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Optymalizacja wynika wprost z zasady 
racjonalnego działania*, w myśl której 
można: 
- maksymalizować stopień realizacji celu przy 
zadanych nakładach 
lub 
- minimalizować nakład środków do 
osiągnięcia zamierzonego celu.

*T. Kotarbiński, Traktat o dobrej robocie.



Jakie są przyczyny inicjowania projektów 

optymalizacyjnych  przez organizacje 

biznesowe? 

Jak się do tego zabrać? Schemat działania 

krok po kroku oraz towarzyszące temu 

narzędzia.

Jakie pułapki czyhają po drodze i jak je 

można omijać?

Jakie korzyści może odnieść organizacja?



Jakie są przyczyny inicjowania projektów 

optymalizacyjnych  przez organizacje 

biznesowe? 



PRZYCZYNY INICJOWANIA PROJEKTÓW OPTYMALIZACYJNYCH

Organizacje inicjują projekty optymalizacyjne w sytuacji, kiedy szukają możliwości rozwojowych bądź 

też borykają się z konkretnym problemem. 

Konieczność zmian

Aspiracja

W organizacji wiadomo, co trzeba zrobić, ale panuje niemoc i 

potrzeba eksperta z zewnątrz, żeby tę niemoc przełamać. 

Organizacja stawia sobie konkretne cele i zadania i nie wie, czy ma 

wystarczający potencjał do ich realizacji.

Problem rozpoznany

Problemy są znane w organizacji. Ale są ignorowane i potrzeba 

eksperta z zewnątrz, żeby je nazwać i zogniskować uwagę wokół 

nich.

Zdrowie

Organizacja szuka możliwości wzrostu poprzez maksymalizację 

swojego potencjału.  

Problem 

nierozpoznany

W organizacji wiadomo, że coś jest nie tak, ale nie wiadomo 

dokładnie co. 



Jak się do tego zabrać? Schemat 

działania krok po kroku oraz 

towarzyszące temu narzędzia.



Analiza sytuacji  i 
identyfikacja atutów i 

rezerw
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Plan wdrożenia

Selekcja obszarów 
krytycznych

Wybór obszarów krytycznych 
do optymalizacji

Obszar krytyczny 1

Obszar krytyczny 2

Obszar krytyczny 3

Akceptacja rozwiązao Akceptacja planu wdrożenia

Rekomendacja rozwiązao

Priorytetyzacja rozwiązao

Harmonogram

P
ro

ce
s 

 
R

ez
u

lt
at

  
D

ec
yz

je
  

SCHEMAT OPTYMALIZACJI

Zasoby niezbędne do 
wdrożenia

Optymalizacja to identyfikacja atutów i rezerw, określanie działań naprawczych i rozwojowych oraz ich 

wdrażanie. Optymalizację prowadzi się w trybie projektu zmiany organizacyjnej.
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SCHEMAT OPTYMALIZACJI

Zasoby niezbędne do 
wdrożenia

Optymalizacja to identyfikacja atutów i rezerw, określanie działań naprawczych i rozwojowych oraz ich 

wdrażanie. Optymalizację prowadzi się w trybie projektu zmiany organizacyjnej.

Etap 1



Dokumentacja

Cele i strategie, procesy, 

polityki, procedury, struktury 

organizacyjne etc oraz plany i 

wyniki.

Głos zewnętrzny

Ocena metryczna mechanizmów 

i praktyk funkcjonujących w 

firmie oraz uzasadnienie ocen.

Obserwacje 

Obserwacja spotkań 

wewnętrznych, kaskad 

informacyjnych, wizyt 

handlowych, próbek pracy etc.

Głos wewnętrzny

Ocena metryczna mechanizmów 

i praktyk funkcjonujących w 

firmie oraz uzasadnienie ocen.

ZAKRES DIAGNOZY

Diagnoza dotyczy mechanizmów i praktyk funkcjonujących w organizacji, a 

nie ludzi.

Analiza sytuacji  i 
identyfikacja atutów i 

rezerw



Model
Fakty i 

percepcja
Konkluzje

PROCES DIAGNOZY

Warunki pracy

Kompetencje

Bezpieczeństwo

Nadzór

Organizacja pracy

Wynagrodzenie

Relacje

Warunki pracy

Kompetencje

Bezpieczeństwo

Nadzór

Organizacja pracy

Wynagrodzenie

Relacje

„ Kalkulator jest 
super.”

„Ja się po dostawie 
dowiaduję, że zmieniono 
ustawienie i skład linii.”

„Marcin wspiera na 
życzenie.”

 Większość czynników higieny jest w odczuciu PR 

poniżej satysfakcjonującego poziomu 

 Prawdopodobnie czynniki higieny są  stosowane w 

firmie zamiast motywatorów

 Nie jest wykluczone, że z braku wystarczających 

motywatorów PR skupiają się nadmiernie na czynnikach 

higieny

 Firma dba o wyszkolenie PR w zakresie kwestii 

technologicznych oraz obsługi aplikacji

Odbywa się to w trybie regularnych szkoleń, a także 

pomocy doraźnej
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Odniesieniem do  analizy i 

diagnozy sytuacji są 

powszechne i sprawdzone w 

biznesie zasady, dobre 

praktyki etc. oraz wymagania 

rynku i aspiracje organizacji. 

Oceniane są aktualne praktyki 

biznesowe w odniesieniu do 

danego modelu i w oparciu o 

dwojakie źródło informacji: 

fakty (dokumentacja oraz 

obserwacja konsultanta) oraz 

percepcję (oceny i 

komentarze interesariuszy). 

Konkluzje wskazują na atuty i 

rezerwy aktualnych praktyk 

biznesowych w odniesieniu do 

danego modelu. 

Analiza sytuacji  i 
identyfikacja atutów i 

rezerw
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SCHEMAT OPTYMALIZACJI

Zasoby niezbędne do 
wdrożenia

Optymalizacja to identyfikacja atutów i rezerw, określanie działań naprawczych i rozwojowych oraz ich 

wdrażanie. Optymalizację prowadzi się w trybie projektu zmiany organizacyjnej.

Etap 2



SYMPTOM

RZECZYWISTY

PROBLEM

ISTOTA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Leczenie symptomu 

niekoniecznie usuwa sam 

problem

Rozwiązanie 

rzeczywistego problemu 

automatycznie eliminuje 

symptom

Problem może okazać się jedynie czubkiem góry lodowej. Najpierw trzeba sprawdzić na czym

polega problem, a potem przejść do rozwiązań.

Analiza przyczyn 
problemów i 

opracowanie rozwiązao



Zdefiniowanie 
rzeczywistego 

problemu

Zebranie wszystkich 
możliwych rozwiązań

Wybór najlepszych 
opcji

Problem identyfikuje się za 

pomocą analiz RCA. 

Odejście od schematyzmu na 

rzecz rozwiązań faktycznie 

adresujących rzeczywisty 

problem.

Priorytetyzacja pod kątem 

skuteczności i zasobów.

Analiza przyczyn 
problemów i 

opracowanie rozwiązao

PROCES DOCHODZENIA DO ROZWIĄZAŃ
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SESJA DEEP DIVE

<<PROBLEM>>.

Jakie są tego przyczyny?

 Jak można zaklasyfikować każdą z przyczyn?

Jak można zaadresować każdą z przyczyn?

skuteczność

z
a

s
o

b
y

Matryca priorytetyzacji
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SCHEMAT OPTYMALIZACJI

Zasoby niezbędne do 
wdrożenia
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wdrażanie. Optymalizację prowadzi się w trybie projektu zmiany organizacyjnej.

Etap 3
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PaździernikWrzesieńSierpień

Projekt 4

Projekt 5

Projekt 1

Projekt 6

Projekt 7

Projekt

Projekt 2

Projekt 3

HARMONOGRAM

Sekwencję wdrożenia wybranych rozwiązań, ustala się według pilności, logiki,

dostępności zasobów etc.

Plan wdrożenia



Konsultant+

Komitet sterujący

Projekt 1

• Członek zespołu (x%)

• Członek zespołu  (x%)

• Członek zespołu  (x%)

• Członek zespołu  (x%)

• Członek zespołu  (x%)

• Członek zespołu  (x%)

• Członek zespołu  (x%)

Lider projektu 1

Sponsor projektu

Lider projektu 2 Lider projektu 3

Projekt 2 Projekt 3

Konsultant

+

Konsultant

+

Konsultant

+

• Członek zespołu (x%)

• Członek zespołu  (x%)

• Członek zespołu  (x%)

• Członek zespołu  (x%)

• Członek zespołu  (x%)

• Członek zespołu  (x%)

• Członek zespołu  (x%)

• Członek zespołu (x%)

• Członek zespołu  (x%)

• Członek zespołu  (x%)

• Członek zespołu  (x%)

• Członek zespołu  (x%)

• Członek zespołu  (x%)

• Członek zespołu  (x%)

STRUKTURA PROJEKTU WDROŻENIOWEGO

Plan wdrożenia



Jakie pułapki czyhają po drodze i jak je 

można omijać?



Nikt nie ma czasu

Ściana płaczu

Komfort decydenta

PUŁAPKI I REMEDIA W PROJEKCIE OPTYMALIZACYJNYM

Wujek Dobra Rada

PUŁAPKA REMEDIUM

Zrównoważony dobór interesariuszy, weryfikacja ocen metrycznych 

poprzez wywiady pogłębione oraz obserwacje. 

Obiektywne odniesienie  na etapie diagnozy (głos klienta, dobra 

praktyka biznesowa, benchmarking) oraz obiektywna analiza 

rozwiązań na etapie ich wyboru. 

Zakontraktowanie odpowiedzialności i czasu do udziału w projekcie 

oraz deklaracja rozpoczęcia projektu (Go/ Not Go).

Decyzje nie są 

wdrażane

Zaangażowanie kluczowych interesariuszy w roli właścicieli 

projektu.

Nieuleganie pokusie planowania działań naprawczych i 

rozwojowych bez przejścia przez etap diagnozy.



Jakie korzyści może odnieść 

organizacja?



Ekspertyza

Koło zamachowe

Ekspert ma dostęp do modeli i dobrych praktyk biznesowych, 

ponadto potrafi prowadzić projekt zmiany organizacyjnej.

Ekspert zewnętrzny stanowi impuls do podejmowania trudnych 

decyzji i uruchamiania działań.

KORZYŚCI Z PRZEPROWADZENIA PROJEKTU OPTYMALIZACYJNEGO

Obiektywna 

diagnoza

Metodologia pozwala na obiektywną ocenę atutów i rezerw 

organizacji. Wykorzystanie do tego konsultanta zewnętrznego daje 

bezstronność oraz odniesienie do innych firm.

Projekt optymalizacyjny przygotowuje firmy do przyszłych wyzwań, umożliwia podejmowanie ambitnych

celów, pomaga w rozwiązywaniu „nierozwiązywalnych” problemów oraz ułatwia wprowadzanie zmian

organizacyjnych.
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