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Wprowadzenie 

Inteligencja jest atrybutem zwyczajowo przypisywanym ludziom. Przez Słownik 

Języka Polskiego definiowana jest jako „zdolność rozumienia, uczenia się oraz 

wykorzystywania posiadanej wiedzy i umiejętności w sytuacjach nowych"1. W procesie 

antropomorfizacji cecha ta zaczęła być przypisywana także przedsiębiorstwom i innym 

organizacjom funkcjonującym we współczesnej gospodarce. Jej posiadanie ma decydować o 

zdolności do konkurowania w warunkach nowej gospodarki opartej na wiedzy (tzw. GOW). 

Pojęcie „inteligentnej organizacji" jak wiele innych, współczesnych zagadnień w 

zarządzaniu spotyka się czasem z deprecjonowaniem i krytyką. O ile jednak przykłady sukcesu 

firm „inteligentnych" takich IBM, Toyota, Google, Facebook mogą wydawać się odległe to 

warto zwrócić uwagę na rodzime przedsięwzięcia takie jak strategia KGHM na łata 2020-40 

zakładająca przekształcenie kopalni zarządzanych przez koncern w tzw. „kopalnie 

inteligentne".2 W ramach przyjętej strategii do 2025 roku ma powstać zintegrowany system 

monitoringu operacji górniczych, a do 2045 r. jedna z kopalń KGHM ma być w całości 

sterowana przez system komputerowy. 3 Według słów dotychczasowego Prezesa firmy H. 

Wirtha „inteligentna kopalnia to kopalnia bezpieczna, w której wkład pracy fizycznej człowieka 

jest ograniczony, a wykorzystywany jest jego intelekt. Efektem ma być zarówno większe 

bezpieczeństwo, jak i zmniejszenie kosztów."4 

1 Słownik Języka Polskiego, 11..Up:i/sjg_.pwn.pl/szukaj/inteligencją.html; 12 stycznia 2016 r. 
2 A. Krzyszczak, Projekty innowacyjne podstawą rozwoju i stabilizacji globalnej firmy górniczej, XVII 
Konferencja IPMA Polska, Warszawa 21-23, października 2015 r. 
3 KGHM. Inteligentna kopalnia to dzisiaj przymus, Gazeta Lubuska, 06.06.2015 r„ 

ll11t.� ://ww w. st rę.fab i ?.lW21!.,gaz�.ill!Il2li ska. p I ia rt y k t1 l/kghm:in.!.f.!.ig_ęmna-k.Qml.!11.i . .i.l.:Q:dfil&�11u.Yimlli.:.Wi ci.ęQ 
4 Tamże 



Pojęcie "inteligencji organizacji" za "Leksykonem Zarządzania" określane jest jako 

"zdolności przedsiębiorstwa, które wpływają na sprawność jego działania, przyczyniające się 

do dostosowania przedsiębiorstwa do otoczenia i jego innowacyjności"5. Do grona powyższych 

zdolności autorzy „Leksykonu ...  " zaliczają inteligencję: informacyjną, technologiczną, 

innowacyjną, finansową, organizacyjną, społeczną, marketingową i ekologiczną.6 Definiując 

organizacje inteligentne S. Łobejko podkreśla, iż są to organizacje uczące się, przywiązujące 

znaczą uwagę do wiedzy i systemów zarządzania nią, korzystające z wiedzy w celu 

zapewnienia własnego rozwoju.7 Istotną cechą takich organizacji jest według niego zdolność 

do elastycznego działania, szybkiego tworzenia i dostarczania klientom zamówionych 

produktów.8 Jest to możliwe dzięki odchodzeniu od sztywnej struktury procesów w kierunku 

elastycznych strnktur organizacyjnych zdominowanych przez projekty.9 Osłabienie więzi 

hierarchicznych powoduje, iż wg M. Rosit1skiej organizacje funkcjonują „często bez jasno 

zdefiniowanej strnktury 
. . . 

orgamzacyJneJ, w oparem o nieformalne porozumienie 

samodoskonalących się uczestników".10 Wymienione powyżej atrybuty organizacji 

inteligentnej zbieżne są z postulatami i zasadami pracy w tzw. zwinnym podejściu do 

zarządzania projektami czyli „agile project management". 11 W niniejszym artykule za cel 

postawiono porównanie koncepcji inteligencji organizacji i zwinnych modeli zarządzania 

projektami, ze szczególnym uwzględnieniem modelu Scaled Agile Framework. 

Inteligencja organizacji, a zwinne zarządzanie projektami 

Początek zainteresowania adaptacyjnymi, nieliniowymi metodami realizacji 

przedsięwzięć sięga lat 70-tych XX w. 12 , w latach 80-tych pojawiła się metodyka Rapid 

Application Development zaś o metodykach „lekkich" zaczęto mówić już w połowie lat 90. 

5 Inteligencja organizacji, Leksykon Zarządzania, wyd. Di fin, Warszawa 2004, s. 171 
6 Tamże, s. 171 
7 S. Łobejko, Trendy rozwojowe inteligentnych organizacji w globalnej gospodarce. Ekspertyza 
współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Warszawa 2009, 
http://www.www.e-msp.pl/files/74/75/76/487/493/6983.pdf ; 12 stycznia 2016 r. 

8 Tamże, s. 3 
9 M. J. Thannhuber, The inteligent enterprise: theoretical concepts and practical implications, Physica
Verlag, A Springer Company, New York 2005, s. 71 [za] S. Łobejko, op. cit., s. 9 
10 M. Rosińska, Globalna sieć biznesowa jako konsekwencja nowego paradygmatu konkurencyjności w 
gospodarce opartej na wiedzy [w:] Jewtuchowicz A; Region w gospodarce opartej na wiedzy; Wydawnictwo 
Uniwersytetu Łódzkiego; Łódź 2007; s.69-81. 
11 Oryginalny angielski termin agile methodologies w języku polskim jest najczęściej tłumaczony jako metodyki 
zwinne. Czytelnik może jednak spotkać się również z określeniem: żwawe, elastyczne, adaptacyjne, ewolucyjne, 
sytuacyjne, iteracyjne, przyrostowe i wieloma innymi. 
12 T. Gilb, Software Metrics, Little, Brown, and Co„ 1976 



Momentem przełomowym w rozwoju metodyk zwinnych było podpisanie w 2001 roku tzw. 

manifestu agile - „Manifesto for Agile Software Development" - stanowiska jednoczącego 

twórców zwinnych metodyk zarządzania w wysiłkach na rzecz popularyzacji metod realizacji 

projektów informatycznych13• Od tamtej pory zaczęto mówić o metodykach zwinnych (ang. 

agile) jako szerokim zbiorze, rodzinie metodyk. Do jej grona zaliczona wówczas m.in.: 

Adaptive Software Development, Feature D1iven Development, Rational Unified Process 

(RUP), SCRUM, eXtreme Programming, czy Dynamie Systems Development Method. W 

kolejnych latach obserwować można dynamiczny rozwój metodyk zwinnych zarówno pod 

kątem liczby i różnorodności rozwiązat'l, ich zakresu zaleceó, jak również obszaru stosowania 14. 

Dojrzałość dziedziny obserwować można w instytucjonalizacji agile. Funkcjonują własne 

stowarzyszenia (Agile Alliance, International SCRUM Institute), grnpy w ramach 

stowarzyszeó międzynarodowych (PMI Agile Community of Practice), systemy certyfikacji 

(PMI Agile Ce1tified Practitioner, APMG Agile Project Management Ce1tification). W 2013 r. 

PMI, doceniając rangę i dojrzałość problematyki, opublikował Software Extension to the 

P MBoK Guide Fifth Edition, rozszerzenie uniwersalnego standardu PMBoK o elementy 

zwinnego wytwarzania oprogramowania 15• Wzrost zainteresowania metodykami zwinnymi 

często uzasadniany jest bezkrytycznym podążaniem za trendami, jednakże prowadzone badania 

naukowe dotyczące projektów realizowanych za pomocą metod zwinnych wyraźnie obrazują 

imponujące wyniki zespołów stosujących to podejście16. 

Zwinne zarządzanie projektami od prawie dwóch dekad stanowi praktyczny przykład 

realizacji zafożet'l uelastycznienia organizacji, budowania zdolności do zmian, adaptacyjności 

do niestabilnych uwarunkowań otoczenia oraz wzmocnienia pozycji silnie zintegrowanych, 

zorientowanych na rezultaty, płaskich, samoorganizujących się zespołów zadaniowych. Wśród 

zasad realizowanych w praktyce przez metodyki zwinne wskazać można poniższe wprost 

korespondujące z założeniami inteligentnego przedsiębiorstwa tzw. Principles behind the Agile 

Manifesto:17 

• Najwyższy priorytet ma dla nas zadowolenie klienta dzięki wczesnemu ciągłemu 

wdrażaniu wartościowego oprogramowania. 

13 Manifest Agile, http://www.agilemanifesto.org/. 
14 A. Komus, Studie: Status Quo Agile Verbreitung und Nutzen agi/er Methoden, University of Applied 
Sciences, BPM-Labor, Juli 2012, Version 1.11. 
15 PMI, Software Extension to the PMBoK Guide Fifth Edition, Project Management Institute 2013. 
16 G. Benefield, Rolling out Agile at large Ente1prise, w: J. Sutherland, K. Schwaber, The Serum Papers: Nuts, 
Bo/ts, and Origins of an Agile Process, www.scrumtraininginstitute.com; J. Sutherland, C. Jacobson, K. 
Johnson, Serum and CMMI Leve! 5: A Magie Potion for Code Warriors!, Agile 2007, Washington 2007; 
CHAOS Manifesto 2013: Think Big, Act Small, The Standish Group International, Incorporated 2013. 
17 Principles behind the Agile Manifesto, http://www.agilemanifosto.orgiprinciples.html 



• Bądźcie gotowi na zmiany wymagań nawet na późnym etapie jego rozwoju. Procesy 

zwinne wykorzystują zmiany dla zapewnienia klientowi konkurencyjności. 

• Dostarczajcie funkcjonujące oprogramowanie często, w kilkutygodniowych lub 

kilkumiesięcznych odstępach. Im częściej, tym lepiej. 

• Zespoły biznesowe i deweloperskie muszą ściśle ze sobą współpracować w codziennej 

pracy przez cały czas trwania projektu. 

• Twórzcie projekty wokół zmotywowanych ludzi. Zapewnijcie im potrzebne środowisko 

oraz wsparcie i zaufajcie, że wykonają powierzone zadanie. 

• Najbardziej efektywnym i wydajnym sposobem przekazywania infonnacji zespołowi 

deweloperskiemu i wewnątrz niego jest rozmowa twarzą w twarz. 

• Działające oprogramowanie jest podstawową miarą postępu. 

• Procesy zwinne umożliwiają zrównoważony rozwój. Sponsorzy, deweloperzy oraz 

użytkownicy powinni być w stanie utrzymywać równe tempo pracy. 

• Ciągłe skupienie na technicznej doskonałości i dobrym projektowaniu zwiększa 

zwinność. 

• Prostota - sztuka minimalizowania ilości koniecznej pracy- jest kluczowa. 

• Najlepsze rozwiązania architektoniczne, wymagania i projekty pochodzą od 

samoorganizujących się zespołów. 

• W regularnych odstępach czasu zespół analizuje możliwości poprawy swojej 

wydajności, a następnie dostraja i dostosowuje swoje działania do wyciągniętych 

wniosków. 

Zwinne metodyki zarządzania projektami są źródłem praktycznych zaleceń 

odnoszących się do sposobu działania zespołów zadaniowych. Ich poznanie i wdrożenie jako 

modelu realizacji projektów buduje szereg kompetencji organizacji. Według Command and 

Control Research Program Depaiiamentu Obrony USA są to zdolności takie jak: zdolność 

reakcji (ang. responsiviness) reagowania na czas na zmiany otoczenia, wszechstronność (ang. 

versatility) zdolność do efektywnej realizacji zadat1 w różnych sytuacjach i warunkach, 

elastyczność (ang.flexibility): możliwość korzystania z wielu rozwiązat1 i płynnego przejścia 

od jednego do drugiego, prężność (ang. resilience): zdolność radzenia sobie z nieszczęśliwymi 

wypadkami, szkodami lub destabilizującymi zakłóceniami otoczenia lub dostosowanie się do 

nich, zdolność innowacyjna (ang. innovativeness): zdolność do robienia nowych rzeczy i 



zdolność do robienia starych rzeczy w nowy sposób, zdolność adaptacji (ang. adaptabżlity): 

możliwość zmiany procesów pracy i zdolność do zmiany organizacji. 18 

Od zwinnego projektu do zwinnej organizacji 

Początki elastycznego i adaptacyjnego zarządzania projektami wywodzą się z 

problemów realizacji projektów informatycznych których specyfika, złożoność i podatność na 

niekontrolowane zmiany zakresu powodowały dramatycznie niski odsetek projektów 

ukończonych powodzeniem 19. Wśród dostrzeganych problemów wskazywano w szczególności 

na: niewłaściwe zrozumienie potrzeb użytkownika końcowego, niezdolność radzenia sobie ze 

zmieniającymi się wymaganiami, spóźnione odkrycie poważnych usterek projektu, niska 

jakość oprogramowania, nieakceptowalne wskaźniki wydajnościowe oprogramowania, czy 

brak właściwej komunikacji członków zespołu itp.2° Krytycy stosowania w tym zakresie 

tradycyjnych metodyk opaitych na podejściu kaskadowym podważali ponadto celowość 

szczegółowego, długookresowego planowania produktów i przebiegu projektu, a także 

stosowania krępujących norm i standardów zarządzania projektami21. 

Rozwiązaniem powyższych problemów stały się opracowane przez wybitnych 

przedstawicieli branży informatycznej metodyki zwinne oparte na iteracyjnym 

inkrementalnym podejściu do wytwarzania produktów oraz na zasadach pracy członków 

zespołu wskazanych we wcześniejszej części artykułu. Adresatami ww. metod były przede 

wszystkim zespoły projektowe oraz ich liderzy, zaś same metodyki w większości mają bardziej 

charakter metodyk wytwórczych niż zarządczych. Skupiają się na stronie technicznej i 

procesach wykonawczych projektów, przy ograniczonych zaleceniach dotyczących strony 

organizacyjnej i biznesowej przedsięwzięcia. Poniższy schemat ilustruje to zjawisko na 

przykładzie wybranych metodyk zwinnych. 

18 D. S. Albe1is, R. E. Hayes, Power to the Edge. Re Di Roma-Verlag, 2009, D. S. Alberts, The Agility 
Adventage, DoD Command and Control Research Program 2011 
19 M. Flasiilski, Zarządzanie projektami informatycznymi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006. 
20 P. Kruchten, The Rational Unified Process: An lntroduction, Addison-Wesley Pearson Education, 2003 
21 P. Wyrozębski, Elastyczne podejście do zarządzania projektami, w: Problemy współczesnej praktyki 
zarządzania, red. S. Lachiewicz, M. Matejun, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej , Łódź 2007. 
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Dodatkowym ograniczeniem stosowania metodyk zwinnych jest wielkość zespołu. Aby 

spełnić warunki sprawnej pracy, swobodnej komunikacji i samoorganizacji zespoły zwinne 

utrzymują niewielką liczebność 5-9 osób.22 

O ile zatem wykorzystanie zwinnych metodyk zarządzania projektami wnosi do 

organizacji znaczny wkład w budowanie inteligencji przedsiębiorstwa, o tyle oddziaływanie 

skierowane na poziom procesów wytwórczych i do małych zespołów jest niewystarczające z 

perspektywy całościowego podejścia do systemu zarządzania organizacją, gdyż grozi 

tworzeniem odizolowanych od siebie, wyspowych i fragmentarycznych rozwiązat1. 

Rozwiązat1 tego problemu szukać należy w metodach skalujących podejście zwinne z 

poziomu poszczególnych zespołów, do poziomu całej, zwinnie zarządzanej organizacji.23 

Modele takie, w uznaniu autora stanowić mogą wkład w rozwój koncepcji inteligentnego 

przedsiębiorstwa poprzez dostarczenie praktycznych zalecet1 dotyczących procesów, ról i 

stosowanych artefaktów. 

n Prof. Dr. Komus, Studie Status Quo Agile 2014, Business Prozess Management Labor Hochschule Koblenz; 
Asproni G., Wstęp do SCRUM, Software Developer's Journal 6/2006, www.sdjournal.org; Sutherland J., 
Schwaber K., The Serum Papers: Nuts, Bolts, and Origins of an Agile Process, www.scrumt111ininginstitute.com; 
Wyrozębski P., Zwinne metodyki zarządzania projektami [w] Metodyki zarządzania projektami, wyd. Bizarre, 
Warszawa 2011, Wyrozębski P., Metodyka SCRUM [w] Metodyki zarządzania projektami, wyd. Bizarre, 
Warszawa 2011 

23 Wyrozębski P., Zwinne koncepcje i modele planowania przebiegu projektów [w] Planowanie przebiegu 
projektu, pr. zb., red. M. Trocki, P. Wyrozębski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015 



Modele skalowania zwinnych metodyk zarządzania projektami 

Wśród modeli rozszerzających zakres działania tzw. pierwszej generacji metodyk zwinnych 

(Serum, XP, Crystal wyróżnić należy m.in.: 

Scaled Agile Framework (SAFe), opracowane przez Dean'a Leffinwell'a i Scaled 

Agile lnc.24 

Large Scale Serum (LeSS), autorstwa Craiga Larmana i Basa Vodde'a25 

Disciplined Agile Delivery (DaD) opracowane przez Scott' a Ambler'a26 

LeadingAgile (LA), autorstwa firmy o tej samej nazwie27 

Dodatkowo w ostanim czasie pojawiły się mniej obszerne rozwiązania takie jak: 

Serum Lean in Motion (Slim), opracowane przez Sam'a Laing'a jako uzupełnienie 

modelu LeSS,28 

Sustainable Cultural Agile Release in the Enterprise (SCARE)29 

FAST Agile stworzone przez Ron'a Quartel'a30 

Serum at Scale opublikowane przez Jeffa Sutherlanda i Serum Inc. współautora 

oryginalnej metodyki Scrum31 

Nexus opracowany przez Ken' a Schwabera i Scrum.org, drugiego współautora 

oryginalnej metodyki Scrum.32 

Spośród powyższych rozwiązań na szczególną uwagę zasługuje model SAFe. Jest to 

najbardziej obszerny model, jednoznaczny w swojej konstrukcji, a jednocześnie bardzo 

popularny i z szerokim dostępnym wsparciem merytorycznym.33 Model ten umożliwia 

przyjęcie zwinnych zasad zarządzania projektami w obszarze informatyki dla dużych, liczących 

od kilkudziesięciu do kilkuset pracowników, organizacjach i firmach. 

Autorzy oferują dwie wersje modelu tzw. model trzypoziomowy (3-Level SAFe) 

nakierowany na organizacje realizujące projekty w zespołach liczących do stu pracowników 

24 Sealed Agile Framework (SAFe) http:i/www.scaledagileframework.com/ 
25 Large Scale Serum (LeSS) htl12./iless. works/ 
26 Disciplined Agile Delivery (DaD) http:i/www.disciplinedae.iledeliverv.com/ 
27 LeadingAgile (LA) bJln.:i/www.leadingagile.com/ 
28 Serum Lean in Motion (Slim) http:i/www.growingagile.eo.za/2013/08/slirn-an-agile-scaling-pattern/ 
29 Sustainable Cultural Agile Release in the Enterprise (SCARE) 
)Jtjp://itknowledgeex__c;hai�j:_echtllrget.com/unchąrJ.ed-_waters/introducine.-the-scare-111ethod/ 
3° FAST Agile hltp://www.fi�1st-au:il�.co1I.!L 
31 Serum at Seale https://www.scrll111inc.comiscrun.1.:.scale-case-modula.ri.tyL 
32 Nexus h.ttllliJl_w\l{_W.S..\<H!Jll.,.QLg/Retim!1:9..es/T!1ę:R:lexLJ2.::0..W.d� 
33 M. Heusser, Comparing scaling agile frameworks, Magazyn CIO, hUJ2://w}y�..&.).Q,90111/ą1J�_l�'.'.97:f436/agjJ�...: 
devel op111ent/cor11.Q.aring-scaling-agi le-frameworks.)llml 



oraz tzw. model czteropoziomowy (4-Level SAFe) dla przedsięwzięć nawet powyżej kilkuset 

osób. Oba modele opierają się na identycznych zasadach i praktykach. Różnica między nimi 

polega na bardziej rozbudowanych mechanizmach koordynacji pomiędzy procesami 

dostarczania poszczególnych rozwiązail. (tzw. agile release train) na poziomie tzw. przepływów 

wartości (ang. value streams). Konstrukcja modelu trzypoziomowego przedstawiona została na 

poniższych schemacie. 
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Źródło: http://www.scaledagilefrarnework.com/ 

Zgodnie z powyższym modelem zwinnego przedsiębiorstwa najwyższym poziomem 

zarządzania jest poziom p011fela (ang. portfolio). Za-łożenia jego realizacji wynikają z szerszego 

kontekstu działania organizacji oraz jej strategii, wyrażonej w modelu przez tematy strategiczne 

(ang. strategie themes). W skład portfela wchodzą poszczególne przepływy wartości (ang. value 

streams), czyli „długotrwałe serie kroków, w których organizacja dostarcza wartość klientom". 

W ramach rozwiązail. umożliwiających skuteczną koordynację działai1 pod kątem 

strategicznym SAFe uwzględnia zwinne i szczupłe budżetowanie (ang. Lean-Agile budgeting), 

zarządzanie portfelem programów, metoda kanban pmtfela, wykaz prac pmtfela (ang. p011folio 



backlog) oraz tzw. epiki p011fela, czyli istotne, przekrojowe inicjatywy produktowe i 

architektoniczne w p011felu. 

Mechanizmem realizacji opisanych w po11felu przepływów wm1ości są tzw. Agile 

Release Train (ART). ART jest funkcjonującym w długim okresie, samoorganizującym się 

zespołem zwinnych zespołów. Celem działania ART jest wytworzenie pożądanego z punktu 

widzenia organizacji produktu (rozwiązania) opisanego wspólną misją i wykazem prac 

programu (ang. program backlog). Model SAFe odchodzi tym samym od skupienia na 

pojedynczych projektach kierując większą uwagę na programy. Zgodnie z przyjęta filozofią, 

w przeciwieństwie do projektów, które mają z góry określony czas realizacji, w przypadku 

programów kolejne wydania realizowane są dotąd, aż tworzą wartość dla klienta i organizacji. 

W skład ART wchodzi najczęściej od 5 do 1 2  zespołów liczących od 50 do 1 20 osób. 

Za definiowanie zakresu opisanego wykazem prac programu, określenie iteracyjnych 

przyrostów programu (ang. program increments) odpowiedzialny jest Manager Produktu (ang. 

product manager). Podlega mu najczęściej kilku Właścicieli produktu (ang. product owner) 

pracujących z poszczególnymi, typowo scrumowymi zespołami developerskimi. Cykl pracy 

zespołów developerskich wyznaczany jest poprzez kolejne iteracje tworzące przyrost produktu 

i łącznie budujące przyrost programu. W celu zapewnienia koordynacji i spójności przebiegu 

programu model SAFe zakłada, iż wszystkie zespoły w ramach jednego ART'u razem planują, 

integrują, demonstrują, jak również razem się uczą. Jest to możliwe dzięki różnym typom 

spotkań m.in.: 

spotkaniom planowania przyrostu programu (ang. program increment planning) 

spotkaniom retrospektywnym - organizowanym na zakot'lczenie każdej iteracji, oraz 

warsztatom przeglądu i adaptacji (ang. inspect and adapt) na zakot'lczenie każdego 

przyrostu programu. 

Scaled Agile Framework jest obszernym i kompleksowym rozwiązaniem zbudowanym 

przede wszystkim dla dużych i bardzo dużych organizacji. Jego zasadniczą zaletą jest 

zapewnienie integracji wszystkich poziomów zarządzania wokół idei Lean i Agile. Bardzo 

szczegółowe zalecenia modelu obejmują nie tylko poziom zarządzania operatywnego tj. 

poziom zespołów wykonawczych (co jest domeną większości metodyk zwinnych) ale także 

poziom taktyczny (łączenie pracy zespołów i koordynacja w ramach ART'ów), jak również 

dotychczas niedostrzegany w metodykach zwinnych poziom zarządzania strategicznego 

(odniesienie do celów strategicznych, mechanizmy zarządzania, budżetowania i kontroli 

potifela przepływów wartości). Mechanizmy SAFe wzbogacają także dotychczasowe praktyki 



umożliwiające uczenie się zespołów zwinnych o rozwiązania integrujące na poziomie 

organizacji.34 Oprócz wspomnianych wcześniej spotkail. i warsztatów SAFe rekomenduje 

choćby ustanowienie wspólnot praktyków (ang. communities of practice) w skład których 

wchodzili by członkowie poszczególnych zespołów wytwórczych. 

Istotę modelu SAFe i zwinnego zarządzania przedsiębiorstwem odnaleźć można także 

w tzw. kluczowych wartościach (ang. SAFe core values), zasadach myślenia Lean-Agile oraz 

pryncypiach SAFe, które także stanowią elementy modelu. Wśród wartości przyświecających 

zwmnemu, inteligentnemu przedsiębiorstwu odnaleźć można: myślenie systemowe, 

przyrostowe budowane produktów zintegrowane z cyklami uczenia się, uwolnienie 

wewnętrznej motywacji pracowników wiedzy, decentralizacja procesów decyzyjnych, ale 

także: utrzymanie spójności zarządzania organizacją na poziomie strategicznym, taktycznym i 

operacyjnym (ang. alignment), zachowanie przejrzystość (ang. transparency), doskonałość 

jakościowa (ang. build-in quality) i efektywność realizacji programów (ang. program 

execution). 

Zakończenie 

Funkcjonowanie w warnnkach turbulentnej gospodarki wymaga od organizacji 

poszukiwania nowych sposobów skutecznego i efektywnego zarządzania. Postuluje się aby 

organizacje były inteligentne, zwinne, elastyczne oraz aby adaptowały się do zmieniających się 

uwarunkowm1 otoczenia. Aby jednak powyższe postulaty nie pozostały wyłącznie w sferze 

m yśli i teorii konieczne jest odwołanie się do praktycznych modeli pozwalających 

organizacjom na implementacje powyższych wartości w codziennej, bieżącej pracy. Klasyczne 

m etodyki zwinne dostarczały takich rozwiązail na poziomie zespołów. Ich sukces pozwolił 

rozszerzyć koncepcję zwinności na całe organizacje, zaś przedstawione w niniejszym artykule 

m odele stanowią narzędzia faktycznej implementacji tejże koncepcji. 

34 Więcej nt. zarządzania wiedzą i uczenia się w zwinnych metodykach zarządzania projektami odnaleźć można 
w: P. Wyrozębski, Zarządzanie wiedzą projektową, wyd. Difin, Warszawa 2014 
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Streszczenie: 

Funkcjonowanie w warnnkach turbulentnej gospodarki wymaga od orgaruzaCJl 

poszukiwania nowych sposobów skutecznego i efektywnego zarządzania. Postuluje się aby 

organizacje były inteligentne, zwinne, elastyczne oraz aby adaptowały się do zmieniających się 

uwarunkowail otoczenia. Aby jednak powyższe postulaty nie pozostały wyłącznie w sferze 

myśli i teorii konieczne jest odwołanie się do praktycznych modeli pozwalających 

organizacjom na implementacje powyższych wartości w codziennej, bieżącej pracy. Klasyczne 

metodyki zwinne dostarczały takich rozwiązail na poziomie zespołów. Ich sukces pozwolił 

rozszerzyć koncepcję zwinności na całe organizacje, zaś przedstawione w niniejszym artykule 

modele - w szczególności model Scaled Agile Framework - stanowią narzędzia faktycznej 

implementacji tejże koncepcji. 

Summary: 

Functioning under turbulent economy requires organizations to seek new ways of 

efficient and effective management. It is postulated that organizations are intelligent, agile, 

flexible, and to have adapted to the changing ambient conditions. However, if these proposals 

are not to remain only i n  the realm of ideas and theories, it is necessary to search for practical 

models for organizations to implement these values in daily, ongoing work. Classic agile 

methodologies provide these solutions at the team level. Their success helped to extend the 

concept of agility on the entire organization. The models outlined i n  this ai1icle - in pai1icular 

Scaled Agile Framework - are tools for the actual implementation of that concept. 
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