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ROLE KONSULTANTA
Kim ja jako konsultant jestem w swojej organizacji?
Zanim przystąpisz do diagnozowania organizacji i wspierania innych odpowiedz
sobie na pytanie o to, co najbardziej lubisz w procesie konsultingowym. Która
rola z poniższych jest ci najbliższa? Co chciałbyś robić ?
EKSPERT - specjalista w danej dziedzinie, osoba o teoretycznej i praktycznej
znajomości danego tematu.
FACYLITATOR - osoba, której zadaniem jest czynny udział w udrażnianiu
procesu komunikacji między osobami bądź grupami, w celu osiągnięcia
wspólnego rozwiązania. Rolą facylitatora jest mediacja między stronami.
DIAGNOSTA - osoba oceniająca stan lub przyczyny czegoś. Badająca
zjawisko, zdarzenie, stan z różnych perspektyw. Ma wiedzę albo bardzo szeroką
albo wąską, specjalistyczną. Zna narzędzia diagnostyczne i potrafi je zastosować.
WDROŻENIOWIEC – osoba, koncentruje się na praktycznym użyciu nowych
rozwiązań, nowych technologii, wynalazków; opracowuje prototypy nowych
urządzeń lub nową technologię i wprowadza je do użycia.
LIDER - szczególny rodzaj kierownika; ma duży wpływ na podwładnych; charakteryzuje się wyjątkowymi cechami osoby, której inni skłonni są zaufać i podporządkować się dobrowolnie. Taka osoba cieszy się w wybranej grupie społecznej
autorytetem, władzą, która jest akceptowana; zdolność, umiejętność lub cecha
zjednywania sobie zwolenników, wywierania wpływu, a także tworzenia wizji
rozwoju i pobudzania ludzi do działania.
COACH/MENTOR - osoba, która pomaga innym odkryć właściwą drogę do
celu, używając do tego swoich umiejętności, doświadczenia życiowego, technik,
narzędzi w oparciu o partnerską relację i wzajemne zaufanie.
MEDIATOR - osoba zarządzająca konfliktem. Bezstronna i pozostająca bez wpływu na wynik rozmów pomiędzy stronami konfliktu.
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MYŚLENIE SYSTEMOWE W PROJEKTACH
KONSULTINGOWYCH

M

yślenie systemowe polega na widzeniu całości zamiast części. Jest
to umiejętność dostrzeżenia wzajemnych powiazań tam, gdzie ich
na pozór nie widać. Pozwala to optymalizować system (usprawniać
jego funkcjonowanie).

Modele myślowe są refleksją nad obrazem świata, jego porządkowaniem i udoskonalaniem, obserwowaniem wpływu jego działania na nasze zachowanie i decyzje. W pracy Konsultanta Zarządzania myślenie systemowe polega na poszukiwaniu wzajemnych relacji poszczególnych elementów systemu.
Systemem jest każda całość składająca się z współzależnych części, ale system
jest silniejszy niż każda z tych części osobno.
W organizacji system tworzą elementy społeczne i techniczne:

SPOŁECZNE

TECHNICZNE

ludzie

technologie

relacje międzyludzkie

wyposażenie

cele, wartości, reguły, struktury

maszyny i urządzenia

Na system ma też wpływ otoczenie, czyli to,
co znajduje się poza granicami organizacji:
Bliższe (czynniki, od których orga- Dalsze (czynniki, od których organizacja jest uzależniona, ale może nizacja jest uzależniona, ale nie ma
mieć na nie pewien wpływ)
na nie wpływu)
EFEKT SPRZĘŻENIA ZWROTNEGO (termostat – energia, ciepło, węgiel)

DODAJ DO PIECA ZAMIAST ZAKRĘCAĆ KUREK!
Myślenie systemowe w diagnozie organizacji może pójść ścieżką opartą na
poziomach lub archetypach.
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MYŚLENIE SYSTEMOWE - POZIOMY
W myśleniu systemowym elementem kluczowym jest opowiadanie historii
o zdarzeniach, dzięki czemu możemy zaobserwować schematy zachowania ludzi.
To z kolei pomoże nam zobaczyć, jak działa system w organizacji i jaka jest jego
struktura.
Struktura systemu da nam wiedzę o tym, jak należy ją zmienić, a zatem jak myślą
ludzie w tej strukturze i jakie mają przekonania. Aby zmienić tą organizację, trzeba zmienić model, według którego myślą ludzie.
Poziomy myślenia systemowego:

1. ZDARZENIA

2. SCHEMATY
ZACHOWAŃ

3. STRUKTURA
SYSTEMU

4. MODELE
MYŚLOWE

Działanie konsultanta będzie polegało na
przejściu przez kolejne etapy pracy z zespołem:
I Zdarzenia – niech ludzie opowiedzą o problemie i napiszą to
II Schematy zachowań – niech ludzie zanotują zachowanie, o którym mówią
i popatrzą na to z różnych perspektyw
III Struktura systemu – niech ludzie narysują to zdarzenie, jego schemat
i strukturę działania organizacji w takich sytuacjach
IV Modele myślowe - niech ludzie nałożą swoje rysunki
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Narzędziem badającym system myślenia może być 5W (5 x Dlaczego)

Pytaj siebie i swoich ludzi:
5 x DLACZEGO ?
Zauważone problemy:
…………………………………………
1.…………………………………………………
……..........................................
……………………………………………………
…………………………………………
2.…………………………………………………
……….......................................
……………………………………………………
………………………………………
3……………………………………………………
……….......................................
……………………………………………………
Przyczyny wybranego problemu:
DLACZEGO ? (Poziom I)
DLACZEGO ? (Poziom II)
DLACZEGO ? (Poziom III)
DLACZEGO ? (Poziom IV)
DLACZEGO ? (Poziom V)
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MYŚLENIE SYSTEMOWE - ARCHETYPY
(Język systemowy)
Archetyp jest pierwotnym wzorcem zachowania, wzorcem przebiegu wydarzenia, jego typową strukturą. Wyróżniamy 8 podstawowych archetypów:
I Konkrety, które zawodzą
II Granice wzrostu
III Przerzucanie brzemienia
IV Erozja celów
V Eskalacja
VI Sukces dla odnoszących sukces
VII Wzrost i niedoinwestowanie
VIII Tragedia wspólnoty

Działanie konsultanta będzie polegało na:
1. Intuicyjnym odgadnięciu archetypu
2. Skorzystaniu z drzewa archetypów
3. Zastosowaniu 7 kroków wyjścia z sytuacji patowej:
1. Określenie symptomu pierwotnego
2. Narysowanie mapy środków doraźnych
3. Określenie niepożądanych oddziaływań (w tym na inne zespoły)
4. Określenie fundamentalnych rozwiązań
5. Narysowanie mapy efektów ubocznych wynikających z rozwiązań
doraźnych
6. Znalezienie powiązań między działaniami i skutkami
7. Określenie najefektywniejszych działań
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Drzewo archetypów
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ANALIZA I DIAGNOZA W ORGANIZACJACH
I ZESPOŁACH
Rolą Konsultanta Wewnętrznego jest dbanie o dostrzeganie, diagnozowanie,
analizowanie i implementację zmian w organizacji.

Narzędzia, narzędzia, narzędzia
Realizując proces konsultingowy należy posługiwać się narzędziami ułatwiającymi diagnozowanie i rozwiązywanie problemów. Do głównych narzędzi diagnostycznych należy: dostrzeżenie problemów, diagnoza stanu obecnego, plan
zmian, implementacja planu, diagnoza efektów zmiany.

Kroki pracy konsultanta
Dostrzeżenie PROBLEMu
OBSERWACJA
DIAGNOZA stanu obecnego
PLAN zmian
IMPLEMENTACJA planu
Diagnoza EFEKTów zmiany
RODZAJE ZMIAN W ORGANIZACJACH

Częstotliwość

Dopasowanie

Transformacja

Stopniowa

Adaptacja
(niewielkie, ale częste
zmiany)

Ewolucja
(radykalne przeprogramowanie modelu biznesowego,
zachodzi powoli, niewielkimi
krokami)

Jednorazowa

Rekonstrukcja
Rewolucja
(zmiana jednorazowa,
(zmiana funkcjonowania
równająca się istotnemu odprzedsiębiorstwa w krótkim
mienieniu sposobu funkcjoczasie)
nowania przedsiębiorstwa)
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PERSPEKTYWY DIAGNOZOWANIA
Mechanistyczna (urządzenia)
Systemowa (relacje – ludzie; zapisy)
Kulturowa (przekonania; znaczenia)
Polityczna (grupy interesów)

Działanie konsultanta w obszarze diagnozy
i analizy będzie polegało na wyborze narzędzia, które
zainteresowanym pomoże zrozumieć problem.
NARZĘDZIA DIAGNOSTYCZNE – metody zbierania danych
1) Wywiady
2) Obserwacja zachowań niesprzyjających
3) Ankieta
NARZĘDZIA ANALIZY – przetwarzanie danych, wnioskowanie

Pozytywne

Negatywne

Wewnętrzne

Mocne strony (atuty)

Słabe strony (wady)

Zewnętrzne

ANALIZA SWOT

Możliwości (szanse)

Problemy (zagrożenia)
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5W2H

• Who? Kto zauważył problem? Kto jest zaangażowany
w sytuację? Kogo może dotyczyć?
• What? Co się stało i czego dotyczy? Co jest dokładnie
problemem?
• When? Kiedy problem został zauważony? Kiedy został
zgłoszony? Czy sytuacja się powtórzyła?
• Where? Gdzie sytuacja ma miejsce? Czy jest to jeden
obszar czy więcej?
• Why? Czy to w ogóle jest problem? Dlaczego powstał problem? Jakie są znane przyczyny dla powstawania tego typu
problemów? Czy były wcześniejsze analizy rozwiązywania
takich problemów? Czy istnieją określone standardy postępowania? Czy te standardy są przestrzegane?
• How many? Jaka jest skala problemu? Jakie obciążenia
finansowe wynikają z tego problemu? Czy istnieje zagrożenie
bezpieczeństwa? Czy występowanie jest sporadyczne, częste? W jakim przedziale czasowym? Jakie koszty roczne może
generować ten problem?
• How? Jak problem został wykryty? Skąd wiadomo, że
jest to problem? Jakie zjawiska muszą zajść, aby doszło do
problemu?
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Analiza Interesariuszy – sporządzenie listy
1. Kto jest tym zainteresowany?
2. Komu na tym zależy?
3. Kogo to dotyczy?
4. Komu to przeszkadza?
5. Kto jest przeciwny zmianie?
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Określenie grupy osób ze względu na ich sposób i tempo reagowania na zmiany
organizacji.

Określenie skutków problemu - „burza mózgów”
metoda karteczkowa - zasady:
• Anonimowość,
• Mamy równe prawa,
• Każdy uczestnik ma po tyle samo karteczek,
• Jeden problem na jednej karteczce,
• Grupowanie karteczek i nazywanie.
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Grupowanie skutków – metoda 5M+3M

Opis problemu
Man – człowiek – każdy aspekt związany z pracą człowieka,
Machine – maszyna – czy wszystko w maszynie działa na 100%,
Method – metoda/technologia – czy proces wykonywania czynności jest ok,
Material – materiał – ukryte, widoczne wady materiałowe, wymiary produktu,
Measurement – pomiar – czy pomiary zostały wykonane odpowiednio
Mother nature – środowisko – jaki wpływ na proces ma środowisko na przykład
wilgotność,
Management – zarządzanie – czy zarządzanie jest odpowiednie, czy pracownicy
dostają dokładne wytyczne itp.
Maintenance – utrzymanie – czy nie jest zaniedbane utrzymanie maszyny
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Analiza celów
Cel to pożądana sytuacja po zrealizowaniu działań.
Metody określania celów:

SMART
Skonkretyzowany (ang. specific) – jego zrozumienie nie powinno stanowić kłopotu, sformułowanie powinno być jednoznaczne i niepozostawiające miejsca na
luźną interpretację,
Mierzalny (ang. measurable) – a więc tak sformułowany, by można było liczbowo
wyrazić stopień realizacji celu, lub przynajmniej umożliwić jednoznaczną „sprawdzalność” jego realizacji,
Osiągalny (ang. achievable) – cel zbyt ambitny podkopuje wiarę w jego osiągnięcie i tym samym motywację do jego realizacji,
Istotny (ang. relevant) – cel powinien być ważnym krokiem naprzód, jednocześnie musi stanowić określoną wartość dla tego, kto będzie go realizował,
Określony w czasie (ang. time-bound) – cel powinien mieć dokładnie określony
horyzont czasowy w jakim zamierzamy go osiągnąć.

GROW
Metoda wyznaczania celów zwana też modelem GROW (ang.
wzrost, rozwój) jest metodą skoncentrowaną na zadawaniu pytań
w 4 obszarach: celów i tego, co chce się osiągnąć; rzeczywistości,
w której się jest i faktów dotyczących tego celu; przeszkód i możliwych ścieżek prowadzących do celu oraz wyboru ścieżki lub nawet
pierwszego kroku, który należy uczynić.
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Aby wyznaczyć cel zgodnie z tą metodą należy odpowiedzieć na pytania umieszczone w tabeli poniżej.

•
•
•

•

•

•

G

R

Goal = Cel

Reality = Rzeczywistość

Obstacle/Options =
Przeszkody/Możliwości

Way forward or What
now? = Droga

Pytanie o cel

Pytanie o rzeczywistość

Pytanie o możliwości
rozwiązania

Pytanie o pierwszy krok

Co chcesz osiągnąć?
Co chciałbyś
mieć?
Skąd będziesz
wiedział, że osiągnąłeś cel?
Czy ten cel jest
zależny tylko od
Ciebie?
Jak się zmieni
świat kiedy osiągniesz swój cel?
Gdybyś nie miał
żadnych ograniczeń, to co byś
chciał?

•

•

•
•
•
•
•

•

Co do tej pory
zrobiłeś, żeby
osiągnąć cel?
Jaką masz historię,
na temat dlaczego
nie osiągnąłeś
tego celu do tej
pory ?
Jak wygląda Twoja
obecna sytuacja?
Co z tego wynika?
Jaka jest prawda?
Jakie są fakty?
Jakie informacje,
które teraz posiadasz są ważne w
kontekście tego
celu?
Co robisz zamiast
pracować nad
celem?

O W
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•
•
•

Co możesz zrobić,
żeby osiągnąć cel?
Co możesz robić
inaczej?
Co jeszcze możesz
zrobić, żeby osiągnąć cel?
Gdybyś miał
potrzebne czas,
pieniądze i wiedzę,
to co byś mógł
zrobić, żeby osiągnąć cel?
Co Cię powstrzymuje?
Co się stanie, kiedy te ograniczenia
będą zniesione?
Jakiej rady
udzieliłby Ci Twój
autorytet w tej
dziedzinie?
Jakie Twoje
wartości zostaną
zaspokojone kiedy
osiągniesz ten cel?
Dlaczego nie
osiągnąłeś celu do
tej pory?
Co byłoby przełomem?
Kim musisz się
stać?
Jakie umiejętności
potrzebujesz?

•

•
•
•
•

•

•

Jakimi kryteriami
będziesz się kierował w wyborze
działania?
Jakie rozwiązanie
wybierasz ?
Co zrobisz najpierw?
Co później?
Jakie są etapy/kamienie milowe na
drodze do celu?
Jak będziesz się
motywował na
swojej drodze?
Co musisz najpierw zrobić, żeby
ruszyć na przód/
poruszać się
szybciej?
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Ocena i wybór.
Metody:
1. Raport mniejszości.
2. Analiza opinii osób zainteresowanych.

Sześć Myślo
wych Kapelu
szy
Edwarda de
Bono

3. Kapelusze de Bono.

Co można zrobić zanim projekt wystartuje? Zdaniem
Kottera proces zmian powinien przebiegać według
scenariusza. Zawiera on osiem opisanych poniżej zmian.

Działanie konsultanta będzie polegało na:
I. Dostrzeżeniu konieczności zmiany; utrzymanie „status quo” doprowadzi do
poważnych kłopotów.
II. Zbudowaniu silnej koalicji, w której skład wejdą najważniejsi interesariusze. Muszą to być ludzie, którzy z jednej strony rozumieją potrzebę zmian, a
z drugiej dysponują odpowiednim zakresem władzy, aby te zmiany wymusić.
III. Stworzeniu wizji – zmian i procesu, który poprowadzi z punktu wyjścia do
punktu docelowego.
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IV. Zakomunikowaniu wizji załodze.
V. Umożliwieniu pracownikom działania zgodnego z wizją – usunięcie starych
struktur i ograniczeń, które mogłyby utrudnić realizację nowych założeń.
VI. Planowaniu i realizacji krótkookresowych sukcesów - osiągnąć szybkie,
choćby niewielkie sukcesy i odpowiednio zaprezentować je załodze.
VII. Nagradzaniu i promowaniu pracowników przyczyniających się do wprowadzenia zmiany.
VIII. Instytucjonalizacji nowych sposobów działania. Nowe techniki pracy
muszą stać się drugą naturą pracowników tak, by nie doszło do ich porzucenia, gdy proces zmian zostanie uznany za zakończony.

Konsulting – czy to kolejny projekt ?
Realizując zadania konsultanckie uczestniczymy w projektach i wchodzimy
w procesy. Warto, wiedzieć, czym się charakteryzują.
PROJEKT - Unikalne przedsięwzięcie określone w czasie, dostarczające określony produkt; posiada zdefiniowany zakres prac, budżet i zasoby; zarządzany
w jednolity sposób przez osoby pełniące wcześniej zdefiniowane role
projektowe:
•
•
•
•
•

Sponsor
Sponsor zastępczy
Kierownik Projektu
Członkowie zespołu projektowego
Klient

Zarządzanie projektem konsultingowym
•
•
•
•
•
•
•

Wprowadzenie do zarządzania projektem
Role i odpowiedzialności w projektach
Budowanie karty projektu
Zarządzanie zakresem
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie zmianami
Zarządzanie harmonogramem
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PERSPEKTYWY DIAGNOZOWANIA

Proces a Projekt
Powtarzalny

Jednorazowy
Unikalny
Określony w czasie (termin)
Zdefiniowany budżet + Zasoby
Jednolite reguły
Zakres pracy
Role projektowe
Dowozi konkretny produkt
Zarządzany

Zarządzanie projektem zwiększa

prawdopodobieństwo jego zrealizowania
KARTA PROJEKTU
Kartę projektu budujemy zawsze
od

OGÓŁU

do

szczegółu

ZAŁOŻENIA PROJEKTU - przycięcie do RZECZYWISTOŚCI
Działanie konsultanta będzie polegało na:
Urealnieniu oczekiwań. Założenia projektu to przełożenie tego, co chcemy
zrobić na nasze zasoby i możliwości.
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Ryzyka w projekcie

W każdym realizowanym projekcie istnieją ryzyka, które są wpisane w realizacje
tego przedsięwzięcia.

Działanie konsultanta będzie polegało na:
Pomocy w określeniu tych ryzyk. Można skorzystać z macierzy ryzyk albo ze
zbiorczej tabeli określającej wszystkie ryzyka w projektach.
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Ryzyka w projekcie

Techniczne

Zewnętrzne

Organizacyjne

Kierowanie
projektem

Wymagania

Podwykonawcy
i dostawcy

Zależności
projektu

Szacowanie

Technologie

Regulaminy
i prawo

Zasoby

Planowanie

Złożoność powiązań

Rynek

Finansowania

Kontrola

Wydajność
i niezawodność

Odbiorca
Prioretyzacja

Komunikacja

Jakość

Warunki polityczne

Techniki radzenia sobie z ryzykiem:
Unikanie
Akceptowanie
Łagodzenie
Zabezpieczenie
Monitorowanie

Klienci wewnętrzni
Przy realizacji projektów może być pomocna także matryca klientów wewnętrznych. Zgodnie z ideą klienta wewnętrznego jest nim każdy, kto dostarcza nam
wyrób/usługę lub do kogo ja oddaję wyrób/usługę.
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Mapa klientów wewnętrznych (szablon)
Klienci wewnętrzni mojego działu

Moi klienci wewnętrzni
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SCRUM jako organizacja pracy zespołu w podejściu zwinnym
Podejście Agile w zarządzaniu projektami koncentruje się na
szybkości, zwinności, kliencie i spełnianiu oczekiwań.
AGILE
Zwinny sposób myślenia – Lean – Optymalizacja – Wyszczuplanie – Kaizen –
Oparty na cyklu Deminga (PDCA) – Zarządzanie czasem – Wdrożenie
Manifest AGILE http://agilemanifesto.org/iso/pl/manifesto.html
Kluczowe wnioski z 12 pryncypiów.
Priorytetem jest zadowolenie klienta/użytkownika. Klient jest zadowolony, dzięki temu, że wcześnie i regularnie otrzymuje wartościowe, działające produkty,
które są mu dostarczane co kilka tygodni lub miesięcy. Im częściej, tym lepiej.
Miarą postępu jest działający produkt.
Nieustanne skupianie się na technicznej doskonałości i dobrym projektowaniu
wspiera zwinność. Kluczem jest prostota, czyli sztuka minimalizowania ilości niezbędnej pracy, a miarą postępu są działające produkty.
Ludzie są zmotywowani, bo mają do dyspozycji potrzebne środowisko; otrzymują wsparcie i zaufanie, że wykonają powierzone im zadania. Najlepsze rozwiązania architektoniczne, wymagania i projekty pochodzą od samoorganizujących się
zespołów.
Motywujące środowisko pracy.
W każdym momencie, nawet na późnym etapie rozwoju i wytwarzania, są możliwe zmiany wymagań, co zapewnia klientowi przewagę konkurencyjną. Ich szybką implementację umożliwia bliska współpraca i otwartość na zmiany.
Zmiana to szansa.
Zespół w regularnych odstępach czasu analizuje, co zrobić, żeby zwiększyć swoją
wydajność. Następnie dostosowuje swoje działania do wyciągniętych wniosków
i zmienia się na lepsze. Kluczowe jest przeprowadzanie retrospektyw i nauka na
własnych doświadczeniach. Zespół regularnie poprawia wydajność.
Bezpośrednia komunikacja. Najskuteczniejszym sposobem przekazywania informacji zespołowi i w zespole jest bezpośrednia rozmowa. Przedstawiciele biznesu
i obszaru wytwórczego na bieżąco ze sobą współpracują przez cały czas wspólnej pracy.
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SCRUM jako sposób organizacji procesu i pracy zespołu
Scrum nie jest metodologią – jest drogą. Ken Schwaber, Listopad 2006 Scrum jest:
lekki, łatwy do zrozumienia, trudny do opanowania.
The Scrum Guide
Scrum sprawdza się w inicjatywach ukierunkowanych na rozwiązywanie złożonych
problemów, wytwarzaniu nowych i doskonaleniu istniejących produktów.
Scrum Master odpowiada za to, żeby Scrum był rozumiany i stosowany.
Skupia się na pracy z Zespołem, Product Ownerem oraz całą organizacją.
Scrum osadzony w teorii empirycznej kontroli procesu odzwierciedla pogląd, że wiedza wynika z doświadczenia i podejmowania decyzji w oparciu o to, co poznane.

W Scrum kontrola empiryczna oparta jest na trzech filarach.

Transparencja

Inspekcja

Adaptacja

Otwartość
			

Skupienie
			

Odwaga
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Działanie konsultanta będzie polegało na:
Sprawdzeniu czy „młynki” są prowadzone w atmosferze otwartości,
w skupieniu na zadaniach i czy promują odwagę w adaptacji nowych
rozwiązań.
Jeśli zespół, którego konsultant nauczył Scruma nie radzi sobie z jego prowadzeniem, warto sprawdzić, który filar zawodzi.
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Wartości ludzi pracujących w PGG S.A. zadeklarowane podczas
warsztatów

Pracując z zespołami należy sprawdzać czy są dla nich wartości wspólne, które
ich łączą, które pomagają im w codziennej pracy. Wiedza o wartościach zespołu
pomaga budować:

Samoorganizujące i cross–funkcjonalne zespoły.
Działanie konsultanta będzie polegało na:
Obecności podczas wydarzeń w Scrumie. Spotkania retrospektywne są
podstawą dobrze funkcjonującego zespołu i procesu pracy. Realizując retrospekcję warto koncentrować się na Cyklu Deminga, określanym też jako cykl
PDCA.

Na rysunku w uproszczonej wersji schemat ilustrujący podstawową zasadę ciągłego ulepszania (proces ciągłego doskonalenia).
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Retrospektywa + Kanban
Do prowadzenia spotkań w Scrumie może okazać się pomocna tablica Kanban.

TABLICA ZADAŃ
Plan zadań

Poza planem/dodatkowo

Zadania na dziś

Zadania w trakcie
realizacji

Zadania zrealizowane
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Gdzie leży problem ?
Poszukując metod rozwiązywania problemów i szukając źródeł trudności można korzystać z technologii uczenia się organizacyjnego. Dzięki jej zastosowaniu
skoncentrujemy się na problemie i nauczymy zespół pracować nad ciągłym poszukiwaniem dostępnych rozwiązań.

Action learning – technologia uczenia się organizacyjnego
PLAN SESJI ACTION LEARNING
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prezentacja Prezentera
Pytania do sytuacji (informacyjne o sytuację)
Sformułowanie oczekiwań Prezentera
Poszukiwanie rozwiązań (praca pytaniami)
Sesja informacji zwrotnej (od wszystkich)
Plan działań - Co zrobisz ? Kiedy to zrobisz ? Kto Ci pomoże ? Po czym
poznasz, że osiągnąłeś sukces ?
7. Korzyści dla prezentera (Co ci to dało ?)
8. Korzyści dla uczestników

PYTANIA W ACTION LEARNING
Otwarte (Czy → Co)
Krótkie < 10 słów
Na cel
Na przyszłość
Nie oceniające
Nie sugerujące

Działanie konsultanta będzie polegało na:
Nauczeniu zespołu, w jaki sposób pracować metodą action learning.
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Najskuteczniejsze pytania
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jak wykorzystasz to doświadczenie?
Jak zaradzisz tej sytuacji?
Co masz zamiar zrobić?
Co ci to dało?
Co było powodem?
Jaką radę masz dla nas?
Kto?
Co?
Jak?
Kiedy?
Gdzie?
Czym?
Po co?

Kompetencje konsultanta zarządzania w organizacji uczącej się
Prowadzenie konsultingu w firmie jest wyzwaniem, które wiąże się ze zmianą
sposobu myślenia po stronie konsultanta i osób, którym konsultant pomaga.
Wśród zadań, które konsultant powinien pokazać lub których powinien nauczyć
innych są: motywowanie ludzi do realizacji zadań, delegowanie zadań i uprawnień oraz rozwijanie zespołu.

Wzajemne uczenie się w organizacji to koncentracja
na wymianie myśli, czyli dialogu.

Działanie konsultanta będzie polegało na:
Nauczeniu zespołu, w jaki delegować zadania i jak motywować siebie
i innych.
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Struktura informacji zwrotnej
Najlepszą techniką łączącą delegowanie zadań i motywowanie do ich wykonania
jest opisana poniżej struktura. Kierując pytania i prośby do podwładnych/współpracowników warto posługiwać się strukturą i powtarzać ją do czasu, aż osoba ją
sobie przyswoi jako naturalną.
Dzięki temu uczymy rozwijać mistrzostwo osobiste – tworzymy środowisko
przyjazne rozwojowi i zmianie.

Inteligentne uczenie się na błędach – uwzględnia PORAŻKI
Organizacja ucząca się to taka, która rozumie, że Cykl PDCA działa i potrzebuje
więcej niż jednej próby zanim osiągnie sukces. Uwzględnia też porażkę – jest
ona ”oswojona” w organizacji.

Działanie konsultanta będzie polegało na:
Omówieniu z zespołem, czym jest porażka i jak oni ją postrzegają.
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„Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana”

Heraklit z Efezu

Praca z zespołami polega na uświadomieniu ludziom, że zmiana jest naturalnym
zjawiskiem.
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Przechodzenie z zespołem przez cykl PDCA i dane wdrożenie nowego rozwiązania warto opierać się na poniższych pytaniach:
Co było planowane?
Co naprawdę się wydarzyło ?
Dlaczego tak się stało ?
Co możemy zrobić lepiej następnym razem ?

Metoda tworzenia scenariuszy
•
•
•
•
•
•

Scenariusz – sposób uczenia się organizacji
Opowieść – twórcza i spójna, siła polega na porządkowaniu istotnych, pozornie niepowiązanych faktów i zdarzeń
Scenariusz – mapa drogi – możliwe, prawdopodobne, pożądane, oficjalne
przyszłości
Dwa scenariusze będą różne
Trzy scenariusze dają oczekiwanie, że jeden jest prognozą
Cztery ułatwiają rozbieżne myślenie i tworzenie wizji

Działanie konsultanta będzie polegało na:
Zainicjowaniu pracy nad scenariuszem danego zespołu.

Pytania stymulujące myślenie:
Jakie wydarzenia uznać za krytyczne ?
Jakie skutki byłyby pożądane ?
Jakie skutki byłyby niepożądane ?
Jakie lekcje wynikają z dotychczasowych porażek i sukcesów ?
Jakie decyzje nas czekają ?
Co chcemy zmienić ?
Gdybyś był odpowiedzialny to….
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Facylitacja w pracy konsultanta
Facylitacja jest sposobem prowadzenia zespołów do osiągania ich celów. Facylitator jest ekspertem od przygotowania i stosowania procesu. Proces jest sposobem, w jaki wykonujemy zadania. A zadania są czynnościami, które prowadzą do
celu. Zadania i proces są zawsze połączone.

Proces musi być dopasowany do celu spotkania, problemów, nad jakimi pracuje grupa. Kiedy do pracy zespołowej włączamy facylitatora, kierownik czy lider
odpowiada za cele i zadania, a facylitator za narzędzia i techniki, dzięki którym
grupa osiągnie cele.
Facylitator jest aktywnym obserwatorem, czyli kimś kto spojrzy z perspektywy
i wprowadzi ludzi w metodę, dzięki której ludzie będą mogli sami osiągnąć swój
cel. Facylitator nie osiąga celu za ludzi, stosuje narzędzia, aby to ludzie osiągnęli
swoje cele.

FACYLITATOR
Ułatwia
Mobilizuje
Może Ci powiedzieć, co u Ciebie słychać
Koncentruje się na sposobie
Planuje proces
Pomaga znaleźć zasady pracy

Facylitacja – ułatwienie prowadzenia
tego, co już jest proste
i wprowadzenie tego, co by pomogło
Wspiera grupę w impasie
Spowolnia ku zrozumieniu
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Narzędzia komunikacyjne:
Tak, ale
Tak i
Parafraza
Odwrócona parafraza
Aktywne słuchanie
Burza mózgów
Zbieranie wypowiedzi
Jak jest i jak nie jest

Potęga prawdziwego problemu:
skoncentrowany facylitator poprowadzi grupę,
by uwolniła swój potencjał.

Literatura i inspiracje
1. P.M.Senge, Piąta dyscyplina. Materiały
dla praktyka, Wolters Kluwer, Kraków
2008 r.
2. M. Thomas, Umiejętności doradcze,
Wolters Kluwer, Kraków 2016 r.
3. B. Kozyra, Praktyczne zarządzanie zmianą
w firmie, MT Biznes, Warszawa 2017 r.
4. T. Mann, Facylitacja – wiedza, umiejętności, sztuka czy magia, Wydawnictwo RP,
Warszawa 2018 r.
5. J. Appelo: Management 3.0. Addison
Wesley, 2011 r.
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Rodzaje problemów
1. Cele
2. Struktura organizacji
3. Organizacja pracy
4.

Zarządzanie zasobami
ludzkimi

5. Kontrakt (umowa)
6. Roszczenia
7. Wydatki
8. Koszty
9. Zasoby
10. Planowanie procesu pracy
11. Przebieg procesów
12. Koordynowanie projektu
13. Ryzyko
14. System informacji
15. System raportowania
16. Techniczne
17. Technologiczne
18. Produkcyjne

19. Kontroling
20. Logistyka
21. Jakość
22. Dokumentacja
23. Interersariusze
24. Normy i wytyczne
25. Komptencje ludzkie
26. Komunikacja
27. Motywacja
28. Zespół
29. Konflikty
30. Standardy i przepisy
31.

Rozwiązywanie problemów

32. Negocjacje
33. Bezpieczeństwo
34. Środowisko
35. Prawo
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Narzędzia konsultingowe
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wywiad
Obserwacja
Analiza
Analiza SWOT
5 x Dlaczego
Drzewo archetypów
5W2H
Analiza interesariuszy
Burza mózgów
Grupowanie skutków – 5M+3M
SMART
GROW
6 kapeluszy de Bono
Debata oksfordzka
Raport mniejszości
Analiza opinii osób zainteresowanych

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Role projektowe
Macierz ryzyka
Mapa klientów wewnętrznych
Tablica zadań
Sesja action learning
Instruowanie
Motywowanie
Tworzenie scenariuszy
Tak, ale
Tak i
Parafraza
Odwrócona parafraza
Aktywne słuchanie
Zbieranie wypowiedzi
Jak jest i jak nie jest
Mapa myśli
Open Space
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Analiza i diagnoza problemu

Polska Grupa Górnicza S.A.
40-039 Katowice
ul.Powstańców 30
Tel.:32 7572 211
Fax: 32 2555 453
E-mail: centrala@pgg.pl
Skład PGG S.A. Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji

