spotify

LeSS

SAFe

Hybryda

Scrum@Scale

Znajdźmy coś, 
co pomoże nam 
odnieść sukces!

Przestrzegamy 
przepisów i

norm??

Przegląd i udoskonalenie

Cel
Dostarczone

Ko
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Czas

Ko
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w jednym "Big Bang"
analizowanie i 
planowanie bez 
testowania i zmiany 
planu zwykle stwarzają 
w późniejszym czasie 
niespodzianki. 
W konsekwencji 
doprowadzają, że 
dostawa nie osiąga celu 
biznesowego lub 
potrzeb pracowniczych

Cel
osiąga sie często wcześniej 
niż było to zaplanowane

Prototyp
Przetestuj
Przeanalizuj dane
Feedback
Eksperymentuj
Zatwierdź

Np nagrody, ocena wyników, 
rekrutacja i rozwój kariery

Wartość 
biznesowa

Wartość 
klienta

Wartość pracownicza 

Czas

Wodospad 
- czy „Planowanie-napędzane” zmianą”

Agile
 - czy „Zmiana oparta na wartości”

Pla
n

wartość w częściowych 
dostawach z ciągłymi 
ulepszeniami w oparciu 
o opinie użytkowników

Dostarczamy

Wszystkie skoplikowane 
decyzje podejmuje się na początku
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Decyzje są  podejmowane 
i zatwierdzane w sposób ciągły  

Ewaluuj
na wielu 

płaszczyznach

vs


