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Zarządzanie emergencją
Jak zarządzać spontanicznymi 

oddolnymi procesami? 

• Zarządzanie procesami odgórnymi i oddolnymi 
(emergentnymi)

• Emerge:  (ang) wyłaniać się



Emergencja odnoszona do relacji
całość-części składowe 

• Na poziomie systemu mogą pojawiać się nowe 
właściwości, których nie można ani przewidzieć, 
ani wyjaśnić na podstawie znajomości części 
składowych i relacji między nimi.

• Właściwości całości nie da się zredukować do 
właściwości części i relacji między nimi 

• Zjawisko emergente: zjawisko na poziomie 
systemu, którego nie da się prosto przewidzieć z 
właściwości części składowych

• Całość jest czymś innym niż suma części składowych



Niemożliwy pierścień



Pojawiające się I znikające punkty



Złudzenie ruchu i wibracji



Słowo, którego nie ma



Śluzowiec Slime mold

https://www.youtube.com/watch?v=82hXb0eS
52Y

https://www.youtube.com/watch?v=F79D_YW
XycI

https://www.youtube.com/watch?v=akgYnc0hrzA

Drogi

https://www.youtube.com/watch?v=czk4xgdh
dY4

Labirynt

Feromon Acrasine

Łączenie sie i rozpad

Litery

https://www.youtube.com/watch?v=82hXb0eS52Y
https://www.youtube.com/watch?v=F79D_YWXycI
https://www.youtube.com/watch?v=akgYnc0hrzA
https://www.youtube.com/watch?v=czk4xgdhdY4


Jak funkcjonuje śluzowiec?

• Feremon acrasine

• Komórki podążają za tym zapachem

• Komórki “zadowolne” podążają z śladem
zapachowym

















Uniwersalność mechanizmów

• Mrówki
– Feromon oznaczania drogi

– (+ feromon paniki)

• Ludzie
– Imitacja

– Społeczne uczenie się: ludzie reagują na wzmocnienia
ktore otrzymują inni podobnie jak na własne

• Internet
– Linki

– Oceny, recenzje



Zarządzanie emergencją

• Stworzenie takich warunków żeby spontanicznie, 
w procesie oddolnym pojawiło się w organizacji
to, co chcemy

• Podstawowe wyzwanie: to nie jest trywialne

• Jak to zrobić? 
– Potrzebna jest głęboka wiedza

– Związek między właściwościami elementów i całości
bardzo trudny do przewidzenia

• Symulacje komputerowe głównym narzędziem
badania emergencji



Zarządzanie emergencją
Przykłady

• Zarządzanie innowacjami

• Narracje

• Zarządzanie szczęściem w świecie rządzonym
przypadkiem



Zarządzanie innowacjami
(David Lane)

• Generatywne relacje
• Wspólne rozumienie kierunku działania (celów),
• Heterogeniczność
• Skierowanie wzajemnie na siebie

• Pozytywność nastawienia
• Ciekawość

• Właściwe przyzwolenia
• Nadane
• Implicite
• Przywłaszczane

• Możliwość działania



Narracje kluczem do rozumienia
rzeczywistości (David Lane)

• Ludzie w naturalny sposób rozumieją świat i komunikują się w 
kateogoriach narracji

• Narracje
– schematy opowieści
– Aktorzy sa połączeni relacjami, mają swoje cele
– Ciąg wydarzeń

• Narracje mówią nam:
– jak rozumieć wydarzenia
– Co zrobią inni – narzędzie przewidywania
– Jak my mamy się zachować – przełożenie na działanie

• W firmie
– Ci nas łączy
– Jaka jast nasza przeszłość
– Jaka jest nasza misja, dokąd dążym

• Zmiana narracji podstawą innowacji
• Zarządzanie wizją



Okres permanentnego  kryzysu

• Wkroczyliśmy w okres permanentnego kryzysu
– Ekonomia
– Konflikt
– Energia
– Klimat

• Znane nam metody nie wystarczają
– Niepewność
– Lęk
– Wizja katastrofy
– Radykalizacja,

• Jest to ogromne wyzwanie dla ludzkości 



Wszechobecność zmiany we wspólczesnym
świecie

• Szybka i przyspieszająca zmiana

From Sornette 2001



Trudności nie wynikają z kryzysu, lecz z 
nieumiejętności reakcji na kryzys

• Kryzys to zmiana, niektórzy na niej tracą niektórzy 
zyskują

• Dla niektórych to klęska dla innych okazja
• Największy kryzys w życiu na Ziemi: 

– bogate zycie beztlenowe
– 2.5 mld lat temu  sinice zaczely produkowac tlen,nie było 

ozonut tlen reagował z metanem
– Miliard lat temu, pod koniec prekambru tyle tlenu, że 

wytworzyła sie warstwa ozonu
– Tlen straszną trucizną, zginęłto prawie całe życie 

beztlenowe
– Powstało życie tlenowe  

• Czy w kryzysie straci czy zyska zależy od umiejętności 
adaptacji i innowacji



Kryzys

• Kryzys to zmiana w której dotychczasowe
sposoby funkcjonowania przestają się
sprawdzać

• W świecie permantnego kryzysu jedynym
sensownym wyjściem jest uznanie jego ciagłej
obecności i oparcie funkcjonowania na ciąglej
innowacji i adaptacji do zmiany

• Jak stworzyć fime opartą na ciągłej innowacji I 
zmianie



Odporność

• Jest trwała zdolnością obiektu lub zbioru 
obiektów  do transformacji, odnawiania się i 
regeneracji dzięki interakcjom elementów  i 
odziaływaniu z otoczeniem 

• Jest zdolnością systemu do innowacji i 
adaptacji w odpowiedzi na kryzys  



Jak uniknąć kryzysu?

• Zmienić sztywne instytycje i firmy na
elastyczne, ciągle adaptujące sie,  
wykorzystujące ciągłą innowacje

• Niestabilność to nie tylko zagrożenie, to też
wielka szansa

• Szybkość adaptacji i innowacji decyduje kto
wygra, a kto przegra

• Jak zwiększyć szansę innowacji?



Innowacje podstawą zmiany
innowacja procesem społecznym 

Innowacja jako proces emergenty

• Talent: zdolność przyciągnięcie utalentowanych 
ludzi

• Technologia (krytycznie ważny składnik 
przełożenia pomysłów na  zysk eknomiczny)

• Tolerancja (tolerancyjne środowiska łatwiej 
przyciągają wartościow i twórcze jednostki)

• The Rise of the Creative Class, Florida (2002)



Organizacja oparta na innowacji i
zmianie

• Łaczy stabilność i dynamizm

• Sieć zespołów zamiast hierachicznej struktury

• Skierowana na ludzi

• Wspólny cel, ale oddolne tworzeni rozwiązań

• Operuje w szybkich cyklach ucznienia się, decyzji i
działania

• Wspólny cel:   tworznie wspólnych wartości dla
wszystkich intersariuszy

• Technologia wspomaga organizacje



Zarządzanie szczęściem:
Rola niezwyke rzadkich zdarzeń w życiu i w 

businessie



Światem rządzi przypadek

• Losowość z niewiedzy i głęboka losowość
• Losowość w świecie kwantowym: Nierówność Bella

• Wyniki nie mogą być wcześniej zdeterminowane
• Pewne zdarzenia nie zależą od niczego co wcześniej

zdarzyło się we wszechświecie



Niezwykle rzadkie zdarzenia

• Realnym światem rządzi wyjątek, nie norma, 
nagła katastrofa, nie powolne ciurkanie: musimy 
wyzwolić się z okowów myślenia kategoriami 
tego, co „przeciętne”.

•

• Phillip Anderson, laureat nagrody

• Nobla w dziedzinie fizyki

• Jak żyć I zarządzać w przypadkowym świecie?



Prawie wszystko co ważne zdarza sie
jako niezwykle rzadkie zdarzenie

• Jak poznaleś swoją żone?

• Jak znalazłeś swoją pracę? 

• Jaka jest szansa, że odziedziczyłeś właśnie taką
kombinację genów?



Rzadkie zdarzenia w nauce
• Nauka:Teoria grawitacji Newtona, teoria 

Big Bang, Ruiny Pompei

• Technologia: Teflon, Velcro, nylon, x-rays, 
penicillina, szkło pancerne,słodziki, poliethylen

• Roberts, Royston M. "Serendipity: Accidental discoveries in 
science." Serendipity: Accidental Discoveries in Science, by 
Royston M. Roberts, pp. 288. ISBN 0-471-60203-5. Wiley-VCH, 
June 1989. 1 (1989).



Kluczowa rola rzadkich zdarzeń

• Rynkami finansowymi rządzą bąble wzrostu i krachy. 

• Ewolucję biologiczną kształtują kluczowe mutacje i 
wymieranie gatunków. 

• Historię ludzkości można opisywać w kategoriach 
wojen, epidemii, wynalazków i zmian systemów 
politycznych i ekonomicznych.

• Wpływ pogody widać po zdarzeniach takich jak susze, 
powodzie, huragany, tornada itd. 

• Najbardziej ekstremalne zdarzenia mają decydujące 
znaczenie dla dynamiki praktycznie każdego procesu.



Szczęściarze

• Rzadkie zdarzenia zachodzą z niezwykle niskim
prowdopodobnieństwem, ale jest tak wiele
możliwych zdarzeń, że zachodzą one bezustannie

• Nie zdarza się to, na co czekamy, ale zdarza sie
wiele innych nieoczekiwanych korzystnych
zdarzeń

• Szczęście jest zdolnością zauważenia
nieoczekiwanych korzystnych zdarzeń

• Okna możliwości nieustannie sie otwierają I 
zamykają, od nas zależy czy potrafimy przez nie
wejść to świata szansy

Qrandom 2015



Ludzie mający szczęście

• Są w stanie zauważyć nieoczekiwane
sprzyjające im okoliczności

• Potrafią wyjść poza schematy

• Są otwarci na nowe doświadczenia

• Tworzą szerokie sieci społeczne

• Przyjmują wyluzowaną postawę
wobec życia



Jak planować w przypadkowym
świecie? 

• Planowanie i rzeczywistość

–Rzeczywistość jest nieprzywidowalna

–Ale musimy przewidywać żeby
planować

–Planujemy i jesteśmy gotowi do zmiany
planów

–Przykład z ekonomi (Oremrod)



Dziekuje
Życzę Szczęścia


