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Jeśli chcesz być tam, gdzie nigdy nie byłeś, musisz iść drogą, 
którą nigdy nie szedłeś. Jeśli chcesz osiągnąć to, czego nigdy 
nie miałeś, musisz robić to, czego nigdy nie robiłeś.

– Dominick Coniguliaro
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Drodzy Czytelnicy!

Przez okres trzech lat tworzyłem z Państwem i dla Pań-
stwa czasopismo „Strefa PMI”. Bez Was, Czytelników, nie 
byłoby to możliwe, dlatego bardzo dziękuję za współ-
pracę i zaufanie, jakim mnie obdarzyliście. Przedsię-
wzięcie, jakim było utworzenie i cykliczne wydawa-
nie kolejnych numerów, było bardzo kształcące. Jednak 
każdy okres w życiu, choć wspaniały, ma swój koniec. 
Idąc za maksymą, poszukuję nowych wyzwań, którym 
chcę poświęcić swój wolny czas.

Żegnam się z rolą redaktora naczelnego, ale systematycznie będę publikował ar-
tykuły. Ze spokojem pozostawiam „Strefę PMI” w dobrych rękach. Jestem prze-
konany, że z tak profesjonalnym zespołem, z którym miałem zaszczyt i przyjem-
ność pracować, czasopismo wykorzysta szanse i znakomicie poradzi sobie z wy-
zwaniami, jakie przyniosą następne lata i rozszerzy grono Czytelników.

Przejmując stery w redakcji „Strefy PMI” w pierwszej ko-
lejności chciałbym podziękować Wojtkowi za lata pracy 
nad stworzeniem i rozwojem naszego kwartalnika. Dzię-
kuję również za zaufanie, jakim obdarzył mnie i cały 
zespół redakcyjny, powierzając nam pieczę nad prowa-
dzeniem i dalszym rozwijaniem „Strefy PMI”. W ciągu 
minionych już prawie 3 lat od powstania, nasz kwar-
talnik „okrzepł w boju” i stał się rozpoznawalną pozycją 
w polskim światku zarządzania projektami. Rośnie za-
równo nasz nakład, jak i objętość, do coraz większego 
grona odbiorców docieramy za pośrednictwem internetu. Ten rozwój pragnie-
my kontynuować w kolejnych latach, zachowując przy tym bezpłatny charakter 
naszego czasopisma.

Chcemy, by za rozwojem „Strefy PMI” szedł także wzrost kompetencji naszych 
Czytelników – szerzenie wiedzy i dobrych praktyk jest naszą misją. Dlatego 
w numerze, który oddajemy w Wasze ręce, znalazły się artykuły i wywiady 
o lessons learned, kompetencjach miękkich, zarządzaniu wielokulturowymi ze-
społami czy zarządzaniu zmianą. Mamy nadzieję, że te tematy, jak i wiele innych, 
jakie znajdziecie na łamach naszego kwartalnika, zaciekawią Was i zainspirują.

Zapraszam do lektury kolejnego numeru „Strefy PMI”!
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Statystycznie niespełna 1/3 
projektów kończy się sukcesem, 
ponad połowa boryka się ze 
znaczącymi trudnościami, 
a pozostałe kończą się porażką. 
W każdym z projektów pojawiają 
się wyzwania i problemy, z którymi 
uczestnicy projektów radzą sobie 
w lepszy lub gorszy sposób. Co 
zrobić żeby w następnym projekcie 
lepiej wykorzystać szansę lub 
uniknąć błędu?

Źródło: The CHAOS Report, The Standish Group, 2015

Odpowiedź na to pytanie jest prosta: lessons 
learned, czyli wnioski z doświadczeń. Hasło 
znane, ale czy wykorzystane? Zebranie i udo-
kumentowanie LL, skategoryzowanie i udo-
stępnianie ich dla szerszego grona zaintereso-
wanych znacząco ułatwia wdrożenie uspraw-
nień w istniejących procesach, komunika-
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cji czy chociażby dokumentacji projektowej. 
To natomiast bez wątpienia ma pozytywny 
wpływ na kolejne projekty prowadzone w or-
ganizacji. 

Niestety, wyniki audytów przeprowadzonych 
przez naszą firmę ujawniają gorzką prawdę, 
że tylko co piąta organizacja systematycz-
nie zbiera wnioski z doświadczeń, a mniej niż 
10% wykorzystuje je do wprowadzania zmian. 
W praktyce w większości organizacji doświad-
czenia projektowe funkcjonują i są rozpo-
wszechniane wyłącznie w sposób nieformal-
ny. Co jednak, jeśli w organizacji zabraknie 
tych nieformalnych źródeł informacji ukrytych 
na dyskach twardych lub w głowach pracow-
ników? Z pewnością skutecznym rozwiąza-
niem mogłaby być dobrze zarządzana central-
na baza wiedzy zbudowana na doświadczeniu 
osób na co dzień pracujących przy projektach.

Zbieranie lessons learned
Pozyskiwanie wspomnianej wiedzy i doświad-
czeń można przeprowadzić na wiele sposo-
bów – podczas spotkań, warsztatowej burzy 
mózgów, wywiadów, w formie ankiet czy ra-
portów. Przy czym należy pamiętać, że wnio-
ski z doświadczeń najlepiej jest spisać tuż po 
wystąpieniu nietypowej sytuacji, a także nie-
zwłocznie po rozwiązaniu problemu. Dzięki 
temu informacje są świeże i nieskażone dłu-
gotrwałymi rozmyślaniami z gatunku „jak 
można to było zrobić lepiej” albo „co by było, 
gdyby…”. Wnioski zebrane „na gorąco” są naj-
bardziej wartościowe i stanowią idealny ma-
teriał pod budowę rejestru doświadczeń pro-

jektowych. Taki rejestr to z kolei podstawa 
do stworzenia jednego zintegrowanego ra-
portu doświadczeń po zakończeniu projek-
tu. Gotowy raport wystarczy wysłać jako pod-
sumowanie po projekcie do biura zarządzania 
projektami (PMO), które na podstawie infor-
macji zbieranych z różnych projektów może 
utworzyć jeden ustandaryzowany „dokument” 
dostępny dla wszystkich. Pracownicy PMO 
muszą jednak pamiętać, żeby nie doprowa-
dzić do przerostu formy nad treścią i nie wpro-
wadzać rozbudowanych formularzy, które tak 
łatwo potrafią zniechęcić już na wstępie. 

Kategoryzacja doświadczeń 
Zadaniem PMO po otrzymaniu raportów jest 
właściwe skatalogowanie i utworzenie cen-
tralnej bazy lessons learned z podziałem na 
kategorie. Kategorie oraz forma przechowy-
wania powinny w jak największym stopniu 
ułatwiać dotarcie do potrzebnych informa-
cji. Zaobserwowane wnioski mogą być zatem 
podzielone zgodnie z obszarem występowa-
nia zdarzenia, według rodzaju projektu czy 
zgodnie z fazami projektu. Stosowanie ka-
tegoryzacji jest bardzo praktycznym rozwią-
zaniem, z którego najlepiej nie rezygnować. 
Możemy je natomiast uzupełnić odpowied-
nim tagowaniem, o ile tylko nasze narzędzie 
na to pozwala i umożliwia sprawne wyszuki-
wanie haseł.

Rozpowszechnianie wiedzy
Baza wniosków z doświadczeń powinna 
służyć za powszechne źródło wiedzy dla kie-

rowników projektów i innych zainteresowa-
nych osób. Dlatego nie wystarczy, żeby była 
uporządkowana i funkcjonalna, ale musi być 
również ogólnodostępna. A sposobów rozpo-
wszechniania wiedzy jest wiele. 

Pierwszym są spotkania lessons learned, na 
których w trakcie lub po projekcie omawia 
się wsad do bazy wiedzy. Następną formą 
jest bezpośredni dostęp do bazy, gdzie znaj-
dują się dotychczas zgromadzone informacje 
o pozytywnych oraz negatywnych doświad-
czeniach wraz z wnioskami i rekomendacją, 
jak rozwiązać dany problem. Trzecią prak-
tykowaną metodą jest bezpośredni kontakt 
kierowników projektów, np. w formie spo-
tkań czy seminariów organizowanych co naj-
mniej raz na kwartał. W trakcie takich spo-
tkań istnieje nie tylko możliwość wymiany 
doświadczeń, ale również omówienia napo-
tkanych problemów i sposobów ich rozwią-
zania. Nierzadko w wyniku dyskusji pojawiają 
się także pomysły na usprawnienia poszcze-
gólnych procesów, a nawet całego systemu. 
Innym sposobem na rozpowszechnianie naj-
ciekawszych lub najczęstszych przypadków 
występujących w projektach (wraz z cenny-
mi wskazówkami!) może być także ich syste-
matyczne publikowanie w formie graficznej 
lub w postaci krótkiej historyjki w newslette-
rze bądź w innej publikacji wewnątrzorgani-
zacyjnej. 

Ważnym elementem, mającym nie tylko cha-
rakter edukacyjny, ale również celebracyjny, 
są konferencje wewnętrzne. Co ciekawe, taka 
konferencja wcale nie musi się ograniczać 
do kierowników projektów. Takie spotkania 
w gronie pracowników dobrze motywują do 
działania, prezentując pozytywny obraz pracy 
projektowej. Jest to bowiem okazja do poka-
zania działań różnych działów, zaprezento-
wania nowych trendów w zarządzaniu pro-
jektami, docenienia sukcesów i nagrodzenia, 
a także przedstawienia planów na przyszłość. 

Wdrożenie lessons learned
Nie zapominajmy, że baza wiedzy nie służy je-
dynie kierownikom projektów, ale całej orga-
nizacji. Analiza częstotliwości występowa-
nia danych zagadnień oraz ich wpływu na pro-
jekt, program czy portfel projektów prowa-
dzi do zapobiegania i eliminowania błędów. Bo 
przecież zbieranie wniosków z doświadczeń 
nie ma na celu tylko i wyłącznie zwiększa-
nia wiedzy organizacji (popularny błąd – wiele 
firm po prostu kolekcjonuje wiedzę, ale jej od-
powiednio nie wykorzystuje), ale także spra-
wiania, żeby nie była ona już potrzebna. Przy-
kładem niech będzie często spotykany pro-
blem – trudności z obsługą Karty Projek-
tu. W jednej z firm funkcjonowało podejście, 
w którym lessons learned były jedynie zbiera-
ne i rozpowszechniane. W takiej sytuacji wiele 
osób opisywało swoje doświadczenia z do-
kumentem, sugerowało, jak należy go wy-
pełniać, kiedy i jakie dane wprowadzać, itd. 
W efekcie inni uczyli się go obsługiwać. Nato-
miast właściwym podejściem powinna być re-
akcja na powtarzający się komunikat z organi-
zacji: „ten dokument jest skomplikowany, nie 
umiemy go obsługiwać, uprośćcie go”. Les-
sons learned mają być przede wszystkim sys-
temem ostrzegania o marnotrawstwie w or-
ganizacji, o nieoptymalnych procesach i doku-
mentach, w drugiej kolejności mogą służyć do 
wzajemnego rozwoju pracowników. Dlatego 
PMO powinno nadawać wagi poszczególnym 
zagadnieniom i utworzyć dokument z wnio-
skami i sugestiami, na podstawie którego 
zarząd lub inne ciało decyzyjne będzie podej-
mować decyzje o zmianach w metodyce za-
rządzania projektami. W ten sposób uspraw-
niona zostanie dokumentacja, listy kontrol-
ne, metody motywowania czy formy komuni-
kacji. Decyzje zarządu mogą dotyczyć również 
innych zmian organizacyjnych, niekoniecz-
nie związanych z projektami, a dotyczących 
poszczególnych jednostek w organizacji. Tak 
zorganizowany i przeprowadzony proces jest 
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bardzo przydatną częścią zarządzania jakością 
poprzez niwelowanie błędów oraz generowa-
nie nowych rozwiązań dla ciągłego rozwo-
ju organizacji. Warto systematycznie wdrażać 
wnioski z doświadczeń do metodyki i narzę-
dzi pracy kierownika projektu i zespołów pro-
jektowych, aby w ten sposób zapewnić „auto-
matyzację” ich wykorzystania.

Pełen schemat przykładowego procesu za-
rządzania wnioskami z doświadczeń został 
przedstawiony na rysunku 1. 

Na podstawie doświadczeń firmy WHITECOM 
Project Experience jako kluczowe elementy 
wdrożenia wniosków z doświadczeń w orga-
nizacji możemy wskazać:

Zbieranie i przetwarzanie wniosków z do-
świadczeń to systematyczny proces w or-
ganizacji.

PMO musi zapewnić odpowiednie narzę-
dzia ułatwiające zbieranie i korzystanie 
z doświadczeń.

Wnioski z doświadczeń powinny być wyko-
rzystywane do wprowadzania zmian zarów-
no w metodyce zarządzania projektami, jak 
i w innych obszarach funkcjonowania firmy.

Zarządzanie lessons learned będzie przynosić 
efekty szczególnie wtedy, kiedy stanie się czę-
ścią kultury organizacyjnej. Wówczas mecha-
nizm zarządzania LL pozwoli na rozpowszech-
nianie i uwzględnianie raz zdobytej wiedzy 
w planowaniu i realizacji projektów, a także 
w innych obszarach działalności organiza-
cji. Zatem może jednak warto poświęcić parę 
chwil na spisanie swoich przemyśleń dla dobra 
„przyszłych pokoleń projektowych”.

trudności
52%

porażka
19%

sukces
29%



Rysunek 1. Schemat przykładowego zarządzania wnioskami z doświadczeń
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ponad połowa boryka się ze 
znaczącymi trudnościami, 
a pozostałe kończą się porażką. 
W każdym z projektów pojawiają 
się wyzwania i problemy, z którymi 
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cji czy chociażby dokumentacji projektowej. 
To natomiast bez wątpienia ma pozytywny 
wpływ na kolejne projekty prowadzone w or-
ganizacji. 

Niestety, wyniki audytów przeprowadzonych 
przez naszą firmę ujawniają gorzką prawdę, 
że tylko co piąta organizacja systematycz-
nie zbiera wnioski z doświadczeń, a mniej niż 
10% wykorzystuje je do wprowadzania zmian. 
W praktyce w większości organizacji doświad-
czenia projektowe funkcjonują i są rozpo-
wszechniane wyłącznie w sposób nieformal-
ny. Co jednak, jeśli w organizacji zabraknie 
tych nieformalnych źródeł informacji ukrytych 
na dyskach twardych lub w głowach pracow-
ników? Z pewnością skutecznym rozwiąza-
niem mogłaby być dobrze zarządzana central-
na baza wiedzy zbudowana na doświadczeniu 
osób na co dzień pracujących przy projektach.

Zbieranie lessons learned
Pozyskiwanie wspomnianej wiedzy i doświad-
czeń można przeprowadzić na wiele sposo-
bów – podczas spotkań, warsztatowej burzy 
mózgów, wywiadów, w formie ankiet czy ra-
portów. Przy czym należy pamiętać, że wnio-
ski z doświadczeń najlepiej jest spisać tuż po 
wystąpieniu nietypowej sytuacji, a także nie-
zwłocznie po rozwiązaniu problemu. Dzięki 
temu informacje są świeże i nieskażone dłu-
gotrwałymi rozmyślaniami z gatunku „jak 
można to było zrobić lepiej” albo „co by było, 
gdyby…”. Wnioski zebrane „na gorąco” są naj-
bardziej wartościowe i stanowią idealny ma-
teriał pod budowę rejestru doświadczeń pro-

jektowych. Taki rejestr to z kolei podstawa 
do stworzenia jednego zintegrowanego ra-
portu doświadczeń po zakończeniu projek-
tu. Gotowy raport wystarczy wysłać jako pod-
sumowanie po projekcie do biura zarządzania 
projektami (PMO), które na podstawie infor-
macji zbieranych z różnych projektów może 
utworzyć jeden ustandaryzowany „dokument” 
dostępny dla wszystkich. Pracownicy PMO 
muszą jednak pamiętać, żeby nie doprowa-
dzić do przerostu formy nad treścią i nie wpro-
wadzać rozbudowanych formularzy, które tak 
łatwo potrafią zniechęcić już na wstępie. 

Kategoryzacja doświadczeń 
Zadaniem PMO po otrzymaniu raportów jest 
właściwe skatalogowanie i utworzenie cen-
tralnej bazy lessons learned z podziałem na 
kategorie. Kategorie oraz forma przechowy-
wania powinny w jak największym stopniu 
ułatwiać dotarcie do potrzebnych informa-
cji. Zaobserwowane wnioski mogą być zatem 
podzielone zgodnie z obszarem występowa-
nia zdarzenia, według rodzaju projektu czy 
zgodnie z fazami projektu. Stosowanie ka-
tegoryzacji jest bardzo praktycznym rozwią-
zaniem, z którego najlepiej nie rezygnować. 
Możemy je natomiast uzupełnić odpowied-
nim tagowaniem, o ile tylko nasze narzędzie 
na to pozwala i umożliwia sprawne wyszuki-
wanie haseł.

Rozpowszechnianie wiedzy
Baza wniosków z doświadczeń powinna 
służyć za powszechne źródło wiedzy dla kie-

rowników projektów i innych zainteresowa-
nych osób. Dlatego nie wystarczy, żeby była 
uporządkowana i funkcjonalna, ale musi być 
również ogólnodostępna. A sposobów rozpo-
wszechniania wiedzy jest wiele. 

Pierwszym są spotkania lessons learned, na 
których w trakcie lub po projekcie omawia 
się wsad do bazy wiedzy. Następną formą 
jest bezpośredni dostęp do bazy, gdzie znaj-
dują się dotychczas zgromadzone informacje 
o pozytywnych oraz negatywnych doświad-
czeniach wraz z wnioskami i rekomendacją, 
jak rozwiązać dany problem. Trzecią prak-
tykowaną metodą jest bezpośredni kontakt 
kierowników projektów, np. w formie spo-
tkań czy seminariów organizowanych co naj-
mniej raz na kwartał. W trakcie takich spo-
tkań istnieje nie tylko możliwość wymiany 
doświadczeń, ale również omówienia napo-
tkanych problemów i sposobów ich rozwią-
zania. Nierzadko w wyniku dyskusji pojawiają 
się także pomysły na usprawnienia poszcze-
gólnych procesów, a nawet całego systemu. 
Innym sposobem na rozpowszechnianie naj-
ciekawszych lub najczęstszych przypadków 
występujących w projektach (wraz z cenny-
mi wskazówkami!) może być także ich syste-
matyczne publikowanie w formie graficznej 
lub w postaci krótkiej historyjki w newslette-
rze bądź w innej publikacji wewnątrzorgani-
zacyjnej. 

Ważnym elementem, mającym nie tylko cha-
rakter edukacyjny, ale również celebracyjny, 
są konferencje wewnętrzne. Co ciekawe, taka 
konferencja wcale nie musi się ograniczać 
do kierowników projektów. Takie spotkania 
w gronie pracowników dobrze motywują do 
działania, prezentując pozytywny obraz pracy 
projektowej. Jest to bowiem okazja do poka-
zania działań różnych działów, zaprezento-
wania nowych trendów w zarządzaniu pro-
jektami, docenienia sukcesów i nagrodzenia, 
a także przedstawienia planów na przyszłość. 

Wdrożenie lessons learned
Nie zapominajmy, że baza wiedzy nie służy je-
dynie kierownikom projektów, ale całej orga-
nizacji. Analiza częstotliwości występowa-
nia danych zagadnień oraz ich wpływu na pro-
jekt, program czy portfel projektów prowa-
dzi do zapobiegania i eliminowania błędów. Bo 
przecież zbieranie wniosków z doświadczeń 
nie ma na celu tylko i wyłącznie zwiększa-
nia wiedzy organizacji (popularny błąd – wiele 
firm po prostu kolekcjonuje wiedzę, ale jej od-
powiednio nie wykorzystuje), ale także spra-
wiania, żeby nie była ona już potrzebna. Przy-
kładem niech będzie często spotykany pro-
blem – trudności z obsługą Karty Projek-
tu. W jednej z firm funkcjonowało podejście, 
w którym lessons learned były jedynie zbiera-
ne i rozpowszechniane. W takiej sytuacji wiele 
osób opisywało swoje doświadczenia z do-
kumentem, sugerowało, jak należy go wy-
pełniać, kiedy i jakie dane wprowadzać, itd. 
W efekcie inni uczyli się go obsługiwać. Nato-
miast właściwym podejściem powinna być re-
akcja na powtarzający się komunikat z organi-
zacji: „ten dokument jest skomplikowany, nie 
umiemy go obsługiwać, uprośćcie go”. Les-
sons learned mają być przede wszystkim sys-
temem ostrzegania o marnotrawstwie w or-
ganizacji, o nieoptymalnych procesach i doku-
mentach, w drugiej kolejności mogą służyć do 
wzajemnego rozwoju pracowników. Dlatego 
PMO powinno nadawać wagi poszczególnym 
zagadnieniom i utworzyć dokument z wnio-
skami i sugestiami, na podstawie którego 
zarząd lub inne ciało decyzyjne będzie podej-
mować decyzje o zmianach w metodyce za-
rządzania projektami. W ten sposób uspraw-
niona zostanie dokumentacja, listy kontrol-
ne, metody motywowania czy formy komuni-
kacji. Decyzje zarządu mogą dotyczyć również 
innych zmian organizacyjnych, niekoniecz-
nie związanych z projektami, a dotyczących 
poszczególnych jednostek w organizacji. Tak 
zorganizowany i przeprowadzony proces jest 

Paulina
Denis

Specjalista i konsultant ds. zarządzania 
projektami i portfelem projektów firmy 
WHITECOM Project Experience. Absolwent-
ka Wydziału Inżynierii Materiałowej, 
Politechniki Warszawskiej. W latach 
2014-2015 pracowała w PMO Rai�eisen 
Bank Polska S.A. gdzie odpowiadała za aktu-
alizacje portfela projektów Banku, realizowa-
nie szkoleń i coaching z systemu klasy EPM, 
przygotowywanie raportów portfelowych dla 
Zarządu, Centrali i Grupy Kapitałowej oraz 
optymalizację działania PMO. Prowadziła 
i uczestniczyła w projektach z obszaru 
dostosowania procedur, standardów 
i szablonów zarządzania projektami, a także 
opracowywania dedykowanych szkoleń 
opartych na materiałach klienta m.in. dla 
firm NEUCA S.A., Wojskowego Instytutu 
Medycyny Lotniczej. Obecnie zaangażowana 
w projekt wdrożenia opracowanej procedury 
zarządzania projektami dla spółki z branży 
paliwowej. Prywatnie: uwielbia podróżować.

bardzo przydatną częścią zarządzania jakością 
poprzez niwelowanie błędów oraz generowa-
nie nowych rozwiązań dla ciągłego rozwo-
ju organizacji. Warto systematycznie wdrażać 
wnioski z doświadczeń do metodyki i narzę-
dzi pracy kierownika projektu i zespołów pro-
jektowych, aby w ten sposób zapewnić „auto-
matyzację” ich wykorzystania.

Pełen schemat przykładowego procesu za-
rządzania wnioskami z doświadczeń został 
przedstawiony na rysunku 1. 

Na podstawie doświadczeń firmy WHITECOM 
Project Experience jako kluczowe elementy 
wdrożenia wniosków z doświadczeń w orga-
nizacji możemy wskazać:

Zbieranie i przetwarzanie wniosków z do-
świadczeń to systematyczny proces w or-
ganizacji.

PMO musi zapewnić odpowiednie narzę-
dzia ułatwiające zbieranie i korzystanie 
z doświadczeń.

Wnioski z doświadczeń powinny być wyko-
rzystywane do wprowadzania zmian zarów-
no w metodyce zarządzania projektami, jak 
i w innych obszarach funkcjonowania firmy.

Zarządzanie lessons learned będzie przynosić 
efekty szczególnie wtedy, kiedy stanie się czę-
ścią kultury organizacyjnej. Wówczas mecha-
nizm zarządzania LL pozwoli na rozpowszech-
nianie i uwzględnianie raz zdobytej wiedzy 
w planowaniu i realizacji projektów, a także 
w innych obszarach działalności organiza-
cji. Zatem może jednak warto poświęcić parę 
chwil na spisanie swoich przemyśleń dla dobra 
„przyszłych pokoleń projektowych”.

1.

2.
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Zakończenie projektu to 
zawsze szczęśliwy moment 
dla kierownika projektu, jak 
i całego zespołu. Towarzyszą 
nam wówczas pozytywne 
emocje, radość z zakończenia 
pracy, duma, że udało nam 
się coś zrobić, albo ulga, 
kiedy projekt był wyjątkowo 
problematyczny i marzyliśmy 
jedynie o jego zakończeniu. Faza 
ta jest jednak równie ważna jak 
wszystkie inne ją poprzedzające 
i należy pamiętać o tym, że nie 
wystarczy jedynie finansowe 
podsumowanie, wypełnienie 
dokumentacji i oddanie efektu 
naszej pracy do użytku klienta. 

Zakończenie projektu oznacza, że przez kilka 
miesięcy, czasem tygodni zdobywaliśmy nowe 
doświadczenia, dlatego na koniec powinni-
śmy przeprowadzić lessons learned (LL). Bada-
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nia pokazują, że 91% kierowników projektów 
zdaje sobie sprawę z ważności przeprowadze-
nia LL, aczkolwiek tylko 13% przeprowadza 
je dla wszystkich swoich programów (Ernst 
& Young, Profiting from Experience, 2007).

Dlaczego warto poświęcić czas na 
lessons learned?

Dobrze przeprowadzone i udokumentowane 
doświadczenia mogą przydać się nam w anali-
zie ryzyk kolejnych projektów, możemy wyko-
rzystać wcześniej zastosowane rozwiązania, 
by nie tracić później czasu na szukanie innych. 
Dzięki nim możemy wypracować dla swojej 
organizacji własną listę dobrych praktyk, które 
dotyczą wszystkich projektów i programów, 
które w dalszej perspektywie umożliwią nam 
wprowadzenie ładu i porządku. 

Mimo, że zdecydowana większość wie, że 
etap zbierania „lekcji projektowych” jest 
ważny i potrzebny, jakoś dzieje się tak, że 
najczęściej ich nie robimy, albo robimy tylko 
po to, by odhaczyć z listy kolejną rzecz, która 
była do zrobienia. Oba podejścia są złe. Jeśli 
nie zgromadzimy lessons learned, wiedza 

zdobyta w projekcie nam zwyczajnie umyka 
i nawet jeśli zdarzy się nam podobny projekt, 
zwyczajnie narażamy się na popełnienie tych 
samych błędów. Przeprowadzenie LL byle 
jak, zwyczajnie można uznać za ich niezro-
bienie, bo niewiele one wniosą. Nie wystar-
czy spotkać się z zespołem i spisać doświad-
czenia, trzeba też się nimi potem podzielić 
z innymi, przedyskutować, a na koniec za-
pisać w miejscu ogólnodostępnym dla całej 
naszej organizacji. 

I żeby na dobrych chęciach się nie 
skończyło…

Należy pamiętać, że lessons learned są nie-
zbędnym elementem projektu i już w proce-
sie planowania trzeba zarezerwować sobie na 
nie czas w projekcie. Nieważne, jaką metodą 
pracujemy, istotne jest żeby zgromadzić do-
świadczenia i wyciągnąć z nich wnioski. Jak 
to zrobimy to już nasza decyzja. Jeśli firma, 
w której pracujemy ma swoje wzory, możemy 
z nich skorzystać. Jednak, jeśli w firmie nie 
jest to zbyt popularne, wówczas mamy jesz-
cze większe pole do popisu. Możemy bowiem 
opracować własny system zbierania LL, a tym 
samym zachęcić inne osoby w firmie do ko-
rzystania z naszych propozycji. Rozwiązań jest 
naprawdę dużo. Myślmy pozytywnie i staraj-
my się przekonać się nasz zespół do uczest-
niczenia w spotkaniach lessons learned. Jeśli 
choć trochę się postaracie i nastawicie po-

zytywnie swój zespół – sukces murowany, 
a radość tym większa, że dzięki temu uniknie-
cie problemów w przyszłości. 

W dużych organizacjach warto mieć repo-
zytorium dla doświadczeń projektowych 
z uwzględnieniem kategorii dla zidentyfiko-
wanych problemów, jak i pozytywnych dzia-
łań, które w naszym projekcie się wydarzy-
ły, dzięki którym coś zyskaliśmy lub unik-
nęliśmy problemów. Każdy krok warto prze-
myśleć, jednak wybór narzędzia do zbierania 
lessons learned warto przetestować. Pracu-
jąc z ludźmi musimy pamiętać, że każdy jest 
inny i dlatego właśnie nie powinniśmy bazo-
wać wyłącznie na jednym i tym samym spo-
sobie. Wiadomo, czas zawsze nagli, jednak 
jest sporo sposobów na otrzymanie opinii od 
całego zespołu. Nie każdy lubi wypowiadać 
się publicznie, zwłaszcza jeśli jest to zespół 
wirtualny i nie możemy się ze wszystkimi 
spotkać w jednym pomieszczeniu. 

Stare, dobre narzędzia w nowej 
odsłonie

Ankiety, spotkania, wypełnianie formula-
rzy przez zespół – wszystko to jest nam już 
dobrze znane i choć czasem już mamy dość 
kolejnej ankiety albo kolejnego pliku w Excelu, 
to jako kierownicy projektów jesteśmy odpo-
wiedzialni za to, by nasz zespół aktywnie się 
udzielił wykorzystując te banalne narzędzia. 
Jesteśmy różni i każdy preferuje coś innego. 
Dlatego zanim zaprosimy nasz zespół do zbie-
rania lessons learned, warto ich zapytać, co 
preferują i dostosować się do nich. Potem 
zastanówmy się jeszcze jak zmodyfikować 
zwykłe spotkanie zespołu w kolejne ciekawe 
doświadczenie. 

Jeśli mamy zespół wirtualny, zamiast zwy-
kłego zaproszenia wyślijmy może dedykowa-
ne podziękowanie, a wraz z nim prośbę o dołą-
czenie do spotkania. Razem z ankietą możemy 
nagrać filmik, gdzie dziękujemy zespołowi 
za cały wysiłek i zachęcimy ich by wypełni-
li ankietę. Na spotkanie w biurze przynieśmy 
ciastka, zmieńmy formułę, tak by uczestnicy 
spotkania czuli się swobodnie i byli otwarci. 
Zawsze możemy też postarać się o dodatkowy 
budżet i po spotkaniu zaprosić zespół na kola-
cję albo inne integrujące wydarzenie. Bądźmy 
kreatywni, jest mnóstwo możliwości. Nasz cel 
to zachęcić ludzi do aktywnego uczestnictwa, 
szczerości wobec samych siebie, jak i całego 
zespołu. 

Agile Retrospective
Nawet, jeśli nie pracujemy zgodnie z podej-
ściem Agile, to możemy z niego czerpać i wy-
korzystać sposoby na zgromadzenie lessons 
learned. Istnieje cały szereg różnych sposo-

bów na ciekawe zrobienie retrospektywy, 
które angażują cały zespół. Pracując zwinnie 
założenie jest takie, że spotkanie retrospek-
tywne odbywa się regularnie w trakcie trwa-
nia całego projektu, dzięki czemu zdobyta 
wiedza i doświadczenia zbierane są na bieżą-
co i unikamy tym samym ryzyka, że po kilku 
miesiącach pracy zespół zapomni już więk-
szość sukcesów, osiągnięć, potknięć, proble-
mów. Poniżej prezentuję kilka ćwiczeń, które 
można przeprowadzić z zespołem, a które 
będą pomocne w zebraniu naszych „projek-
towych lekcji”. 

Koło – to ćwiczenie każdy może zrobić indy-
widualnie lub zespołowo. Możemy zespołowi 
wręczyć karteczki i każdy spisuje swoje spo-
strzeżenia, albo na jego podstawie przepro-
wadzić dyskusję. Potrzebna nam jedynie plan-
sza z kołem i pięcioma kluczowymi słowami: 
Start, Stop, More, Less, Keep i wokół nich 
rozgrywać powinna się cała rozmowa lub spi-
sywanie pomysłów zespołu.

4L – Liked (lubię), Lacked (brakowało), 
Learned (nauczyłem się), Leverage (wpływ). 
To ćwiczenie również pozwoli zespołowi 
przedyskutować wiele aspektów projekto-
wych. Zarówno w tym zadaniu, jak i w „kole” 
możemy na każdą grupę wprowadzić limit 
czasowy, dzięki czemu łatwiej będzie nam 
kontrolować czas spotkania. Kartkę papieru 
dzielimy na 4 części, w pierwszej kolejności 
prosimy zespół o wypowiedzenie się lub zapi-
sanie na kartkach, co polubili, czego im bra-
kowało i czego się nauczyli. W ramach podsu-
mowania zajmujemy się na koniec sekcją „le-
verage” i omawiamy, jaki wpływ mają nasze 
wcześniejsze wnioski na przyszłość.

Żaglówka jest ćwiczeniem pomagającym zi-
dentyfikować słabe i mocne strony naszego 
projektu. Na kartce rysujemy żaglówkę; wa-
runek konieczny: żagiel i kotwica, reszta ele-
mentów wedle uznania. Żagiel jest symbolem 
wszystkich tych elementów, które spowodo-
wały, że nasz projekt „szedł do przodu”, a ko-

STREFA WIEDZY

Lessons Learned odczarowane
Jak zebrać wiedzę po zakończonym projekcie i dobrze ją wykorzystać?
Ada Grzenkowicz

twica – tego, co „ciągnęło nas w dół”. Uczest-
nicy na kartce wokół żagla zapisują wszystkie 
osiągnięcia, pozytywne rozwiązania, czynno-
ści, które zaoszczędziły czas lub budżet. Przy 
kotwicy zapisujemy to, co spowodowało pro-
blemy, obsunięcia i spowolnienia pracy w pro-
jekcie.

Tego typu ćwiczeń jest dużo więcej i wiele 
zależy od tego, ile mamy czasu i jaki jest nasz 
zespół. Ćwiczenia możemy łączyć, modyfi-
kować, wymyślać swoje własne. Ważne jest 
tylko to żeby zaangażować cały zespół i osią-
gnąć zamierzony efekt, jakim jest rzetelne ze-
branie doświadczeń. 

To dopiero początek…
40% respondentów według badania 
Ernst&Young twierdzi, że brakuje im czasu na 
lessons learned. Sporym problemem jest także 
brak w wiary w obiektywność raportów: za-
ledwie 37% ankietowanych twierdziła, że ra-
porty doświadczeń projektowych są rzetelne 
i obiektywne. Z tego też powodu, albo w ogóle 
się ich nie przygotowuje albo są one bardzo 
ogólne, i koniec końców nic nie wnoszą na 
przyszłość. Spróbujmy to zmienić i zacznijmy 
już dziś od samych siebie, a potem podzielmy 
się naszą wiedzą i doświadczeniem z innymi 
w naszej firmie. Bądźmy liderami w naszych 
organizacjach i promujmy dobre praktyki w za-
kresie zbierania i dzielenia się wiedzą zdobytą 
w projektach, które prowadzimy. A na koniec: 
pamiętajmy by zawsze w trakcie retrospekty-
wy podziękować zespołowi za całą pracę. To 
już od Was zależy, jak to zrobicie, rozwiązań 
jest tak samo wiele, jak sposobów na zebranie 
lessons learned.
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i całego zespołu. Towarzyszą 
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emocje, radość z zakończenia 
pracy, duma, że udało nam 
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nia pokazują, że 91% kierowników projektów 
zdaje sobie sprawę z ważności przeprowadze-
nia LL, aczkolwiek tylko 13% przeprowadza 
je dla wszystkich swoich programów (Ernst 
& Young, Profiting from Experience, 2007).

Dlaczego warto poświęcić czas na 
lessons learned?

Dobrze przeprowadzone i udokumentowane 
doświadczenia mogą przydać się nam w anali-
zie ryzyk kolejnych projektów, możemy wyko-
rzystać wcześniej zastosowane rozwiązania, 
by nie tracić później czasu na szukanie innych. 
Dzięki nim możemy wypracować dla swojej 
organizacji własną listę dobrych praktyk, które 
dotyczą wszystkich projektów i programów, 
które w dalszej perspektywie umożliwią nam 
wprowadzenie ładu i porządku. 

Mimo, że zdecydowana większość wie, że 
etap zbierania „lekcji projektowych” jest 
ważny i potrzebny, jakoś dzieje się tak, że 
najczęściej ich nie robimy, albo robimy tylko 
po to, by odhaczyć z listy kolejną rzecz, która 
była do zrobienia. Oba podejścia są złe. Jeśli 
nie zgromadzimy lessons learned, wiedza 

zdobyta w projekcie nam zwyczajnie umyka 
i nawet jeśli zdarzy się nam podobny projekt, 
zwyczajnie narażamy się na popełnienie tych 
samych błędów. Przeprowadzenie LL byle 
jak, zwyczajnie można uznać za ich niezro-
bienie, bo niewiele one wniosą. Nie wystar-
czy spotkać się z zespołem i spisać doświad-
czenia, trzeba też się nimi potem podzielić 
z innymi, przedyskutować, a na koniec za-
pisać w miejscu ogólnodostępnym dla całej 
naszej organizacji. 

I żeby na dobrych chęciach się nie 
skończyło…

Należy pamiętać, że lessons learned są nie-
zbędnym elementem projektu i już w proce-
sie planowania trzeba zarezerwować sobie na 
nie czas w projekcie. Nieważne, jaką metodą 
pracujemy, istotne jest żeby zgromadzić do-
świadczenia i wyciągnąć z nich wnioski. Jak 
to zrobimy to już nasza decyzja. Jeśli firma, 
w której pracujemy ma swoje wzory, możemy 
z nich skorzystać. Jednak, jeśli w firmie nie 
jest to zbyt popularne, wówczas mamy jesz-
cze większe pole do popisu. Możemy bowiem 
opracować własny system zbierania LL, a tym 
samym zachęcić inne osoby w firmie do ko-
rzystania z naszych propozycji. Rozwiązań jest 
naprawdę dużo. Myślmy pozytywnie i staraj-
my się przekonać się nasz zespół do uczest-
niczenia w spotkaniach lessons learned. Jeśli 
choć trochę się postaracie i nastawicie po-

zytywnie swój zespół – sukces murowany, 
a radość tym większa, że dzięki temu uniknie-
cie problemów w przyszłości. 

W dużych organizacjach warto mieć repo-
zytorium dla doświadczeń projektowych 
z uwzględnieniem kategorii dla zidentyfiko-
wanych problemów, jak i pozytywnych dzia-
łań, które w naszym projekcie się wydarzy-
ły, dzięki którym coś zyskaliśmy lub unik-
nęliśmy problemów. Każdy krok warto prze-
myśleć, jednak wybór narzędzia do zbierania 
lessons learned warto przetestować. Pracu-
jąc z ludźmi musimy pamiętać, że każdy jest 
inny i dlatego właśnie nie powinniśmy bazo-
wać wyłącznie na jednym i tym samym spo-
sobie. Wiadomo, czas zawsze nagli, jednak 
jest sporo sposobów na otrzymanie opinii od 
całego zespołu. Nie każdy lubi wypowiadać 
się publicznie, zwłaszcza jeśli jest to zespół 
wirtualny i nie możemy się ze wszystkimi 
spotkać w jednym pomieszczeniu. 

Stare, dobre narzędzia w nowej 
odsłonie

Ankiety, spotkania, wypełnianie formula-
rzy przez zespół – wszystko to jest nam już 
dobrze znane i choć czasem już mamy dość 
kolejnej ankiety albo kolejnego pliku w Excelu, 
to jako kierownicy projektów jesteśmy odpo-
wiedzialni za to, by nasz zespół aktywnie się 
udzielił wykorzystując te banalne narzędzia. 
Jesteśmy różni i każdy preferuje coś innego. 
Dlatego zanim zaprosimy nasz zespół do zbie-
rania lessons learned, warto ich zapytać, co 
preferują i dostosować się do nich. Potem 
zastanówmy się jeszcze jak zmodyfikować 
zwykłe spotkanie zespołu w kolejne ciekawe 
doświadczenie. 

Jeśli mamy zespół wirtualny, zamiast zwy-
kłego zaproszenia wyślijmy może dedykowa-
ne podziękowanie, a wraz z nim prośbę o dołą-
czenie do spotkania. Razem z ankietą możemy 
nagrać filmik, gdzie dziękujemy zespołowi 
za cały wysiłek i zachęcimy ich by wypełni-
li ankietę. Na spotkanie w biurze przynieśmy 
ciastka, zmieńmy formułę, tak by uczestnicy 
spotkania czuli się swobodnie i byli otwarci. 
Zawsze możemy też postarać się o dodatkowy 
budżet i po spotkaniu zaprosić zespół na kola-
cję albo inne integrujące wydarzenie. Bądźmy 
kreatywni, jest mnóstwo możliwości. Nasz cel 
to zachęcić ludzi do aktywnego uczestnictwa, 
szczerości wobec samych siebie, jak i całego 
zespołu. 

Agile Retrospective
Nawet, jeśli nie pracujemy zgodnie z podej-
ściem Agile, to możemy z niego czerpać i wy-
korzystać sposoby na zgromadzenie lessons 
learned. Istnieje cały szereg różnych sposo-

bów na ciekawe zrobienie retrospektywy, 
które angażują cały zespół. Pracując zwinnie 
założenie jest takie, że spotkanie retrospek-
tywne odbywa się regularnie w trakcie trwa-
nia całego projektu, dzięki czemu zdobyta 
wiedza i doświadczenia zbierane są na bieżą-
co i unikamy tym samym ryzyka, że po kilku 
miesiącach pracy zespół zapomni już więk-
szość sukcesów, osiągnięć, potknięć, proble-
mów. Poniżej prezentuję kilka ćwiczeń, które 
można przeprowadzić z zespołem, a które 
będą pomocne w zebraniu naszych „projek-
towych lekcji”. 

Koło – to ćwiczenie każdy może zrobić indy-
widualnie lub zespołowo. Możemy zespołowi 
wręczyć karteczki i każdy spisuje swoje spo-
strzeżenia, albo na jego podstawie przepro-
wadzić dyskusję. Potrzebna nam jedynie plan-
sza z kołem i pięcioma kluczowymi słowami: 
Start, Stop, More, Less, Keep i wokół nich 
rozgrywać powinna się cała rozmowa lub spi-
sywanie pomysłów zespołu.

4L – Liked (lubię), Lacked (brakowało), 
Learned (nauczyłem się), Leverage (wpływ). 
To ćwiczenie również pozwoli zespołowi 
przedyskutować wiele aspektów projekto-
wych. Zarówno w tym zadaniu, jak i w „kole” 
możemy na każdą grupę wprowadzić limit 
czasowy, dzięki czemu łatwiej będzie nam 
kontrolować czas spotkania. Kartkę papieru 
dzielimy na 4 części, w pierwszej kolejności 
prosimy zespół o wypowiedzenie się lub zapi-
sanie na kartkach, co polubili, czego im bra-
kowało i czego się nauczyli. W ramach podsu-
mowania zajmujemy się na koniec sekcją „le-
verage” i omawiamy, jaki wpływ mają nasze 
wcześniejsze wnioski na przyszłość.

Żaglówka jest ćwiczeniem pomagającym zi-
dentyfikować słabe i mocne strony naszego 
projektu. Na kartce rysujemy żaglówkę; wa-
runek konieczny: żagiel i kotwica, reszta ele-
mentów wedle uznania. Żagiel jest symbolem 
wszystkich tych elementów, które spowodo-
wały, że nasz projekt „szedł do przodu”, a ko-

Ada
Grzenkowicz

Program Manager English Camp, od 2013 
roku aktywny wolontariusz PMI PC Gdańsk 
Branch, obecnie zarządza zespołem Komuni-
kacji i Marketingu. Zawodowo Project Mana-
ger w Atos IT Services, rozwijająca swoje 
umiejętności w zakresie zarządzania projek-
tami oraz kontaktów z klientami. Z wykształ-
cenia filolog rosyjski i fotograf. Jej pasją są 
gotowanie, squash i książki.

twica – tego, co „ciągnęło nas w dół”. Uczest-
nicy na kartce wokół żagla zapisują wszystkie 
osiągnięcia, pozytywne rozwiązania, czynno-
ści, które zaoszczędziły czas lub budżet. Przy 
kotwicy zapisujemy to, co spowodowało pro-
blemy, obsunięcia i spowolnienia pracy w pro-
jekcie.

Tego typu ćwiczeń jest dużo więcej i wiele 
zależy od tego, ile mamy czasu i jaki jest nasz 
zespół. Ćwiczenia możemy łączyć, modyfi-
kować, wymyślać swoje własne. Ważne jest 
tylko to żeby zaangażować cały zespół i osią-
gnąć zamierzony efekt, jakim jest rzetelne ze-
branie doświadczeń. 

To dopiero początek…
40% respondentów według badania 
Ernst&Young twierdzi, że brakuje im czasu na 
lessons learned. Sporym problemem jest także 
brak w wiary w obiektywność raportów: za-
ledwie 37% ankietowanych twierdziła, że ra-
porty doświadczeń projektowych są rzetelne 
i obiektywne. Z tego też powodu, albo w ogóle 
się ich nie przygotowuje albo są one bardzo 
ogólne, i koniec końców nic nie wnoszą na 
przyszłość. Spróbujmy to zmienić i zacznijmy 
już dziś od samych siebie, a potem podzielmy 
się naszą wiedzą i doświadczeniem z innymi 
w naszej firmie. Bądźmy liderami w naszych 
organizacjach i promujmy dobre praktyki w za-
kresie zbierania i dzielenia się wiedzą zdobytą 
w projektach, które prowadzimy. A na koniec: 
pamiętajmy by zawsze w trakcie retrospekty-
wy podziękować zespołowi za całą pracę. To 
już od Was zależy, jak to zrobicie, rozwiązań 
jest tak samo wiele, jak sposobów na zebranie 
lessons learned.

Zostawić
(KEEP)

Nie robić
(STOP)

Więcej
(MORE)

Mniej
(LESS)

Zacząć
(START)

Leverage
Like LearnedLacked
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What if you would organize 
your company without any 
management? Without any 
rules? Would that work? 
A company, where you decide 
on your own salary together 
with your team? Utopia? It is 
not. At our company – Finext 
– in the Netherlands, we make 
it work for already 20 years. 
At the beginning of 2016, 
the company has about 150 
employees. And about 100 
owners.

Finext, a Dutch company based in Voorburg, 
The Netherlands, provides consultancy 
services in Holland and it uses the organiza-
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tional principles of Brazilian management 

guru Ricardo Semler. Successfully. Finext 

used to be a part of The Vision Web; an IT 

company taken over by Ordina in 2004. As 

o� that date, Finext was an independent 

subsidiary of Ordina. In 2011, 90 colleagues 

bought the company; probably the world's 

first PBO (Professional Buy-Out).

Ricardo Semler, before becoming famous 

for his ideas on management, took over his 

father’s company. He says that early in his 

career, he was mainly concerned with the 

‘why’ question. Why are my employees able 

to read their email on Sundays, but unable to 

go see a movie on mondays? Why do we have 

these horrendous everlasting meetings? Why 

do employees take their work home, but they 

don’t take their children to work? 

At Finext, everything is questioned. And 

everything is democratic. The financial con-

sultants that work at Finext have found their 

own way in using the principles of Ricardo 

Semler. Each team at Finext has a team 

‘captain’. But this role is not a privilege, it’s 

just part of the work that needs to be done. 

And next year, another team member might 

be the team captain. 

Values, instead of rules
From the start of Finext about 20 years ago, 

we have governed ourselves based on princi-

ples. No managers; because professionals are 

perfectly capable of running their own busi-

ness. No sta� departments; each team does 

their own HR, marketing & sales and monthly 

financial overview. We don't want to end 

up in a situation where 'somebody from HR' 

decides who is going to be our next new col-

league. Neither do we want to be evaluated 

by somebody who doesn't actually work with 

us. So we evaluate ourselves. Talents above 

structures: the talents of professionals can 

never be less important than the structure 

of the company. So if professionals want to 

switch to another team, or want to leave; 

no problem! Responsibility and freedom are 

very important; so everybody has the key 

to our o�ce building. And of course, we 

breathe transparency. Why keep information 

on salaries, team sales turnover, costs, etc. 

hidden from other teams? Aren't we all here 

for the same goal and purpose?

No job titles
This is not exactly a common working 

practice yet, so how do we like it? We have 

seen traditional organizations, but we are 

working for Finext for more than 8 years now 

and very happy about it. There is no job title 

on our business cards, neither is there on the 

business card of any of our colleagues. The 

most important values of the organization 

are trust, responsibility, freedom and trans-

parency. No rules, but values, which means 

that we talk about what they mean in any 

given situation. 

The Semler method has not been detrimental 

to us. In 1999, our organization started with 

10 people and, at this moment, about 150 

people work at Finext. They continued to grow 

during the economic crisis of the past years. 

Other companies tighten the rules; we try to 

remain flexible by eliminating them. Especially 

in times like these. 

Organic 
There are no sta� departments and all teams 
are completely responsible for their own 
business. They find their own customers and 
hire their own colleagues, and thus grow 
organically. Our company’s o�ce in Voorburg, 
The Netherlands, is a beautiful building with 
a co�ee machine in the middle. That’s the 
place where colleagues meet and create new 
products, new ideas. And no manager is telling 
them that it’s a bad idea. We believe that the 
more you exercise control, the more people 
will resist. So don’t do it. Give your employees 
trust, and let them have the possibility to do 
something good. Then, they will. 

Problems 
Now, a big question of course: what happens 
in case of problems? The key criterion for 
solving any issue is quite easy; interact 
and connect. Share your values, talk about 
them, provide feedback, be transparent, 
and continue. And another implementation 

must-do: buy a co�ee machine, and place it 

in the middle of your o�ce. 

Naturally, we are bound by Dutch law. It 

always puts a smile on our faces, that time 

of the year when the accountants arrive. 

They find our company weird and funny. And 

although the Chamber of Commerce has 

a few Finext 'directors' listed on paper, it's 

not important inside our o�ce, there are no 

privileges or special arrangements for them. 

Inside our building, they are part of a team 

just as any other colleague. 

Lessons
And of course, we still learn. What works, 

and what doesn't. Recently we have been 

researched by a PhD student, who looked 

at our level of self-organization. Yes, we 

can still improve. But at the same time, 

we are happy that more and more similar 

companies become well-known examples of 

management innovation: Semco from Brazil, 

Valve from the USA, Buurtzorg from Holland, 

and the list is growing.

Results 
Somehow, the majority of the world still 

believes that management is essential for 

getting results. They continue to search for 

the ultimate ‘truth’. But the assumption made 

by Frederick Taylor that an extra layer of 

management would increase productivity, has 

been falsified. On the contrary; research has 

shown that there is an inverse relationship 

between productivity and the number of 

managers. This also goes for the number of 

innovations and the number of managers in 

organizations. 

But what is worse than all that, is the fact 

that the attention for productivity has 

diverted the attention from what it’s really 

about: genuine products and customers. 

That is where we should care about. And 

that is what we try to achieve at Finext. 

We don’t use this model just because it’s 

fun. Self-organization is a means to an end. 

It’s not our objective to use this model. Our 

objective is to be flexible and provide our 

clients with the best we have to o�er.  

Would you like some old-fashioned proof? 

Metrics such as employee satisfaction, 

illness-related absence and Net Promotor 

Score are significantly better at Finext, com-

STREFA WIEDZY

Revolution at work
Jan Hogendoorn, Frank Fondse

pared to other organizations. Furthermore, 

according to us, our customers acknowledge 

the fact that we as a company are a little 

di�erent and find it something positive, often 

not knowing the background of it. During the 

years of economic crisis, Finext has managed 

to stay on top of things and remained 

profitable every year. Another indication that 

this flexible model provides a solution for the 

world in 2016.



Jan
Hogendoorn

Jan is one of the 90 consultants that 
took over Finext from Ordina in 2011. 
Jan is a project management consult-
ant and trainer, providing training such 
as value-based project management, 
PRINCE2®, P3O® and Agile/Scrum. He 
is also project management lecturer at 
Windesheim University in Zwolle, the 
Netherlands.

His background experience includes 
project management, PMO and port-
folio management at large companies 
such as KPN and Philips in the Neth-
erlands. Jan uses the ideas of self-or-
ganization at Finext to improve project 
teams and their way of working.

Frank
Fondse

Frank is one of the 90 consultants that 
took over Finext from Ordina in 2011. 
He is a social innovator, portfolio man-
agement consultant and trainer of 
Management of Portfolios™ at Finext. 
Frank specializes in Value-based Pro-
ject Management. One of the founda-
tions of this scientifically proven 
method is self-organization.

Recently, Frank helped organizations 
such as RWE Essent, T-Mobile and 
Royal Flora Holland in the area of pro-
ject portfolio management and portfo-
lio control.

What if you would organize 
your company without any 
management? Without any 
rules? Would that work? 
A company, where you decide 
on your own salary together 
with your team? Utopia? It is 
not. At our company – Finext 
– in the Netherlands, we make 
it work for already 20 years. 
At the beginning of 2016, 
the company has about 150 
employees. And about 100 
owners.

Finext, a Dutch company based in Voorburg, 
The Netherlands, provides consultancy 
services in Holland and it uses the organiza-
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tional principles of Brazilian management 

guru Ricardo Semler. Successfully. Finext 

used to be a part of The Vision Web; an IT 

company taken over by Ordina in 2004. As 

o� that date, Finext was an independent 

subsidiary of Ordina. In 2011, 90 colleagues 

bought the company; probably the world's 

first PBO (Professional Buy-Out).

Ricardo Semler, before becoming famous 

for his ideas on management, took over his 

father’s company. He says that early in his 

career, he was mainly concerned with the 

‘why’ question. Why are my employees able 

to read their email on Sundays, but unable to 

go see a movie on mondays? Why do we have 

these horrendous everlasting meetings? Why 

do employees take their work home, but they 

don’t take their children to work? 

At Finext, everything is questioned. And 

everything is democratic. The financial con-

sultants that work at Finext have found their 

own way in using the principles of Ricardo 

Semler. Each team at Finext has a team 

‘captain’. But this role is not a privilege, it’s 

just part of the work that needs to be done. 

And next year, another team member might 

be the team captain. 

Values, instead of rules
From the start of Finext about 20 years ago, 

we have governed ourselves based on princi-

ples. No managers; because professionals are 

perfectly capable of running their own busi-

ness. No sta� departments; each team does 

their own HR, marketing & sales and monthly 

financial overview. We don't want to end 

up in a situation where 'somebody from HR' 

decides who is going to be our next new col-

league. Neither do we want to be evaluated 

by somebody who doesn't actually work with 

us. So we evaluate ourselves. Talents above 

structures: the talents of professionals can 

never be less important than the structure 

of the company. So if professionals want to 

switch to another team, or want to leave; 

no problem! Responsibility and freedom are 

very important; so everybody has the key 

to our o�ce building. And of course, we 

breathe transparency. Why keep information 

on salaries, team sales turnover, costs, etc. 

hidden from other teams? Aren't we all here 

for the same goal and purpose?

No job titles
This is not exactly a common working 

practice yet, so how do we like it? We have 

seen traditional organizations, but we are 

working for Finext for more than 8 years now 

and very happy about it. There is no job title 

on our business cards, neither is there on the 

business card of any of our colleagues. The 

most important values of the organization 

are trust, responsibility, freedom and trans-

parency. No rules, but values, which means 

that we talk about what they mean in any 

given situation. 

The Semler method has not been detrimental 

to us. In 1999, our organization started with 

10 people and, at this moment, about 150 

people work at Finext. They continued to grow 

during the economic crisis of the past years. 

Other companies tighten the rules; we try to 

remain flexible by eliminating them. Especially 

in times like these. 

Organic 
There are no sta� departments and all teams 
are completely responsible for their own 
business. They find their own customers and 
hire their own colleagues, and thus grow 
organically. Our company’s o�ce in Voorburg, 
The Netherlands, is a beautiful building with 
a co�ee machine in the middle. That’s the 
place where colleagues meet and create new 
products, new ideas. And no manager is telling 
them that it’s a bad idea. We believe that the 
more you exercise control, the more people 
will resist. So don’t do it. Give your employees 
trust, and let them have the possibility to do 
something good. Then, they will. 

Problems 
Now, a big question of course: what happens 
in case of problems? The key criterion for 
solving any issue is quite easy; interact 
and connect. Share your values, talk about 
them, provide feedback, be transparent, 
and continue. And another implementation 

must-do: buy a co�ee machine, and place it 

in the middle of your o�ce. 

Naturally, we are bound by Dutch law. It 

always puts a smile on our faces, that time 

of the year when the accountants arrive. 

They find our company weird and funny. And 

although the Chamber of Commerce has 

a few Finext 'directors' listed on paper, it's 

not important inside our o�ce, there are no 

privileges or special arrangements for them. 

Inside our building, they are part of a team 

just as any other colleague. 

Lessons
And of course, we still learn. What works, 

and what doesn't. Recently we have been 

researched by a PhD student, who looked 

at our level of self-organization. Yes, we 

can still improve. But at the same time, 

we are happy that more and more similar 

companies become well-known examples of 

management innovation: Semco from Brazil, 

Valve from the USA, Buurtzorg from Holland, 

and the list is growing.

Results 
Somehow, the majority of the world still 

believes that management is essential for 

getting results. They continue to search for 

the ultimate ‘truth’. But the assumption made 

by Frederick Taylor that an extra layer of 

management would increase productivity, has 

been falsified. On the contrary; research has 

shown that there is an inverse relationship 

between productivity and the number of 

managers. This also goes for the number of 

innovations and the number of managers in 

organizations. 

But what is worse than all that, is the fact 

that the attention for productivity has 

diverted the attention from what it’s really 

about: genuine products and customers. 

That is where we should care about. And 

that is what we try to achieve at Finext. 

We don’t use this model just because it’s 

fun. Self-organization is a means to an end. 

It’s not our objective to use this model. Our 

objective is to be flexible and provide our 

clients with the best we have to o�er.  

Would you like some old-fashioned proof? 

Metrics such as employee satisfaction, 

illness-related absence and Net Promotor 

Score are significantly better at Finext, com-

pared to other organizations. Furthermore, 

according to us, our customers acknowledge 

the fact that we as a company are a little 

di�erent and find it something positive, often 

not knowing the background of it. During the 

years of economic crisis, Finext has managed 

to stay on top of things and remained 

profitable every year. Another indication that 

this flexible model provides a solution for the 

world in 2016.
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Innowacyjność ma wiele definicji. W budo-
waniu przewagi konkurencyjnej jest determi-
nantą sukcesu, a nierzadko jej brak postrze-
gany jest w kategoriach porażki. Stanowi filar 
rozwoju i odpowiedź na zmiany. Na stałe za-
gościła w języku biznesu, polityki, zarządza-
nia, marketingu czy wreszcie w terminologii 
projektowej. Dlatego istotne jest wspieranie 
innowacji poprzez umiejętne budowanie ze-
społów oraz stwarzanie odpowiedniego oto-
czenia. Potrzebna jest zatem proinnowacyj-
na kultura organizacyjna, sprzyjająca twór-
czemu myśleniu i kreatywności, szczególnie 
wśród menedżerów. 

Jajko czy kura? Kreatywność czy 
innowacja?

Presja sukcesu i dynamiczne otoczenie we-
wnętrzne i zewnętrzne, zmuszają przed-
siębiorstwa do wyróżnienia się, wyłonie-
nia z tłumu. Coraz częściej kreatywność i in-
nowacyjność to kluczowe słowa wizji, misji, 
formułowanych strategii. Nie bez powodu. 
Wysoki poziom konkurencyjności zmusza do 
nieustającego podnoszenia jakości na każdym 
szczeblu organizacyjnym i w każdej dziedzi-
nie funkcjonowania. Prowokuje do ulepsza-
nia, tworzenia nowych rozwiązań, czy, naj-
prościej mówiąc, diagnozowania problemów, 
które można sprzedać. Coraz częściej kre-
atywność jest najbardziej pożądaną cechą, bo 
w jej źródle możemy szukać innowacji. Zrozu-
mienie różnicy między pomiędzy innowacyj-
nością i kreatywnością jestem fundamentem 
dla każdego biznesu. Bowiem podstawą inno-
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wacji jest kreatywność, jednak sama w sobie 
nie pozwala wypracować zysku.

Kreatywność definiowana jest przez wielu au-
torów jako zdolność do twórczego myślenia, 
odkrywania nowatorskich rozwiązań, niesza-
blonowych pomysłów, a człowieka twórcze-
go określa się jako zdolnego do wychodzenia 
poza przyjęte schematy. Kreatywność inicju-
je zmiany, wprowadza wartość, jest impulsem 
do ciągłego rozwoju. Jako proces prowadzi do 
powstania nowego, użytecznego rozwiązania, 
będącego odpowiedzią na zachodzące zmiany. 
Wówczas mamy do czynienia z innowacją.

Kreatywność to umiejętność, kompeten-
cja. Można się jej nauczyć, można ją rozwi-
jać. Osiągnięcia twórcze wynikają z przeła-
mywania schematów, stereotypów. Wyma-
gają szerszego spojrzenia na problem, szu-
kania alternatywy. Mogą być stymulowane 
i ograniczane. Postawy kreatywne mogą pro-
wadzić do zwiększenia efektywności jedno-
stek, rozwiązywania problemów organiza-
cyjnych, zwiększania motywacji, napędza-
nia rozwoju. Poziom innowacyjności przed-
siębiorstw w dużej mierze uwarunkowany 
jest apetytem na kreatywność wśród mene-
dżerów i stylu zarządzania. Odpowiednio za-
rządzana firma promuje rozwój i wspiera pra-
cowników w proinnowacyjnych postawach, 
które wyrażają akceptację dla wdrażania in-
nowacji. 

Człowiek ogarnięty nową ideą jest dziwa-
kiem, dopóki idea ta nie odniesie sukcesu.

Mark TWAIN

Dużo się mówi o tym, iż trzeba tworzyć taką 
kulturę organizacyjną, która będzie wspierać 
innowacyjność. Mniej już jak to robić. Pro-
ponujemy budowanie kultury organizacyjnej 
opartej na 5 kompetencjach innowacyjności.

Jeśli uczyć się, to od najlepszych. Za mistrza in-
nowacyjności z pewnością można uznać Tho-
masa Edisona. Mimo, że pracował ponad sto 
lat temu, możemy sporo się od niego nauczyć 
w zakresie podejścia do innowacyjności. Ame-
rykańscy konsultanci specjalizujący się w in-
nowacyjności Michael J. Gelb i Sarah Miller 
Caldicott zebrali najlepsze praktyki Edisona 
w książce Myśleć jak Edison i opracowali model 
5 kompetencji, które wspierają innowacyjność. 
Uważają, że innowacyjność jest czymś, czego 
można się nauczyć, a opanowanie 5 kompe-
tencji prowadzi do przyswojenia innowacyj-
ności niezależnie od jej wyjściowego poziomu 
(określenie kompetencja odnosi się tu do grupy 
umiejętności, które trzeba opanować, w okre-
ślonej dziedzinie lub działaniu).

Jakich kompetencji zatem trzeba szukać i roz-
wijać w sobie, w pracownikach i w organizacji, 
żeby zwiększyć szanse na tworzenie innowa-
cji?

Nastawienie na rozwiązanie 
problemów

Pierwszą kompetencję idealnie odzwierciedla-
ją cytaty współczesnych naukowców dr. Do-
nalda Kecka, współwynalazcy światłowodu: 
„Po prostu nigdy nie przyszło nam do głowy, 
że ten problem mógłby być nierozwiązywalny” 

i dr. Roberta Langera, odkrywcy systemów 
kontrolowanego uwalniania makromolekuł: 
„Myślę, że kiedy człowiek naprawdę w siebie 
wierzy, jeżeli naprawdę się czymś zajmuje, to 
bardzo niewiele rzeczy jest naprawdę niemożli-
wych”. 

To postawa, która charakteryzuje się:

nastawieniem na osiąganie i przekraczanie 
celów,
pojmowaniem problemu jako szansy, 
traktowaniem porażki jako nauki i szansy 
na coś lepszego w przyszłości, jako chwilo-
wej przeszkody, którą należy przeskoczyć 
w dążeniu do nieuniknionego sukcesu,
nie zniechęcaniem się piętrzącymi się kło-
potami, 
wiarą w pozytywny rezultat podejmowa-
nych wysiłków. 

Nastawienie na rozwiązywanie problemów 
można kształtować poprzez: łączenie celów 
z pasjami, pielęgnowanie optymizmu, nie-
ustanne poszukiwanie wiedzy, wytrwałe eks-
perymentowanie oraz surowy obiektywizm. 

Kalejdoskopowe myślenie
Druga kompetencja to umiejętność spoglą-
dania na problemy i wyzwania z różnych per-
spektyw oraz twórcze poszukiwanie związ-
ków pomiędzy różnymi zjawiskami. To swoisty 
sposób myślenia, aby generować jak najwię-
cej oryginalnych pomysłów. Krótko mówiąc to 
zdolność do:

syntezy i ujmowania całości,

szukania powiązań i odnajdywania nieoczy-
wistych zależności,

szukania nowych sposobów wykorzystania 
istniejącej wiedzy i zasobów,

proponowania rozwiązań wychodzących 
poza utarte schematy.

Kalejdoskopowe myślenie wymaga uwolnie-
nia umysłu od nawykowego myślenia. Ideal-
nym przykładem zastosowania kalejdoskopo-
wego myślenia jest bionika – interdyscypli-

narna nauka badająca budowę i zasady działa-
nia organizmów oraz ich adaptowanie w tech-
nice i budowie urządzeń technicznych na wzór 
organizmu. Często trzeba spojrzeć na problem 
z zupełnie innej perspektywy, aby móc go roz-
wiązać.

Pełnowymiarowe zaangażowanie
Kolejna kompetencja to zabieranie się do 
wszystkiego przy najmniejszym możliwym 
tarciu i z całym rozmachem umysłu, pozwala-
jące na działanie w stanie „przepływu” (flow). 

Stan taki osiągamy przede wszystkim wtedy, 
gdy pracujemy z pasją i kiedy kieruje nami 
nasza wewnętrzna motywacja.  Kiedy robisz 
to, co kochasz lub lubisz to, co robisz, zaan-
gażowanie pojawia się w sposób naturalny. 
Tak jak powiedział Steve Jobs: „The only way 
to do great work is to love what you do”. Peł-
nowymiarowe zaangażowanie to też umie-
jętność koncentrowania się na chwili obecnej 
i osiągania równowagi pomiędzy pracą a roz-
rywką, samotnością i współdziałaniem, kon-
centracją i odprężeniem.

Mistrzowska współpraca
W czasach tak szybkiego rozwoju technolo-
gii  tworzenie nowatorskich pomysłów naj-
częściej wymaga stworzenia interdyscypli-
narnych zespołów. Większość wynalazków 
Edisona to wytwór zespołowej, a nie indywi-
dualnej pracy. Ale „mistrzowska współpraca” 
to nie tylko umiejętność harmonijnej pracy w 
zespole. Mistrzowska współpraca opiera się 
przede wszystkim na umiejętności tworze-
nia wielodyscyplinarnych zespołów oraz bu-
dowaniu i wzmacnianiu atmosfery swobod-
nej wymiany myśli.

Kreowanie wartości specjalnej
I wreszcie piąta kompetencja, czyli nic innego 
jak szeroko rozumiana orientacja na klienta. 
To umiejętność dostarczania takich rozwiązań 
zarówno klientowi zewnętrznemu i jak i we-
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Proinnowacyjna kultura organizacy jna
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wnętrznemu, które odpowiadają na jego po-
trzeby, przyczyniają się do poprawy procesów 
i zwiększenia efektywności – innymi słowy 
takich rozwiązań, które są mu przydatne. Kre-
owanie wartości specjalnej to: 

przewidywanie trendów, 

dostrzeganie luk rynkowych, 

wsłuchiwanie się w docelowego odbiorcę i

budowanie zadowolenia klientów.

Edison mówi nam, że konwencje są po to, 
aby je przełamywać, ograniczenia, aby szukać 
możliwości, marzenia, aby je spełniać, pasje, 
żeby z satysfakcja móc na nich zarabiać 
i nimi się dzielić, a umysł ma być otwarty. Nie 
możemy jednak oczekiwać innowacyjnego 
działania od zespołów jeśli nie stworzymy im 
odpowiedniego środowiska pracy. Kompeten-
cje innowacyjności zadziałają jeśli przyswoi je 
sobie jednostka, cały zespół, ale też i cała or-
ganizacja.
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Innowacyjność ma wiele definicji. W budo-
waniu przewagi konkurencyjnej jest determi-
nantą sukcesu, a nierzadko jej brak postrze-
gany jest w kategoriach porażki. Stanowi filar 
rozwoju i odpowiedź na zmiany. Na stałe za-
gościła w języku biznesu, polityki, zarządza-
nia, marketingu czy wreszcie w terminologii 
projektowej. Dlatego istotne jest wspieranie 
innowacji poprzez umiejętne budowanie ze-
społów oraz stwarzanie odpowiedniego oto-
czenia. Potrzebna jest zatem proinnowacyj-
na kultura organizacyjna, sprzyjająca twór-
czemu myśleniu i kreatywności, szczególnie 
wśród menedżerów. 

Jajko czy kura? Kreatywność czy 
innowacja?

Presja sukcesu i dynamiczne otoczenie we-
wnętrzne i zewnętrzne, zmuszają przed-
siębiorstwa do wyróżnienia się, wyłonie-
nia z tłumu. Coraz częściej kreatywność i in-
nowacyjność to kluczowe słowa wizji, misji, 
formułowanych strategii. Nie bez powodu. 
Wysoki poziom konkurencyjności zmusza do 
nieustającego podnoszenia jakości na każdym 
szczeblu organizacyjnym i w każdej dziedzi-
nie funkcjonowania. Prowokuje do ulepsza-
nia, tworzenia nowych rozwiązań, czy, naj-
prościej mówiąc, diagnozowania problemów, 
które można sprzedać. Coraz częściej kre-
atywność jest najbardziej pożądaną cechą, bo 
w jej źródle możemy szukać innowacji. Zrozu-
mienie różnicy między pomiędzy innowacyj-
nością i kreatywnością jestem fundamentem 
dla każdego biznesu. Bowiem podstawą inno-
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wacji jest kreatywność, jednak sama w sobie 
nie pozwala wypracować zysku.

Kreatywność definiowana jest przez wielu au-
torów jako zdolność do twórczego myślenia, 
odkrywania nowatorskich rozwiązań, niesza-
blonowych pomysłów, a człowieka twórcze-
go określa się jako zdolnego do wychodzenia 
poza przyjęte schematy. Kreatywność inicju-
je zmiany, wprowadza wartość, jest impulsem 
do ciągłego rozwoju. Jako proces prowadzi do 
powstania nowego, użytecznego rozwiązania, 
będącego odpowiedzią na zachodzące zmiany. 
Wówczas mamy do czynienia z innowacją.

Kreatywność to umiejętność, kompeten-
cja. Można się jej nauczyć, można ją rozwi-
jać. Osiągnięcia twórcze wynikają z przeła-
mywania schematów, stereotypów. Wyma-
gają szerszego spojrzenia na problem, szu-
kania alternatywy. Mogą być stymulowane 
i ograniczane. Postawy kreatywne mogą pro-
wadzić do zwiększenia efektywności jedno-
stek, rozwiązywania problemów organiza-
cyjnych, zwiększania motywacji, napędza-
nia rozwoju. Poziom innowacyjności przed-
siębiorstw w dużej mierze uwarunkowany 
jest apetytem na kreatywność wśród mene-
dżerów i stylu zarządzania. Odpowiednio za-
rządzana firma promuje rozwój i wspiera pra-
cowników w proinnowacyjnych postawach, 
które wyrażają akceptację dla wdrażania in-
nowacji. 

Człowiek ogarnięty nową ideą jest dziwa-
kiem, dopóki idea ta nie odniesie sukcesu.

Mark TWAIN

Dużo się mówi o tym, iż trzeba tworzyć taką 
kulturę organizacyjną, która będzie wspierać 
innowacyjność. Mniej już jak to robić. Pro-
ponujemy budowanie kultury organizacyjnej 
opartej na 5 kompetencjach innowacyjności.

Jeśli uczyć się, to od najlepszych. Za mistrza in-
nowacyjności z pewnością można uznać Tho-
masa Edisona. Mimo, że pracował ponad sto 
lat temu, możemy sporo się od niego nauczyć 
w zakresie podejścia do innowacyjności. Ame-
rykańscy konsultanci specjalizujący się w in-
nowacyjności Michael J. Gelb i Sarah Miller 
Caldicott zebrali najlepsze praktyki Edisona 
w książce Myśleć jak Edison i opracowali model 
5 kompetencji, które wspierają innowacyjność. 
Uważają, że innowacyjność jest czymś, czego 
można się nauczyć, a opanowanie 5 kompe-
tencji prowadzi do przyswojenia innowacyj-
ności niezależnie od jej wyjściowego poziomu 
(określenie kompetencja odnosi się tu do grupy 
umiejętności, które trzeba opanować, w okre-
ślonej dziedzinie lub działaniu).

Jakich kompetencji zatem trzeba szukać i roz-
wijać w sobie, w pracownikach i w organizacji, 
żeby zwiększyć szanse na tworzenie innowa-
cji?

Nastawienie na rozwiązanie 
problemów

Pierwszą kompetencję idealnie odzwierciedla-
ją cytaty współczesnych naukowców dr. Do-
nalda Kecka, współwynalazcy światłowodu: 
„Po prostu nigdy nie przyszło nam do głowy, 
że ten problem mógłby być nierozwiązywalny” 

i dr. Roberta Langera, odkrywcy systemów 
kontrolowanego uwalniania makromolekuł: 
„Myślę, że kiedy człowiek naprawdę w siebie 
wierzy, jeżeli naprawdę się czymś zajmuje, to 
bardzo niewiele rzeczy jest naprawdę niemożli-
wych”. 

To postawa, która charakteryzuje się:

nastawieniem na osiąganie i przekraczanie 
celów,
pojmowaniem problemu jako szansy, 
traktowaniem porażki jako nauki i szansy 
na coś lepszego w przyszłości, jako chwilo-
wej przeszkody, którą należy przeskoczyć 
w dążeniu do nieuniknionego sukcesu,
nie zniechęcaniem się piętrzącymi się kło-
potami, 
wiarą w pozytywny rezultat podejmowa-
nych wysiłków. 

Nastawienie na rozwiązywanie problemów 
można kształtować poprzez: łączenie celów 
z pasjami, pielęgnowanie optymizmu, nie-
ustanne poszukiwanie wiedzy, wytrwałe eks-
perymentowanie oraz surowy obiektywizm. 

Kalejdoskopowe myślenie
Druga kompetencja to umiejętność spoglą-
dania na problemy i wyzwania z różnych per-
spektyw oraz twórcze poszukiwanie związ-
ków pomiędzy różnymi zjawiskami. To swoisty 
sposób myślenia, aby generować jak najwię-
cej oryginalnych pomysłów. Krótko mówiąc to 
zdolność do:

syntezy i ujmowania całości,

szukania powiązań i odnajdywania nieoczy-
wistych zależności,

szukania nowych sposobów wykorzystania 
istniejącej wiedzy i zasobów,

proponowania rozwiązań wychodzących 
poza utarte schematy.

Kalejdoskopowe myślenie wymaga uwolnie-
nia umysłu od nawykowego myślenia. Ideal-
nym przykładem zastosowania kalejdoskopo-
wego myślenia jest bionika – interdyscypli-

narna nauka badająca budowę i zasady działa-
nia organizmów oraz ich adaptowanie w tech-
nice i budowie urządzeń technicznych na wzór 
organizmu. Często trzeba spojrzeć na problem 
z zupełnie innej perspektywy, aby móc go roz-
wiązać.

Pełnowymiarowe zaangażowanie
Kolejna kompetencja to zabieranie się do 
wszystkiego przy najmniejszym możliwym 
tarciu i z całym rozmachem umysłu, pozwala-
jące na działanie w stanie „przepływu” (flow). 

Stan taki osiągamy przede wszystkim wtedy, 
gdy pracujemy z pasją i kiedy kieruje nami 
nasza wewnętrzna motywacja.  Kiedy robisz 
to, co kochasz lub lubisz to, co robisz, zaan-
gażowanie pojawia się w sposób naturalny. 
Tak jak powiedział Steve Jobs: „The only way 
to do great work is to love what you do”. Peł-
nowymiarowe zaangażowanie to też umie-
jętność koncentrowania się na chwili obecnej 
i osiągania równowagi pomiędzy pracą a roz-
rywką, samotnością i współdziałaniem, kon-
centracją i odprężeniem.

Mistrzowska współpraca
W czasach tak szybkiego rozwoju technolo-
gii  tworzenie nowatorskich pomysłów naj-
częściej wymaga stworzenia interdyscypli-
narnych zespołów. Większość wynalazków 
Edisona to wytwór zespołowej, a nie indywi-
dualnej pracy. Ale „mistrzowska współpraca” 
to nie tylko umiejętność harmonijnej pracy w 
zespole. Mistrzowska współpraca opiera się 
przede wszystkim na umiejętności tworze-
nia wielodyscyplinarnych zespołów oraz bu-
dowaniu i wzmacnianiu atmosfery swobod-
nej wymiany myśli.

Kreowanie wartości specjalnej
I wreszcie piąta kompetencja, czyli nic innego 
jak szeroko rozumiana orientacja na klienta. 
To umiejętność dostarczania takich rozwiązań 
zarówno klientowi zewnętrznemu i jak i we-

Ewa
Serwa

Od 2007 r. zaangażowana w realizację 
programów rządowych i samorządowych, 
współfinansowanych z funduszy struktu-
ralnych. Odpowiedzialna za poświadcza-
nie i certyfikację wydatków do Komisji Eu-
ropejskiej oraz zarządzanie finansowe pro-
gramem. Wieloletni ekspert, doradca i czło-
nek komisji oceny wniosków finansowanych 
ze środków UE. Obecnie koordynuje projek-
ty w sektorze zdrowia, głównie w obsza-
rze restrukturyzacji finansowej jednostek 
medycznych. Związana z oddziałem wro-
cławskim PMI Poland Chapter, gdzie rozwi-
ja pasje i wykorzystuje swój potencjał. Lubi 
wyzwania i dyskowce.

Beata
Bocian

Specjalista ds. zarządzania zasobami ludzki-
mi, trener i certyfikowany coach ICF, mgr fi-
lologii hiszpańskiej. Ukończyła polsko–au-
striacką szkołę dla trenerów WIFI Osterre-
ich w Wiedniu oraz francuską Szkołę Dys-
trybucji ECAL (Ecole de la Distribution) we 
Francji. Od kilkunastu lat w biznesie, zaj-
mowała się przygotowywaniem programów 
rozwojowych, doskonaleniem kompeten-
cji pracowników różnych szczebli (zwłasz-
cza kadry menedżerskiej) oraz tworzeniem i 
wdrażaniem efektywnych rozwiązań i narzę-
dzi w zakresie zarządzania zasobami ludz-
kimi. Pracowała jako HR Biznes Partner w 
Grupie Netia. Uczennica Johna Scherera i 
Amy Barnes – autorytetów w zakresie two-
rzenia efektywnych zespołów w organizacji. 
Obecnie pracuje we Wrocławskim Centrum 
Badań EIT+ Sp. z o.o. w Dziale HR jako Star-
szy Specjalista ds. systemów HR

wnętrznemu, które odpowiadają na jego po-
trzeby, przyczyniają się do poprawy procesów 
i zwiększenia efektywności – innymi słowy 
takich rozwiązań, które są mu przydatne. Kre-
owanie wartości specjalnej to: 

przewidywanie trendów, 

dostrzeganie luk rynkowych, 

wsłuchiwanie się w docelowego odbiorcę i

budowanie zadowolenia klientów.

Edison mówi nam, że konwencje są po to, 
aby je przełamywać, ograniczenia, aby szukać 
możliwości, marzenia, aby je spełniać, pasje, 
żeby z satysfakcja móc na nich zarabiać 
i nimi się dzielić, a umysł ma być otwarty. Nie 
możemy jednak oczekiwać innowacyjnego 
działania od zespołów jeśli nie stworzymy im 
odpowiedniego środowiska pracy. Kompeten-
cje innowacyjności zadziałają jeśli przyswoi je 
sobie jednostka, cały zespół, ale też i cała or-
ganizacja.



Rys. 1. Rezultaty projektów ICT wynikające
z oceny według nowego podejścia.

Źródło: opracowanie na podstawie: CHAOS
Report 2011-2015 Standish Group,

www.infoq.com/articles/standish-chaos-2015
(12.02.2016)
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Na przestrzeni kilku 
ostatnich lat dynamika zmian 
w zarządzaniu projektami 
wpłynęła na konieczność 
rewizji umiejętności kierownika 
projektu oraz jego warsztatu 
pracy. Nowe, zwinne metody 
zarządzania, a także potrzeba 
prowadzenia coraz bardziej 
technicznie skomplikowanych 
i zaawansowanych projektów 
wymagają nowatorskiego 
podejścia do tematyki zarządzania 
projektami i przedefiniowania roli 
kierownika projektu.

Podstawowym założeniem każdego projek-
tu jest realizacja jego celu o czasie i w założo-
nym budżecie. Najnowsze podejście rozszerza 
definicję projektu zakończonego z sukcesem 
o satysfakcjonujący rezultat. Z badań wynika, 
że odsetek projektów ICT (teleinformatyka) 
zakończonych sukcesem wynosi tylko 30% 
(Rys. 1). Problem ten dotyczy również zdecy-
dowanej większości projektów infrastruktural-
nych, które ulegają opóźnieniom, budżet jest 
przekraczany, a interesariusze niezadowoleni.1

W jaki sposób kierownik projektu może 
przyczynić się do jego sukcesu?
Badania wykazują, że zarządzanie wskaźnika-
mi twardymi (budżet, harmonogram) jest wa-
runkiem koniecznym, ale już niewystarczają-
cym. Równie ważna jest umiejętność wpły-
wania kierownika projektu na zespół projek-
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towy oraz interesariuszy. Wyniki z przeprowa-
dzonych badań dowodzą, że skoncentrowanie 
się na fazach projektu, a nie na jego ostatecz-
nym celu, znacząco przyczynia się do porażki 
całego projektu.2  

Bardzo często założenia projektowe mijają się 
z rzeczywistością, klient nie definiuje jasno 
swoich oczekiwań, a projekty rozwijają się nie-
przewidywalnie. Poziom ich komplikacji po-
woduje, że ścieżka, jaką podążamy, jest nie-
znana i wymaga nieustannego koncentrowa-
nia się na celu projektu oraz korygowania lub 
wyboru całkowicie nowych rozwiązań. W tej 
sytuacji nie pomagają stare schematy, zacho-
wania ograniczające kreatywność poszcze-
gólnych członków zespołu i pozostawiają-
ce kierownika projektu w roli nadzorcy każde-
go najmniejszego elementu realizacji projek-
tu. Wszechobecna kontrola kierownika projek-
tu tłumi inwencję, zaangażowanie członków 
zespołu oraz zwalnia ich z poczucia odpowie-
dzialności za dostarczenie produktu. W efek-
cie czynniki te przyczyniają się do porażki pro-
jektu.  Czy możemy to zmienić? 

Jako kierownicy projektów działający w oto-
czeniu procesów, narzędzi oraz biura wspar-
cia projektów (PMO) stajemy przed najwięk-
szym wyzwaniem w zarządzaniu projektami, 
jakimi są: zarządzanie ludźmi, ich motywo-
wanie oraz komunikacja z zespołem i inte-
resariuszami.

Kształtowanie relacji w zespole
W wymagających projektach, z którymi mamy 
na co dzień do czynienia, niezbędne jest po-
święcenie znacznej ilości czasu na zarządzanie 
zespołem, tak, aby projekt mógł osiągnąć za-

kładane cele. Zdając sobie sprawę z tego, jak 
bardzo ważna jest ta część zarządzania pro-
jektami od samego początku buduj zaufanie 
i zaangażowanie wszystkich członków ze-
społu projektowego, bez względu na ich role. 
Umiejętność motywacji, pokazywania indywi-
dualnych korzyści z osiągnięcia celów projek-
tu bardzo często decyduje o jego sukcesie albo 
porażce. Kierownik projektu powinien opierać 
relacje w zespole na wspólnych wartościach 
takich jak: odpowiedzialność, kreatywność, 
zorientowanie na cel projektu oraz samoor-
ganizacja zespołu. Ciągłe odnoszenie się do 
wizji projektu oraz jego najważniejszego celu, 
pomaga w utrzymaniu wysokiej wydajności 
i motywowaniu zespołu do wspólnej pracy.

Planowanie pracy z zespołem
Umiejętność wykorzystania i zaplanowania 
pracy z zespołem pozwala na uniknięcie wielu 

późniejszych problemów, takich jak na przy-
kład utrata jakości czy niedotrzymanie ter-
minów. W efekcie powoduje to przekroczenie 
budżetu projektu oraz, co gorsze, niezadowo-
lenie klienta i innych interesariuszy. W tej sy-
tuacji za najbardziej skuteczną należy uznać 
technikę samoorganizacji zespołów. Przykła-
dem jej wzorcowego zastosowania może być 
spotkanie inaugurujące prace nad projektem 
organizacji 11. Międzynarodowego Kongre-
su PMI Poland Chapter 2016. Przygotowa-
nia do samoorganizacji uwzględniały pozna-
nie się członków zespołu w mniejszych gru-
pach, prace grupowe nad hasłem przewod-
nim kongresu, jak również wyborem poten-
cjalnych tematów wydarzenia. W momencie 
formowania się zespołów obecni na spotkaniu 
wolontariusze zadziwiająco szybko i zgodnie 
podzielili się na zespoły merytoryczne, które 
będą odpowiedzialne za poszczególne obszary 
przygotowywanego kongresu. Każdy z obec-
nych wybrał interesujący go temat, co wróży 
sukces tego przedsięwzięcia. 

Na co dzień kierownicy projektów współpra-
cują z wieloma profesjonalistami, a pozwala-
jąc im na wybór zadań, które są zgodne z ich 
umiejętnościami i zainteresowaniami, znacz-
nie zwiększają prawdopodobieństwo pełne-
go sukcesu projektu. Czy zawsze jest to moż-
liwe? Doświadczenia wskazują, że tak, acz-
kolwiek zdarza się, że pewne ograniczenia 
w tym zakresie stwarza organizacja, w której 
pracujemy. 

Znajdź i wykorzystaj ludzi zaangażo-
wanych 
W swoim zespole szukaj ludzi zaangażowa-
nych, gotowych na wyzwania i niepoddają-
cych się porażce. Staraj się stworzyć z nimi 
partnerskie stosunki poprzez swoją otwartość, 
zaangażowane przewodzenie oraz dawanie 
dobrego przykładu. Postępując w ten sposób 
wyznaczysz potencjalne ścieżki umożliwiają-
ce osiągnięcie celu końcowego. Tylko z osoba-
mi zaangażowanymi w pracę w zespole wszel-
kie problemy, które niewątpliwie pojawią się 
podczas każdego projektu, zostaną rozwiąza-
ne szybciej i sprawniej.

Co zrobić z osobami niezaangażowa-
nymi?
W każdym zespole pojawiają się osoby nie-
chętne do współpracy. W najlepszym przypad-
ku są one pasywne, bardzo skrupulatnie pil-
nują zakresu swoich obowiązków, poza który 
nie wykraczają. Z różnych powodów nie zależy 
im również na celu końcowym projektu. Naj-
częściej takie osoby nie rozumieją istoty dyna-
micznego i elastycznego środowiska, jakim są 
projekty, a skupiają się na chęci „stabilizacji” 
swojej pracy. Zdarzają się również przypad-
ki osób aktywnie szukających źródeł konflik-
tów, podsycających złe nastroje wśród innych 
członków zespołu albo interesariuszy. Opar-
cie projektu na wspólnych wartościach oraz 
osobach zaangażowanych wywiera pozytyw-
ny wpływ na wszystkich członków zespo-

łu, w tym także na osoby niezaangażowane, 
z czasem powodując zmianę ich zachowania.  
Zdarza się niestety, że zmiana następuje do-
piero po zakończeniu projektu. 

Zarządzanie projektami 
oparte na wartości zwiększa 
prawdopodobieństwo 
sukcesu projektu.
Jak radzić sobie ze stresem w zespole?
Radzenie sobie w sytuacjach stresowych, 
umiejętność rozładowania konfliktów, za-
chowania spokoju oraz racjonalnego myśle-
nia w pracy z ludźmi bardzo często jest czyn-
nikiem decydującym o ich aktualnym za-
angażowaniu. Kierownik projektu podlega 
różnym naciskom i umiejętność nieprzeno-
szenia ich na pozostałych członków zespołu 
projektowego korzystnie wpływa na rozwój 
projektu. Czasami konieczne jest nawet blo-
kowanie możliwości komunikacji z zewnątrz. 
Członkowie zespołu mają świadomość ko-
niecznych zadań i terminów, dodatkowe ne-
gatywne bodźce nie pozwolą im na zoriento-
wanie się na rezultacie projektu. 

Praca u podstaw 
Najtrudniejszym wyzwaniem kierownika pro-
jektu jest praca u podstaw, czyli nad samym 
sobą. Jeśli ja, jako kierownik projektu, nie 
będę dostatecznie zaangażowany w projekt 
oraz dostępny dla członków swojego zespołu, 
bardzo trudno będzie mi utrzymać zaangażo-
wanie zespołu na poziomie wystarczającym 
do zakończenia go sukcesem. Kierownik pro-
jektu musi przede wszystkim być wymagają-
cym wobec siebie i pamiętać, że praca w ze-
spole wymaga przewodzenia, a jakość prze-
wodzenia warunkowana jest cechami lidera.

Komunikacja
Kolejnym ważnym zadaniem kierownika pro-
jektu jest komunikacja. Często zapomina-
my, że jej niezbędną częścią jest słuchanie. 
W przypadku konfliktów powstałych podczas 
prowadzenia projektu umiejętność słuchania 
zdaje się być jedną z ważniejszych cech oso-
bowości lidera. Wysłuchanie członków ze-
społu wielokrotnie pozwala na rozwiązanie 
problemów poprzez uwolnienie zespołu od 
nadmiaru złych emocji towarzyszących sytu-
acjom stresowym, kryzysowym, lub też ukie-
runkowuje zespół na szukanie własnego roz-
wiązania zaistniałych sytuacji.

Zamiast podsumowania
Pamiętaj, że praca kierownika projektu nie 
kończy się wraz z oddaniem produktu klien-
towi, istotne są wyciągnięte wnioski, wymia-
na doświadczeń i podsumowanie współpracy. 
Taka praktyka będzie dla każdego z członków 
zespołu wartością dodaną przy realizacji przy-
szłych projektów. Jako kierownik projektu nie 
zapomnij zapytać swojego zespołu o przyczy-
ny sukcesu przedsięwzięcia. 

STREFA WIEDZY

Co jest dzisiaj głównym zadaniem
kierownika projektu?
Dariusz Ciechan

Skuteczność zarządzania projektem w opisa-
ny w artykule sposób potwierdzają wypowie-
dzi członków zespołu mojego ostatniego pro-
jektu, którego celem było przeniesienie cen-
trum danych (DC Move) dla jednego z waż-
nych klientów mojej firmy. Projekt ten trwał 
od kwietnia do grudnia 2015 r. Opisane powy-
żej elementy znacząco przyczyniły się do na-
szego sukcesu, co zostało potwierdzone przez 
obiektywne KPI projektu i docenienie wyra-
żone zarówno przez najważniejszych intere-
sariuszy mojego pracodawcy oraz klienta, dla 
którego projekt został zrealizowany.  

Wydaje mi się, że podstawą sukce-
su projektu był dobór ludzi oraz roz-
łożenie najbardziej pracochłonnych 

zadań na kilka działających równolegle, bardzo 
dobrze zorganizowanych grup. Umożliwiło to 
swobodną wymianę wiedzy i doświadczeń po-
między zespołami oraz zdecydowanie uspraw-
niło rozwiązywanie „w locie” pojawiających się 
problemów, a praca, mimo zmęczenia i presji 
czasu, sprawiała dużą przyjemność.

Maciej Imiołek, Network Engineer w firmie
Atos Poland Global Delivery Center

Tym, co motywowało i jednoczyło 
zespół podczas migracji były wcze-
śniejsze bardzo rzetelne przygoto-

wania, dobra komunikacja i dążenie do osią-
gnięcia wspólnego, ambitnego celu. 

Marcin Kosobucki, Project Leader
w firmie Atos Poland Global Delivery Center
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Na przestrzeni kilku 
ostatnich lat dynamika zmian 
w zarządzaniu projektami 
wpłynęła na konieczność 
rewizji umiejętności kierownika 
projektu oraz jego warsztatu 
pracy. Nowe, zwinne metody 
zarządzania, a także potrzeba 
prowadzenia coraz bardziej 
technicznie skomplikowanych 
i zaawansowanych projektów 
wymagają nowatorskiego 
podejścia do tematyki zarządzania 
projektami i przedefiniowania roli 
kierownika projektu.

Podstawowym założeniem każdego projek-
tu jest realizacja jego celu o czasie i w założo-
nym budżecie. Najnowsze podejście rozszerza 
definicję projektu zakończonego z sukcesem 
o satysfakcjonujący rezultat. Z badań wynika, 
że odsetek projektów ICT (teleinformatyka) 
zakończonych sukcesem wynosi tylko 30% 
(Rys. 1). Problem ten dotyczy również zdecy-
dowanej większości projektów infrastruktural-
nych, które ulegają opóźnieniom, budżet jest 
przekraczany, a interesariusze niezadowoleni.1

W jaki sposób kierownik projektu może 
przyczynić się do jego sukcesu?
Badania wykazują, że zarządzanie wskaźnika-
mi twardymi (budżet, harmonogram) jest wa-
runkiem koniecznym, ale już niewystarczają-
cym. Równie ważna jest umiejętność wpły-
wania kierownika projektu na zespół projek-
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towy oraz interesariuszy. Wyniki z przeprowa-
dzonych badań dowodzą, że skoncentrowanie 
się na fazach projektu, a nie na jego ostatecz-
nym celu, znacząco przyczynia się do porażki 
całego projektu.2  

Bardzo często założenia projektowe mijają się 
z rzeczywistością, klient nie definiuje jasno 
swoich oczekiwań, a projekty rozwijają się nie-
przewidywalnie. Poziom ich komplikacji po-
woduje, że ścieżka, jaką podążamy, jest nie-
znana i wymaga nieustannego koncentrowa-
nia się na celu projektu oraz korygowania lub 
wyboru całkowicie nowych rozwiązań. W tej 
sytuacji nie pomagają stare schematy, zacho-
wania ograniczające kreatywność poszcze-
gólnych członków zespołu i pozostawiają-
ce kierownika projektu w roli nadzorcy każde-
go najmniejszego elementu realizacji projek-
tu. Wszechobecna kontrola kierownika projek-
tu tłumi inwencję, zaangażowanie członków 
zespołu oraz zwalnia ich z poczucia odpowie-
dzialności za dostarczenie produktu. W efek-
cie czynniki te przyczyniają się do porażki pro-
jektu.  Czy możemy to zmienić? 

Jako kierownicy projektów działający w oto-
czeniu procesów, narzędzi oraz biura wspar-
cia projektów (PMO) stajemy przed najwięk-
szym wyzwaniem w zarządzaniu projektami, 
jakimi są: zarządzanie ludźmi, ich motywo-
wanie oraz komunikacja z zespołem i inte-
resariuszami.

Kształtowanie relacji w zespole
W wymagających projektach, z którymi mamy 
na co dzień do czynienia, niezbędne jest po-
święcenie znacznej ilości czasu na zarządzanie 
zespołem, tak, aby projekt mógł osiągnąć za-

kładane cele. Zdając sobie sprawę z tego, jak 
bardzo ważna jest ta część zarządzania pro-
jektami od samego początku buduj zaufanie 
i zaangażowanie wszystkich członków ze-
społu projektowego, bez względu na ich role. 
Umiejętność motywacji, pokazywania indywi-
dualnych korzyści z osiągnięcia celów projek-
tu bardzo często decyduje o jego sukcesie albo 
porażce. Kierownik projektu powinien opierać 
relacje w zespole na wspólnych wartościach 
takich jak: odpowiedzialność, kreatywność, 
zorientowanie na cel projektu oraz samoor-
ganizacja zespołu. Ciągłe odnoszenie się do 
wizji projektu oraz jego najważniejszego celu, 
pomaga w utrzymaniu wysokiej wydajności 
i motywowaniu zespołu do wspólnej pracy.

Planowanie pracy z zespołem
Umiejętność wykorzystania i zaplanowania 
pracy z zespołem pozwala na uniknięcie wielu 

późniejszych problemów, takich jak na przy-
kład utrata jakości czy niedotrzymanie ter-
minów. W efekcie powoduje to przekroczenie 
budżetu projektu oraz, co gorsze, niezadowo-
lenie klienta i innych interesariuszy. W tej sy-
tuacji za najbardziej skuteczną należy uznać 
technikę samoorganizacji zespołów. Przykła-
dem jej wzorcowego zastosowania może być 
spotkanie inaugurujące prace nad projektem 
organizacji 11. Międzynarodowego Kongre-
su PMI Poland Chapter 2016. Przygotowa-
nia do samoorganizacji uwzględniały pozna-
nie się członków zespołu w mniejszych gru-
pach, prace grupowe nad hasłem przewod-
nim kongresu, jak również wyborem poten-
cjalnych tematów wydarzenia. W momencie 
formowania się zespołów obecni na spotkaniu 
wolontariusze zadziwiająco szybko i zgodnie 
podzielili się na zespoły merytoryczne, które 
będą odpowiedzialne za poszczególne obszary 
przygotowywanego kongresu. Każdy z obec-
nych wybrał interesujący go temat, co wróży 
sukces tego przedsięwzięcia. 

Na co dzień kierownicy projektów współpra-
cują z wieloma profesjonalistami, a pozwala-
jąc im na wybór zadań, które są zgodne z ich 
umiejętnościami i zainteresowaniami, znacz-
nie zwiększają prawdopodobieństwo pełne-
go sukcesu projektu. Czy zawsze jest to moż-
liwe? Doświadczenia wskazują, że tak, acz-
kolwiek zdarza się, że pewne ograniczenia 
w tym zakresie stwarza organizacja, w której 
pracujemy. 

Znajdź i wykorzystaj ludzi zaangażo-
wanych 
W swoim zespole szukaj ludzi zaangażowa-
nych, gotowych na wyzwania i niepoddają-
cych się porażce. Staraj się stworzyć z nimi 
partnerskie stosunki poprzez swoją otwartość, 
zaangażowane przewodzenie oraz dawanie 
dobrego przykładu. Postępując w ten sposób 
wyznaczysz potencjalne ścieżki umożliwiają-
ce osiągnięcie celu końcowego. Tylko z osoba-
mi zaangażowanymi w pracę w zespole wszel-
kie problemy, które niewątpliwie pojawią się 
podczas każdego projektu, zostaną rozwiąza-
ne szybciej i sprawniej.

Co zrobić z osobami niezaangażowa-
nymi?
W każdym zespole pojawiają się osoby nie-
chętne do współpracy. W najlepszym przypad-
ku są one pasywne, bardzo skrupulatnie pil-
nują zakresu swoich obowiązków, poza który 
nie wykraczają. Z różnych powodów nie zależy 
im również na celu końcowym projektu. Naj-
częściej takie osoby nie rozumieją istoty dyna-
micznego i elastycznego środowiska, jakim są 
projekty, a skupiają się na chęci „stabilizacji” 
swojej pracy. Zdarzają się również przypad-
ki osób aktywnie szukających źródeł konflik-
tów, podsycających złe nastroje wśród innych 
członków zespołu albo interesariuszy. Opar-
cie projektu na wspólnych wartościach oraz 
osobach zaangażowanych wywiera pozytyw-
ny wpływ na wszystkich członków zespo-

łu, w tym także na osoby niezaangażowane, 
z czasem powodując zmianę ich zachowania.  
Zdarza się niestety, że zmiana następuje do-
piero po zakończeniu projektu. 

Zarządzanie projektami 
oparte na wartości zwiększa 
prawdopodobieństwo 
sukcesu projektu.
Jak radzić sobie ze stresem w zespole?
Radzenie sobie w sytuacjach stresowych, 
umiejętność rozładowania konfliktów, za-
chowania spokoju oraz racjonalnego myśle-
nia w pracy z ludźmi bardzo często jest czyn-
nikiem decydującym o ich aktualnym za-
angażowaniu. Kierownik projektu podlega 
różnym naciskom i umiejętność nieprzeno-
szenia ich na pozostałych członków zespołu 
projektowego korzystnie wpływa na rozwój 
projektu. Czasami konieczne jest nawet blo-
kowanie możliwości komunikacji z zewnątrz. 
Członkowie zespołu mają świadomość ko-
niecznych zadań i terminów, dodatkowe ne-
gatywne bodźce nie pozwolą im na zoriento-
wanie się na rezultacie projektu. 

Praca u podstaw 
Najtrudniejszym wyzwaniem kierownika pro-
jektu jest praca u podstaw, czyli nad samym 
sobą. Jeśli ja, jako kierownik projektu, nie 
będę dostatecznie zaangażowany w projekt 
oraz dostępny dla członków swojego zespołu, 
bardzo trudno będzie mi utrzymać zaangażo-
wanie zespołu na poziomie wystarczającym 
do zakończenia go sukcesem. Kierownik pro-
jektu musi przede wszystkim być wymagają-
cym wobec siebie i pamiętać, że praca w ze-
spole wymaga przewodzenia, a jakość prze-
wodzenia warunkowana jest cechami lidera.

Komunikacja
Kolejnym ważnym zadaniem kierownika pro-
jektu jest komunikacja. Często zapomina-
my, że jej niezbędną częścią jest słuchanie. 
W przypadku konfliktów powstałych podczas 
prowadzenia projektu umiejętność słuchania 
zdaje się być jedną z ważniejszych cech oso-
bowości lidera. Wysłuchanie członków ze-
społu wielokrotnie pozwala na rozwiązanie 
problemów poprzez uwolnienie zespołu od 
nadmiaru złych emocji towarzyszących sytu-
acjom stresowym, kryzysowym, lub też ukie-
runkowuje zespół na szukanie własnego roz-
wiązania zaistniałych sytuacji.

Zamiast podsumowania
Pamiętaj, że praca kierownika projektu nie 
kończy się wraz z oddaniem produktu klien-
towi, istotne są wyciągnięte wnioski, wymia-
na doświadczeń i podsumowanie współpracy. 
Taka praktyka będzie dla każdego z członków 
zespołu wartością dodaną przy realizacji przy-
szłych projektów. Jako kierownik projektu nie 
zapomnij zapytać swojego zespołu o przyczy-
ny sukcesu przedsięwzięcia. 

Dariusz
Ciechan

Certyfikowany kierownik projektu oraz progra-
mu. Kilkanaście lat praktyki w różnych dziedzi-
nach pozwoliło mu na zdobycie doświadcze-
nia i wiedzy z zakresu zarządzania technicznego 
i projektowego projektami ICT. 
Obecnie Senior Project Manager w firmie Atos 
Poland Global Delivery Center w Bydgoszczy, 
a także Wicedyrektor Zarządzający ds. Torunia 
w kujawsko-pomorskim oddziale PMI Poland 
Chapter oraz lider zespołu Finanse i Sponsoring 
na potrzeby 11. Międzynarodowego Kongresu 
PMI PC 2016.
Od lat specjalizuje się w zarządzaniu skompliko-
wanymi projektami wymagającymi wiedzy eks-
perckiej z zakresu IT, transformacji, migracji oraz 
wprowadzania nowych usług. Uczy, prowadzi 
oraz wspomaga innych kierowników projektów 
w zespole, a także pomaga organizacji w prze-
prowadzaniu zmian współpracując z kierownic-
twem firmy. 
Pasjonat samoorganizacji oraz zarządzania pro-
jektami opartego na wartości.

Skuteczność zarządzania projektem w opisa-
ny w artykule sposób potwierdzają wypowie-
dzi członków zespołu mojego ostatniego pro-
jektu, którego celem było przeniesienie cen-
trum danych (DC Move) dla jednego z waż-
nych klientów mojej firmy. Projekt ten trwał 
od kwietnia do grudnia 2015 r. Opisane powy-
żej elementy znacząco przyczyniły się do na-
szego sukcesu, co zostało potwierdzone przez 
obiektywne KPI projektu i docenienie wyra-
żone zarówno przez najważniejszych intere-
sariuszy mojego pracodawcy oraz klienta, dla 
którego projekt został zrealizowany.  

Wydaje mi się, że podstawą sukce-
su projektu był dobór ludzi oraz roz-
łożenie najbardziej pracochłonnych 

zadań na kilka działających równolegle, bardzo 
dobrze zorganizowanych grup. Umożliwiło to 
swobodną wymianę wiedzy i doświadczeń po-
między zespołami oraz zdecydowanie uspraw-
niło rozwiązywanie „w locie” pojawiających się 
problemów, a praca, mimo zmęczenia i presji 
czasu, sprawiała dużą przyjemność.

Maciej Imiołek, Network Engineer w firmie
Atos Poland Global Delivery Center

Tym, co motywowało i jednoczyło 
zespół podczas migracji były wcze-
śniejsze bardzo rzetelne przygoto-

wania, dobra komunikacja i dążenie do osią-
gnięcia wspólnego, ambitnego celu. 

Marcin Kosobucki, Project Leader
w firmie Atos Poland Global Delivery Center

Hertogh, M., Westerveld E. , 2010, Playing with 
Complexity, Management and Organisation of 
Large Infrastructure Projects,  
http://netlipse.eu/media/18750/NETLIPSE%20boo
k.pdf (12.01.2016)
Mulder, N.,  2014, Value-based Project Manage-
ment; http://www.valuebasedprojectmanage-
ment.com/links (10.12.2015)
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Wyzwaniem, przed którym 
coraz częściej staje współczesny 
kierownik projektu jest praca 
w wirtualnych, wielokulturowych 
zespołach projektowych. Praca 
w takim otoczeniu wymaga 
zupełnie nowych kompetencji 
w zakresie zarządzania, gdyż 
międzynarodowe zespoły 
projektowe mają swoją 
dynamikę. Zarządzanie zyskuje 
także szerszy aspekt i dotyczy 
zarządzania różnorodnością 
(diversity management). W tym 
przypadku różnorodność 
rozumiana jest nie tylko 
w odniesieniu do płci, ale przede 
wszystkim do kultury. 

14 STREFA PMI, NR 12, MARZEC 2016, WWW.STREFAPMI.PL

Do zadań kierownika projektu należy także 
umożliwienie wymiany umiejętności, do-
świadczeń, narzędzi. Warto pamiętać o tym, 
aby dzielenie się wiedzą i umiejętnościami 
zdobytymi podczas projektu dotyczyło nie 
tylko zespołu projektowego, ale także całej 
firmy.  Dlatego tak ważna jest dokumentacja 
najlepszych praktyk oraz porażek, aby można 
je było wykorzystać podczas realizacji kolej-
nych międzynarodowych inicjatyw.

Przed kierownikiem projektów stoi także za-
danie dotyczące wypracowanie zasad, które 
ułatwią współpracę: promowanie równości, 
pozytywnego ducha, bez względu na pocho-
dzenie i złożoność zespołu. Jednocześnie kie-
rownicy międzynarodowych projektów powin-
ni poświęcić znacznie więcej czasu na plano-
wanie i przygotowanie uruchomienia projektu, 
w tym identyfikację problemów i ryzyk cha-
rakterystycznego dla tego typu inicjatyw. 

Poniżej kilka elementów, które warto wziąć 
pod uwagę realizując projekt w środowisku 
wielokulturowych.

1. Różnorodność to zaleta projektu, 
nie wada

Różnorodny kulturowo zespół projekto-
wy umożliwia szersze spojrzenie na ten sam 
temat, większą kreatywność w rozwiązaniu 
problemów. Jeśli jednak nie przygotujemy się 
odpowiednio, to ryzyko niepowodzenia pro-
jektu jest bardzo wysokie.

Jedną z przyczyn niepowodzeń projektów mię-
dzynarodowych może być problem z porozu-
mieniem pomiędzy członkami zespołu projek-
towego, którzy pochodzą z różnych kręgów 
kulturowych. Warto się do tego przygotować 
i pamiętać, że pomimo różnych korzeni mamy 
wspólny cel, którym jest realizacja projektu 
z sukcesem.  

2. Realizacja projektów 
w otoczeniu międzynarodowym 
poszerza horyzonty

Praca w projekcie międzynarodowym to 
szansa na poszerzenie wiedzy o innych kul-
turach. Przed  rozpoczęciem prac warto po-
święcić czas, aby poznać tradycję i kultu-
rę kraju, z którym rozpoczynamy współpra-
cę. Wiele informacji znajdziemy w internecie, 
nie wszystkie jednak są wiarygodne i czasami 
różnice kulturowe opisane są zbyt schema-

tycznie. Należy pamiętać, aby do wszelkiego 
rodzaju uproszczeń podchodzić z dystansem 
i zdrowym rozsądkiem.

Niemniej jednak, zdobyte w ten sposób infor-
macje pozwolą nawiązać nieformalne relacje, 
wzbogacą nasze doświadczenie. Ułatwią zro-
zumienie zachowania drugiej strony i pomogą 
uniknąć wielu konfliktów lub frustracji wyni-
kających z tego, że na ten sam problem pa-
trzymy przez pryzmat naleciałości kulturo-
wych.

3. Efektywna komunikacja jest 
kluczem do sukcesu

Moje doświadczenia w prowadzeniu projek-
tów międzynarodowych pokazują, że zawsze  
warto zorganizować przynajmniej jedno sta-
cjonarne spotkanie całego zespołu, najlepiej 
na początku projektu (kick o� meeting). Po-
znanie się, poznanie naszych reakcji, ekspresji, 
nawet mimiki twarzy, znacznie ułatwi pracę, 
kiedy w kolejnych etapach projektu będziemy 
spotykać się podczas video- lub telekonferen-
cji lub wymieniać maile. 

Warto szczerze i uczciwie komunikować pro-
blemy i ryzyka w projekcie, pamiętając jednak, 
że otwartość w komunikacji problemów nie 
zawsze rozumiana jest tak samo w różnych 
kręgach kulturowych. Współpracując z krajami 
azjatyckimi wielokrotnie przekonałam się, że 
trudno o bezpośrednią negatywną informację 
zwrotną i zwykle nie usłyszymy bezpośredniej 
odmowy. W takich przypadkach może pomóc 
jedynie doświadczenie i intuicja. Warto pra-
cować nad dobrymi i szczerymi relacjami oraz 
wykorzystać wszystkie dostępne techniki mi-
nimalizowania ryzyka projektu.

Na początku należy także sprawdzić i ustalić, 
czy wszyscy tak samo rozumiemy w zespo-
le podstawowe pojęcia dotyczące raportowa-
nia, sposobu dostarczania i prezentowania in-
formacji. Na przykład termin deadline, w za-
leżności od kraju czy kręgu kulturowego może 
znaczyć: „dzień przed”, „tego samego dnia” 
lub „dwa dni po terminie.”  

Do elementów, które zakłócają komunika-
cję w projektach międzynarodowych, należą 
także różnice czasowe, struktury raportowa-
nia, czy problemy wynikające z niedostatecz-
nej znajomości języka. W takich przypadkach 
warto dopasować narzędzie komunikacji do 
sytuacji i dać członkom zespołu projektowe-
go możliwość wyboru – czasami łatwiej jest 
wyjaśnić problem mailowo, w innym przypad-
ku bardziej sprawdzi się rozmowa telefonicz-

na. Ważne, abyśmy byli elastyczni i stwarzali 
sprzyjające warunki pracy. 

 O czym jeszcze warto pamiętać: 

aby na początku projektu wybrać narzędzia, 
z których będziemy korzystać do komuni-
kacji: system międzynarodowych telekon-
ferencji dostępny dla wszystkich członków 
zespołu projektowego, umożliwiający pre-
zentację online materiałów oraz korzysta-
nie z połączeń telefonicznych według pre-
ferencyjnych stawek,

aby zaplanować krótkie, 10-15 minutowe 
cotygodniowe spotkania całego zespołu 
projektowego, które pomogą w utrzyma-
niu właściwej dynamiki i morale zespołu,

aby ustalić, w jaki sposób informacje są 
dystrybuowane w projekcie i czy wszyscy 
członkowie zespołu projektowego są od-
powiednio poinformowani.

4. Promowanie otwartości 
i szczerości w kontaktach oraz 
dobrych relacji

Podczas pracy w zespole, jednym z najważ-
niejszych elementów jest promowanie kultury 
przejrzystości i zaufania pomiędzy poszczegól-
nymi członkami zespołu projektowego. Project 
manager powinien zadbać o to, aby bez wzglę-
du na pozycję w organizacji czy rolę w projek-
cie, wszyscy członkowie zespołu projektowe-
go czuli się jego częścią.

5. Promowanie kultury dzielenia się 
wiedzą i umiejętnościami

Do wzmocnienia współpracy na poziomie 
międzynarodowym może przyczynić się także 
transfer wiedzy i doświadczeń. Warto wspie-
rać tego typu działania, gdyż przynoszą one 
wysoką wartość dla organizacji i pozwala-
ją wyeliminować ryzyko powtarzania tych 
samych błędów przy podobnych projektach. 

Doświadczenia w zakresie współpracy w mię-
dzynarodowych zespołach mogą zostać wyko-
rzystane w innych projektach. Ponadto, o ile 
to możliwe, warto także promować kompe-
tencje poszczególnych członków zespołu pro-
jektowego poprzez wykorzystanie najlepszych 
praktyk i rozwiązań z innych krajów. 

6. Kalendarz kulturalny
Realizując projekty międzynarodowe przeko-
nałam się, że warto na samym początku, pla-
nując kamienie milowe, uwzględnić nie tylko 
okres wakacji, który w większości krajów przy-
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Siła bierze się z różnic,
a nie podobieństw
Katarzyna Żurowska

pada na sierpień, ale także święta kościelne 
i inne wolne dni  charakterystyczne dla danego 
kraju np. okres karnawału.

Praca w międzynarodowych projektach to 
skomplikowane przedsięwzięcie, jeśli jednak 
podejdziemy do tego z otwartą głową, chęcią 
nauki – może być także niesamowitą przygo-
dą. Od nas tylko zależy, czy potraktujemy róż-
nice, które istnieją pomiędzy nami, jako wy-
zwanie, któremu będziemy próbowali spro-
stać zespołowo czy jako utrudnienie. Do zalet 
pracy w projektach międzynarodowych zali-
czyłabym: 

lepszą identyfikacja ryzyka – ludzie z róż-
nych środowisk myślą inaczej i są w stanie 
zidentyfikować różne ryzyka,

więcej świetnych rozwiązań – im więk-
sza różnorodność w zespole projektowym 
tym szersze spektrum patrzenia na problem 
i więcej propozycji ich rozwiązania

bardziej kreatywne sposoby rozwiązywa-
nia problemów, dzięki zespołowi złożone-
mu z ludzi z różnych kultur.

pełniejsze zrozumienie potrzeb klien-
tów.
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Do zadań kierownika projektu należy także 
umożliwienie wymiany umiejętności, do-
świadczeń, narzędzi. Warto pamiętać o tym, 
aby dzielenie się wiedzą i umiejętnościami 
zdobytymi podczas projektu dotyczyło nie 
tylko zespołu projektowego, ale także całej 
firmy.  Dlatego tak ważna jest dokumentacja 
najlepszych praktyk oraz porażek, aby można 
je było wykorzystać podczas realizacji kolej-
nych międzynarodowych inicjatyw.

Przed kierownikiem projektów stoi także za-
danie dotyczące wypracowanie zasad, które 
ułatwią współpracę: promowanie równości, 
pozytywnego ducha, bez względu na pocho-
dzenie i złożoność zespołu. Jednocześnie kie-
rownicy międzynarodowych projektów powin-
ni poświęcić znacznie więcej czasu na plano-
wanie i przygotowanie uruchomienia projektu, 
w tym identyfikację problemów i ryzyk cha-
rakterystycznego dla tego typu inicjatyw. 

Poniżej kilka elementów, które warto wziąć 
pod uwagę realizując projekt w środowisku 
wielokulturowych.

1. Różnorodność to zaleta projektu, 
nie wada

Różnorodny kulturowo zespół projekto-
wy umożliwia szersze spojrzenie na ten sam 
temat, większą kreatywność w rozwiązaniu 
problemów. Jeśli jednak nie przygotujemy się 
odpowiednio, to ryzyko niepowodzenia pro-
jektu jest bardzo wysokie.

Jedną z przyczyn niepowodzeń projektów mię-
dzynarodowych może być problem z porozu-
mieniem pomiędzy członkami zespołu projek-
towego, którzy pochodzą z różnych kręgów 
kulturowych. Warto się do tego przygotować 
i pamiętać, że pomimo różnych korzeni mamy 
wspólny cel, którym jest realizacja projektu 
z sukcesem.  

2. Realizacja projektów 
w otoczeniu międzynarodowym 
poszerza horyzonty

Praca w projekcie międzynarodowym to 
szansa na poszerzenie wiedzy o innych kul-
turach. Przed  rozpoczęciem prac warto po-
święcić czas, aby poznać tradycję i kultu-
rę kraju, z którym rozpoczynamy współpra-
cę. Wiele informacji znajdziemy w internecie, 
nie wszystkie jednak są wiarygodne i czasami 
różnice kulturowe opisane są zbyt schema-

tycznie. Należy pamiętać, aby do wszelkiego 
rodzaju uproszczeń podchodzić z dystansem 
i zdrowym rozsądkiem.

Niemniej jednak, zdobyte w ten sposób infor-
macje pozwolą nawiązać nieformalne relacje, 
wzbogacą nasze doświadczenie. Ułatwią zro-
zumienie zachowania drugiej strony i pomogą 
uniknąć wielu konfliktów lub frustracji wyni-
kających z tego, że na ten sam problem pa-
trzymy przez pryzmat naleciałości kulturo-
wych.

3. Efektywna komunikacja jest 
kluczem do sukcesu

Moje doświadczenia w prowadzeniu projek-
tów międzynarodowych pokazują, że zawsze  
warto zorganizować przynajmniej jedno sta-
cjonarne spotkanie całego zespołu, najlepiej 
na początku projektu (kick o� meeting). Po-
znanie się, poznanie naszych reakcji, ekspresji, 
nawet mimiki twarzy, znacznie ułatwi pracę, 
kiedy w kolejnych etapach projektu będziemy 
spotykać się podczas video- lub telekonferen-
cji lub wymieniać maile. 

Warto szczerze i uczciwie komunikować pro-
blemy i ryzyka w projekcie, pamiętając jednak, 
że otwartość w komunikacji problemów nie 
zawsze rozumiana jest tak samo w różnych 
kręgach kulturowych. Współpracując z krajami 
azjatyckimi wielokrotnie przekonałam się, że 
trudno o bezpośrednią negatywną informację 
zwrotną i zwykle nie usłyszymy bezpośredniej 
odmowy. W takich przypadkach może pomóc 
jedynie doświadczenie i intuicja. Warto pra-
cować nad dobrymi i szczerymi relacjami oraz 
wykorzystać wszystkie dostępne techniki mi-
nimalizowania ryzyka projektu.

Na początku należy także sprawdzić i ustalić, 
czy wszyscy tak samo rozumiemy w zespo-
le podstawowe pojęcia dotyczące raportowa-
nia, sposobu dostarczania i prezentowania in-
formacji. Na przykład termin deadline, w za-
leżności od kraju czy kręgu kulturowego może 
znaczyć: „dzień przed”, „tego samego dnia” 
lub „dwa dni po terminie.”  

Do elementów, które zakłócają komunika-
cję w projektach międzynarodowych, należą 
także różnice czasowe, struktury raportowa-
nia, czy problemy wynikające z niedostatecz-
nej znajomości języka. W takich przypadkach 
warto dopasować narzędzie komunikacji do 
sytuacji i dać członkom zespołu projektowe-
go możliwość wyboru – czasami łatwiej jest 
wyjaśnić problem mailowo, w innym przypad-
ku bardziej sprawdzi się rozmowa telefonicz-

na. Ważne, abyśmy byli elastyczni i stwarzali 
sprzyjające warunki pracy. 

 O czym jeszcze warto pamiętać: 

aby na początku projektu wybrać narzędzia, 
z których będziemy korzystać do komuni-
kacji: system międzynarodowych telekon-
ferencji dostępny dla wszystkich członków 
zespołu projektowego, umożliwiający pre-
zentację online materiałów oraz korzysta-
nie z połączeń telefonicznych według pre-
ferencyjnych stawek,

aby zaplanować krótkie, 10-15 minutowe 
cotygodniowe spotkania całego zespołu 
projektowego, które pomogą w utrzyma-
niu właściwej dynamiki i morale zespołu,

aby ustalić, w jaki sposób informacje są 
dystrybuowane w projekcie i czy wszyscy 
członkowie zespołu projektowego są od-
powiednio poinformowani.

4. Promowanie otwartości 
i szczerości w kontaktach oraz 
dobrych relacji

Podczas pracy w zespole, jednym z najważ-
niejszych elementów jest promowanie kultury 
przejrzystości i zaufania pomiędzy poszczegól-
nymi członkami zespołu projektowego. Project 
manager powinien zadbać o to, aby bez wzglę-
du na pozycję w organizacji czy rolę w projek-
cie, wszyscy członkowie zespołu projektowe-
go czuli się jego częścią.

5. Promowanie kultury dzielenia się 
wiedzą i umiejętnościami

Do wzmocnienia współpracy na poziomie 
międzynarodowym może przyczynić się także 
transfer wiedzy i doświadczeń. Warto wspie-
rać tego typu działania, gdyż przynoszą one 
wysoką wartość dla organizacji i pozwala-
ją wyeliminować ryzyko powtarzania tych 
samych błędów przy podobnych projektach. 

Doświadczenia w zakresie współpracy w mię-
dzynarodowych zespołach mogą zostać wyko-
rzystane w innych projektach. Ponadto, o ile 
to możliwe, warto także promować kompe-
tencje poszczególnych członków zespołu pro-
jektowego poprzez wykorzystanie najlepszych 
praktyk i rozwiązań z innych krajów. 

6. Kalendarz kulturalny
Realizując projekty międzynarodowe przeko-
nałam się, że warto na samym początku, pla-
nując kamienie milowe, uwzględnić nie tylko 
okres wakacji, który w większości krajów przy-
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Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, 
na wydziale Wydział Lingwistyki Stosowanej 
i Filologii Wschodniosłowiańskich oraz stu-
diów podyplomowych w Akademii Leona 
Koźmińskiego z zakresu public relations i za-
rządzania projektami. Umiejętności zawodo-
we rozwijała realizując różnorodne projekty, 
uczestnicząc w wielu szkoleniach poświęco-
nych tematyce zarządzania projektami. Wie-
loletni menadżer portfela projektów i kierow-
nik projektów w firmie Wolters Kluwer SA, 
odpowiada za stworzenie metodologii zarzą-
dzania projektami, optymalizację portfela 
projektów, priorytetyzację projektów, aloka-
cje zasobów projektowych. Szkoli kierowni-
ków projektów z zasad zarządzania projekta-
mi w Polsce i za granicą. Menadżer projektów 
realizowanych w zespołach krajowych i mię-
dzynarodowych. Różnorodne doświadczenia 
sprawiły, że jest specjalistą w budowaniu 
i pogłębianiu relacji interpersonalnych. Lubi 
skomplikowane projekty, pracę pod presją 
czasu. Pracuje z pasją, zaangażowaniem, 
koncentruje się na efektywności i osiąganiu 
wyznaczonych celów w połączeniu z dbało-
ścią o relacje międzyludzkie. Pasje: literatura, 
kino, podróże, jazda na rowerze, gotowanie, 
wzornictwo.

pada na sierpień, ale także święta kościelne 
i inne wolne dni  charakterystyczne dla danego 
kraju np. okres karnawału.

Praca w międzynarodowych projektach to 
skomplikowane przedsięwzięcie, jeśli jednak 
podejdziemy do tego z otwartą głową, chęcią 
nauki – może być także niesamowitą przygo-
dą. Od nas tylko zależy, czy potraktujemy róż-
nice, które istnieją pomiędzy nami, jako wy-
zwanie, któremu będziemy próbowali spro-
stać zespołowo czy jako utrudnienie. Do zalet 
pracy w projektach międzynarodowych zali-
czyłabym: 

lepszą identyfikacja ryzyka – ludzie z róż-
nych środowisk myślą inaczej i są w stanie 
zidentyfikować różne ryzyka,

więcej świetnych rozwiązań – im więk-
sza różnorodność w zespole projektowym 
tym szersze spektrum patrzenia na problem 
i więcej propozycji ich rozwiązania

bardziej kreatywne sposoby rozwiązywa-
nia problemów, dzięki zespołowi złożone-
mu z ludzi z różnych kultur.

pełniejsze zrozumienie potrzeb klien-
tów.
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cownik, a w dalszej perspektywie jako etato-
wy członek załogi.

Dodatkowo, organizacje będące co do zasady 
podmiotami non-profit mogą korzystać z sze-
regu bezpłatnych instrumentów wsparcia 
w postaci szkoleń, staży, wymian czy wizyt 
studyjnych. Kierownicy projektu, wolonta-
riusze czy współpracownicy mogą zatem 
nie ponosząc żadnych kosztów zdobywać 
nową wiedzę i umiejętności, jak również na-
wiązywać kontakty mogące zaprocentować 
nowymi projektami czy ofertami pracy.

Rys. 1. Zalety budowania kariery w NGO

W Polsce istnieje wiele przykładów osób, które 
dzięki zaangażowaniu się w lokalne projekty 
organizacji nabyły niesamowite umiejętności, 
których nie byłoby im w stanie dać nawet naj-
lepsze szkolenie czy uniwersytet. Tego typu 
zaangażowanie pozwala dogłębnie zrozumieć 
naturę projektu oraz funkcjonujące w nim 
współzależności. Nierzadko jest to nie tylko 
kuźnia talentów, ale i prawdziwa szkoła życia, 
która kształtuje charakter, wzmacnia nasze 
mocne strony i redukuje słabości. Organiza-
cja to ludzie, którzy sami decydują o kierun-
ku, w jakim ona zmierza. Tym samym zatem, 
każdy członek, wolontariusz czy współpracow-
nik może mieć realny wpływ na swój rozwój, 
zarówno osobisty jak i zawodowy.

Organizacje pozarządowe 
i biznes to dwa różne światy, 
a jednak istnieją między 
nimi pewne podobieństwa. 
Kompetencje zdobyte w tych 
pierwszych z pewnością mogą 
być wykorzystywane w tych 
drugich. Poniższa lektura 
przeznaczona jest przede 
wszystkim dla początkujących 
kierowników projektów 
oraz kandydatów na nich, 
choć zapewne i ci bardziej 
doświadczeni mogą dzięki niej 
zostać zainspirowani.

Organizacje pozarządowe w Polsce
Najbardziej typowymi i rozpowszechniony-
mi formami prawnymi organizacji pozarządo-
wych (NGOs – non-governmental organiza-
tions) są fundacje i stowarzyszenia. Według 
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statystyk w grudniu 2014 r. zarejestrowanych 
było około 17 tys. fundacji i 86 tys. stowarzy-
szeń, z czego ok. 70% prowadziło aktywnie 
swoją działalność. Główna idea jaka przyświe-
ca ich funkcjonowaniu to pomoc oraz zaanga-
żowanie w dziedzinach, miejscach i sprawach, 
w których działalność państwa jest niewydol-
na lub niewystarczająca. Obecne są one więc 
w niemal każdej wsi, mieście czy dzielnicy i są 
bardzo otwarte na społeczność.

Organizacje, poza formą prawną różnią się 
pod wieloma aspektami: celami i rodzajem 
prowadzonej działalności, zasięgiem oddzia-
ływania, liczbą członków (w przypadku sto-
warzyszeń), pracowników i wolontariuszy 
itd. Jednym z najbardziej wymiernych wskaź-
ników jest wielkość przychodów. W 2014 
roku budżet przeciętnej organizacji wynosił 
27 tys. zł, podczas gdy 14% organizacji posia-
dało budżet mniejszy niż 1 tys. zł, 39% z nich 
wykazało przychody między 10 a 100 tys. zł 
i tylko 6% mogło pochwalić się budżetem 
większym niż 1 mln zł.

Oznacza to, że w środowisku NGOs występu-
je bardzo duża różnorodność, która determi-

nuje charakter konkretnej organizacji. Środo-
wisko to może więc być doskonałym poligo-
nem doświadczalnym zarówno dla początku-
jącego, jak i doświadczonego kierownika pro-
jektu.

Charakterystyka działalności NGOs
Istnieje wiele organizacji opierających swoją 
działalność na tradycyjnym modelu organiza-
cyjno-zarządczym. Koła wędkarskie, izby go-
spodarcze, koła przyrodników i inne zrzesze-
nia hobbystyczne prowadzą nieskompliko-
waną działalność opierającą się na jednym 
lub co najwyżej kilku ważniejszych wydarze-
niach w ciągu całego roku. Wynika to w głów-
nej mierze z faktu, że działają one prawie wy-
łącznie na rzecz swoich członków i rzadko 
kiedy wykraczają poza dawno już przyjęte cele 
i środki działania.

Gdy jednak w grę wchodzi wyjście do szer-
szej grupy odbiorców, nieodzowne staje się 
zastosowanie metody projektowej. Nie jest 
ona przecież zarezerwowana np. dla bizne-
su i każdy może ją wdrożyć. W większości 
jednak przypadków zastosowanie podejścia 
projektowego podyktowane jest ograniczo-
nym finansowaniem dla działań. W związku 
z tym NGOs zmuszone są sięgać po środki ze-
wnętrzne (gmina,  środki rządowe czy UE), do 
których dostęp regulowany jest określonymi 
zasadami, a to sprawia, że jedynym słusznym 
sposobem działania jest projekt.

Cykl życia projektu z udziałem 
zewnętrznych funduszy

Stowarzyszenie czy fundacja występując po 
zewnętrzne środki składa wniosek o dofinan-
sowanie, który w profesjonalnej nomenklatu-
rze jest niczym innym jak kartą projektu (Pro-
ject Charter) lub też dokumentem inicjującym 
projekt (Project Initiation Document). Wnio-
sek taki może być mniej lub bardziej rozbudo-
wany, w zależności od instytucji przyznają-
cej dofinansowanie i jego źródła, czyli spon-
sora. W praktyce oznacza to, że organizacje 
i kierownicy projektu muszą być bardzo czujni 
i elastyczni, nie mogą przyzwyczajać się do 
jednej metodyki czy standardu. Dokumenty 
te, jak i zasady przyznawania funduszy mogą 
znacznie różnić się od siebie, a każde prze-
oczenie i niezastosowanie się do określonych 
ram skutkuje zwykle odrzuceniem projektu na 
etapie oceny formalnej przez sponsora.

Projekty w organizacjach mogą trwać od mie-
siąca do kilku lat, mieć budżet poniżej 1 tys. 
lub powyżej 1 mln zł. Ich istnienie podykto-
wane jest jednak zawsze realną potrzebą czy 
problemem społeczności lub obszaru, na rzecz 
którego działa dana organizacja. To właśnie 
w dużej mierze trafność analizy problemu oraz 
odpowiedzi na niego, zawartych w propozy-
cji projektu decyduje o przyznaniu dofinanso-
wania. Rolą kierownika projektu, względnie 
innych osób przygotowujących wniosek, po-
winno być zatem wnikliwe poznanie i zbada-
nie obecnej sytuacji w celu określenia najlep-
szych propozycji rozwiązania problemu, czyli 
zakresu, w odniesieniu przede wszystkim do 
czasu oraz kosztów.

Projekt, który został zaakceptowany ob-
ostrzony jest szeregiem zasad zawartych 
w umowie o dofinansowanie, wytycznych 
programowych bądź w innych dokumentach, 
których treść musi być doskonale znana kie-
rownikowi projektu. Określają one między 
innymi:

termin realizacji oraz kwotę dofinansowa-
nia i wkładu własnego;

zasady sprawozdawczości nt. realizacji pro-
jektu, w tym przede wszystkim postępu fi-
nansowego;

sposób wydatkowania środków (przetarg, 
konkurs ofert itp.);

wymaganą dokumentację projektową (pro-
tokoły i potwierdzenia odbioru, dokumen-
tacja dot. zamówień, listy i dane uczestni-
ków itd.).

Niestety, taka konstrukcja prawna wiąże się 
ze sporymi ograniczeniami i stanowi nie lada 

wyzwanie dla kierownika projektu ze wzglę-
du na:

sztywność zakresu – każdy wniosek o do-
finansowanie przygotowany jest jako od-
powiedź na konkurs, w którym zawarte są 
ściśle określone obszary tematyczne pro-
jektu, grupy jego odbiorców czy wręcz kon-
kretne sposoby działań. Jednocześnie sta-
nowi on punkt wyjściowy oceny oraz okre-
ślenie zakresu projektu. W przypadku zło-
żonych (i długotrwałych) projektów wiąże 
się to z dużym ryzykiem, gdyż niedotrzy-
manie warunków umowy skutkuje zwykle 
koniecznością zwrotu części środków.

brak lub niewielka możliwość przesu-
nięć budżetowych – możliwość przyzna-
nia funduszy na projekt opiera się w znacz-
nym stopniu na ocenie jego budżetu. Jego 
modyfikacje na etapie realizacji projek-
tu są możliwe tylko w nieznacznym stop-
niu, np. w granicach 10% wartości zadania. 
Rzadko natomiast zdarza się, aby można 
było wnosić bardziej znaczące zmiany do 
budżetu.

niedostępność i sformalizowany kon-
takt ze sponsorem – szczególnie trudny 
w przypadku instytucji publicznych, kiedy 
każdą niemal komunikację, w tym prośby o 
zmiany w projekcie realizować należy po-
przez tradycyjną pocztę, co nie tylko wy-
dłuża czas, ale również nie pozwala przed-
stawić w pełni uzasadnienia dla nowych 
propozycji.

Szanse na rozwój zawodowy
Wiele organizacji, zarówno małych, jak 
i dużych, profesjonalizuje swoje działania. 
Tworzą one własne standardy i metody pracy, 
wdrażają systemy zarządzania finansami, ja-
kością, jak również sięgają do sprawdzonych 
metodyk i standardów zarządzania projektami. 
Nierzadko NGOs działają dużo bardziej profe-
sjonalnie niż niejedno przedsiębiorstwo. Dzięki 
sprawnemu zarządzaniu są w stanie zatrud-
niać kilka, kilkanaście, a niekiedy nawet i kil-
kadziesiąt osób, dając im poza miejscem pracy 
pole do rozwoju zawodowego.

Działalność oraz członkostwo w organizacjach 
są otwarte. Z wielką chęcią przyjmują one do 
swojego grona osoby młode oraz wszystkie 
te, które pragną pomagając innym zwiększać 
swoje kompetencje. W wielu organizacjach 
każdy, kto zdobędzie fundusze na opracowa-
ny przez siebie projekt, może zostać jego kie-
rownikiem. Dzięki temu na własnej skórze czy 
to licealista, czy jeszcze niedawno bezrobotny 
może przeżyć swoją pierwszą przygodę z za-
rządzaniem projektem. Początkowo być może 
jako wolontariusz, z czasem jako współpra-

STREFA WIEDZY

Organizacje pozarządowe – kuźnia
kierowników projektu
Łukasz Machciński



cownik, a w dalszej perspektywie jako etato-
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Dodatkowo, organizacje będące co do zasady 
podmiotami non-profit mogą korzystać z sze-
regu bezpłatnych instrumentów wsparcia 
w postaci szkoleń, staży, wymian czy wizyt 
studyjnych. Kierownicy projektu, wolonta-
riusze czy współpracownicy mogą zatem 
nie ponosząc żadnych kosztów zdobywać 
nową wiedzę i umiejętności, jak również na-
wiązywać kontakty mogące zaprocentować 
nowymi projektami czy ofertami pracy.

Rys. 1. Zalety budowania kariery w NGO

W Polsce istnieje wiele przykładów osób, które 
dzięki zaangażowaniu się w lokalne projekty 
organizacji nabyły niesamowite umiejętności, 
których nie byłoby im w stanie dać nawet naj-
lepsze szkolenie czy uniwersytet. Tego typu 
zaangażowanie pozwala dogłębnie zrozumieć 
naturę projektu oraz funkcjonujące w nim 
współzależności. Nierzadko jest to nie tylko 
kuźnia talentów, ale i prawdziwa szkoła życia, 
która kształtuje charakter, wzmacnia nasze 
mocne strony i redukuje słabości. Organiza-
cja to ludzie, którzy sami decydują o kierun-
ku, w jakim ona zmierza. Tym samym zatem, 
każdy członek, wolontariusz czy współpracow-
nik może mieć realny wpływ na swój rozwój, 
zarówno osobisty jak i zawodowy.

Organizacje pozarządowe 
i biznes to dwa różne światy, 
a jednak istnieją między 
nimi pewne podobieństwa. 
Kompetencje zdobyte w tych 
pierwszych z pewnością mogą 
być wykorzystywane w tych 
drugich. Poniższa lektura 
przeznaczona jest przede 
wszystkim dla początkujących 
kierowników projektów 
oraz kandydatów na nich, 
choć zapewne i ci bardziej 
doświadczeni mogą dzięki niej 
zostać zainspirowani.

Organizacje pozarządowe w Polsce
Najbardziej typowymi i rozpowszechniony-
mi formami prawnymi organizacji pozarządo-
wych (NGOs – non-governmental organiza-
tions) są fundacje i stowarzyszenia. Według 
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statystyk w grudniu 2014 r. zarejestrowanych 
było około 17 tys. fundacji i 86 tys. stowarzy-
szeń, z czego ok. 70% prowadziło aktywnie 
swoją działalność. Główna idea jaka przyświe-
ca ich funkcjonowaniu to pomoc oraz zaanga-
żowanie w dziedzinach, miejscach i sprawach, 
w których działalność państwa jest niewydol-
na lub niewystarczająca. Obecne są one więc 
w niemal każdej wsi, mieście czy dzielnicy i są 
bardzo otwarte na społeczność.

Organizacje, poza formą prawną różnią się 
pod wieloma aspektami: celami i rodzajem 
prowadzonej działalności, zasięgiem oddzia-
ływania, liczbą członków (w przypadku sto-
warzyszeń), pracowników i wolontariuszy 
itd. Jednym z najbardziej wymiernych wskaź-
ników jest wielkość przychodów. W 2014 
roku budżet przeciętnej organizacji wynosił 
27 tys. zł, podczas gdy 14% organizacji posia-
dało budżet mniejszy niż 1 tys. zł, 39% z nich 
wykazało przychody między 10 a 100 tys. zł 
i tylko 6% mogło pochwalić się budżetem 
większym niż 1 mln zł.

Oznacza to, że w środowisku NGOs występu-
je bardzo duża różnorodność, która determi-

nuje charakter konkretnej organizacji. Środo-
wisko to może więc być doskonałym poligo-
nem doświadczalnym zarówno dla początku-
jącego, jak i doświadczonego kierownika pro-
jektu.

Charakterystyka działalności NGOs
Istnieje wiele organizacji opierających swoją 
działalność na tradycyjnym modelu organiza-
cyjno-zarządczym. Koła wędkarskie, izby go-
spodarcze, koła przyrodników i inne zrzesze-
nia hobbystyczne prowadzą nieskompliko-
waną działalność opierającą się na jednym 
lub co najwyżej kilku ważniejszych wydarze-
niach w ciągu całego roku. Wynika to w głów-
nej mierze z faktu, że działają one prawie wy-
łącznie na rzecz swoich członków i rzadko 
kiedy wykraczają poza dawno już przyjęte cele 
i środki działania.

Gdy jednak w grę wchodzi wyjście do szer-
szej grupy odbiorców, nieodzowne staje się 
zastosowanie metody projektowej. Nie jest 
ona przecież zarezerwowana np. dla bizne-
su i każdy może ją wdrożyć. W większości 
jednak przypadków zastosowanie podejścia 
projektowego podyktowane jest ograniczo-
nym finansowaniem dla działań. W związku 
z tym NGOs zmuszone są sięgać po środki ze-
wnętrzne (gmina,  środki rządowe czy UE), do 
których dostęp regulowany jest określonymi 
zasadami, a to sprawia, że jedynym słusznym 
sposobem działania jest projekt.

Cykl życia projektu z udziałem 
zewnętrznych funduszy

Stowarzyszenie czy fundacja występując po 
zewnętrzne środki składa wniosek o dofinan-
sowanie, który w profesjonalnej nomenklatu-
rze jest niczym innym jak kartą projektu (Pro-
ject Charter) lub też dokumentem inicjującym 
projekt (Project Initiation Document). Wnio-
sek taki może być mniej lub bardziej rozbudo-
wany, w zależności od instytucji przyznają-
cej dofinansowanie i jego źródła, czyli spon-
sora. W praktyce oznacza to, że organizacje 
i kierownicy projektu muszą być bardzo czujni 
i elastyczni, nie mogą przyzwyczajać się do 
jednej metodyki czy standardu. Dokumenty 
te, jak i zasady przyznawania funduszy mogą 
znacznie różnić się od siebie, a każde prze-
oczenie i niezastosowanie się do określonych 
ram skutkuje zwykle odrzuceniem projektu na 
etapie oceny formalnej przez sponsora.

Projekty w organizacjach mogą trwać od mie-
siąca do kilku lat, mieć budżet poniżej 1 tys. 
lub powyżej 1 mln zł. Ich istnienie podykto-
wane jest jednak zawsze realną potrzebą czy 
problemem społeczności lub obszaru, na rzecz 
którego działa dana organizacja. To właśnie 
w dużej mierze trafność analizy problemu oraz 
odpowiedzi na niego, zawartych w propozy-
cji projektu decyduje o przyznaniu dofinanso-
wania. Rolą kierownika projektu, względnie 
innych osób przygotowujących wniosek, po-
winno być zatem wnikliwe poznanie i zbada-
nie obecnej sytuacji w celu określenia najlep-
szych propozycji rozwiązania problemu, czyli 
zakresu, w odniesieniu przede wszystkim do 
czasu oraz kosztów.

Projekt, który został zaakceptowany ob-
ostrzony jest szeregiem zasad zawartych 
w umowie o dofinansowanie, wytycznych 
programowych bądź w innych dokumentach, 
których treść musi być doskonale znana kie-
rownikowi projektu. Określają one między 
innymi:

termin realizacji oraz kwotę dofinansowa-
nia i wkładu własnego;

zasady sprawozdawczości nt. realizacji pro-
jektu, w tym przede wszystkim postępu fi-
nansowego;

sposób wydatkowania środków (przetarg, 
konkurs ofert itp.);

wymaganą dokumentację projektową (pro-
tokoły i potwierdzenia odbioru, dokumen-
tacja dot. zamówień, listy i dane uczestni-
ków itd.).

Niestety, taka konstrukcja prawna wiąże się 
ze sporymi ograniczeniami i stanowi nie lada 

wyzwanie dla kierownika projektu ze wzglę-
du na:

sztywność zakresu – każdy wniosek o do-
finansowanie przygotowany jest jako od-
powiedź na konkurs, w którym zawarte są 
ściśle określone obszary tematyczne pro-
jektu, grupy jego odbiorców czy wręcz kon-
kretne sposoby działań. Jednocześnie sta-
nowi on punkt wyjściowy oceny oraz okre-
ślenie zakresu projektu. W przypadku zło-
żonych (i długotrwałych) projektów wiąże 
się to z dużym ryzykiem, gdyż niedotrzy-
manie warunków umowy skutkuje zwykle 
koniecznością zwrotu części środków.

brak lub niewielka możliwość przesu-
nięć budżetowych – możliwość przyzna-
nia funduszy na projekt opiera się w znacz-
nym stopniu na ocenie jego budżetu. Jego 
modyfikacje na etapie realizacji projek-
tu są możliwe tylko w nieznacznym stop-
niu, np. w granicach 10% wartości zadania. 
Rzadko natomiast zdarza się, aby można 
było wnosić bardziej znaczące zmiany do 
budżetu.

niedostępność i sformalizowany kon-
takt ze sponsorem – szczególnie trudny 
w przypadku instytucji publicznych, kiedy 
każdą niemal komunikację, w tym prośby o 
zmiany w projekcie realizować należy po-
przez tradycyjną pocztę, co nie tylko wy-
dłuża czas, ale również nie pozwala przed-
stawić w pełni uzasadnienia dla nowych 
propozycji.

Szanse na rozwój zawodowy
Wiele organizacji, zarówno małych, jak 
i dużych, profesjonalizuje swoje działania. 
Tworzą one własne standardy i metody pracy, 
wdrażają systemy zarządzania finansami, ja-
kością, jak również sięgają do sprawdzonych 
metodyk i standardów zarządzania projektami. 
Nierzadko NGOs działają dużo bardziej profe-
sjonalnie niż niejedno przedsiębiorstwo. Dzięki 
sprawnemu zarządzaniu są w stanie zatrud-
niać kilka, kilkanaście, a niekiedy nawet i kil-
kadziesiąt osób, dając im poza miejscem pracy 
pole do rozwoju zawodowego.

Działalność oraz członkostwo w organizacjach 
są otwarte. Z wielką chęcią przyjmują one do 
swojego grona osoby młode oraz wszystkie 
te, które pragną pomagając innym zwiększać 
swoje kompetencje. W wielu organizacjach 
każdy, kto zdobędzie fundusze na opracowa-
ny przez siebie projekt, może zostać jego kie-
rownikiem. Dzięki temu na własnej skórze czy 
to licealista, czy jeszcze niedawno bezrobotny 
może przeżyć swoją pierwszą przygodę z za-
rządzaniem projektem. Początkowo być może 
jako wolontariusz, z czasem jako współpra-

Łukasz
Machciński

Mając 15 lat, jako licealista, rozpoczął swoją 
przygodę z zarządzaniem projektami. Obec-
nie project manager w Atos IT Services, po-
przednio trener w Thomson Reuters, pracow-
nik Działu Projektów Europejskich Uniwersy-
tetu Gdańskiego, inspektor ds. realizacji 
Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno, 
wieloletni kierownik projektu w Inkubatorze 
Przedsiębiorczości w Debrznie, kierownik 
programu w Fundacji LGD – Naszyjnik Pół-
nocy.

Elastyczność
rozwiązań

Dostępność
form

podnoszenia
wiedzy

Otwartość

a)

b)

c)
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Przemysł petrochemiczny pojawił 
się jako absolutna nowość 
w przemyśle chemicznym świata. 
Z tego też tytułu petrochemia 
w Płocku, a o niej będzie mowa 
w tym artykule, była i jest 
największą firmą rafineryjną 
i petrochemiczną w Polsce. 
Duże projekty inwestycyjne 
to przede wszystkim projekt 
budowy PKN Orlen, wcześniej 
funkcjonującego pod nazwą 
Mazowieckie Zakłady Rafineryjne 
i Petrochemiczne.

Pomysł powstania zakładu nastąpił w wyniku 
porozumienia między Związkiem Radzieckim, 
NRD, Węgrami, Czechosłowacją i Polską. Po-
rozumienie dotyczyło budowy gigantycznego 
rurociągu Przyjaźń. Na jego trasie miała po-
wstać wielka rafineria w kraju produkująca 
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sześć milionów ton ropy rocznie. I tak 1 grud-
nia 1959 roku powstały Mazowieckie Zakłady 
Rafineryjne i Petrochemiczne.

Lokalizacje, jakie były brane pod uwagę 
w trakcie wyboru miejsca funkcjonowania 
zakładu były bardzo różne. Ostatecznie zde-
cydowano się na Płock, a konkretnie wieś 
Biała Nowa pod Płockiem. Teren pod przy-
szły kombinat składał się z kilkudziesięciu 
działek, część z nich była po osadnikach nie-
mieckich, a drugą część trzeba było wyku-
pić od osób prywatnych. O położeniu rafinerii 
pod Płockiem zdecydowało przede wszyst-
kim doskonałe położenie w centrum kraju, 
lokalizacja nad Wisłą oraz duże rezerwy siły 
roboczej. Do tego dochodziła tysiącletnia hi-
storia, własne tradycje i duży dorobek kultu-
ralny.

Dużym wyzwaniem dla wykonawców inwe-
stycji była kooperacja z wieloma fabryka-
mi oraz nikłe doświadczenie w realizacji tego 
typu przedsięwzięć. Największym wyzwa-
niem dla powstającego projektu było znale-

zienie wykwalifikowanej kadry pracowniczej. 
Do samej budowy petrochemii powołano 
nowe Przedsiębiorstwo Budownictwa Prze-
mysłowego o nazwie Petrobudowa. Pojawia-
ły się olbrzymie problemy: kooperacja z wie-
loma podmiotami, brak doświadczenia, brak 
zaplecza socjalnego i pracowników to były 
kwestie, którym musiała sprostać dyrekcja 
zakładu.

Wpływ na rozwój mista
Z całego kraju przyjeżdżali wykwalifikowani 
inżynierowie, skuszeni większymi zarobkami 
i posiadaniem własnego mieszkania. Trzeba 
było zapewnić wszystkim godziwe warunki 
pracy, ale także atrakcyjne warunki poza go-
dzinami pracy. Dla władz zakładu problemem 
była asymilacja zamiejscowych pracowni-
ków. Ludzie ci w żaden sposób nie byli zwią-
zani z miastem, nie znali jego historii i tra-
dycji. Organizowano pracownikom wyjazdy 
w góry i nad morze, dzieci wyjeżdżały na ko-
lonie, zimowiska. Organizowano niedzielne 
wyjazdy do teatrów do Warszawy i Łodzi. Za-
częto inwestować w rozwój miasta. Budo-
wano mieszkania, sklepy, bary, punkty usłu-
gowe.

Wraz z powstaniem petrochemii, Płock naro-
dził się na nowo. W ciągu 16 lat obszar miasta 
zwiększył się o dwie trzecie, dwukrotnie przy-
było mieszkańców. Budowa zakładu przyczy-
niła się do coraz większych inwestycji miej-

skich finansowanych lub współfinansowanych 
przez petrochemię. Wybudowano magistra-
lę ciepłowniczą, obiekty sportowe, ogródki re-
kreacyjne, dworzec kolejowy, nowy nowocze-
sny szpital, dwa mosty. Rozwój petrochemii 
spowodował, że powstało wiele firm o zasię-
gu krajowym i międzynarodowym. Zainwesto-
wano także w szkolnictwo zawodowe i ośrod-
ki badawcze.

Budowa kompleksu chemicznego
Za oficjalną datę otwarcia (17 sierpnia 1964 r.) 
uznano uruchomienie pierwszej instalacji 
– Destylacji Rurowo-Wieżowej I, oznaczonej 
jako DRW1, oraz Reformingu I i Oksydacji As-
faltu. 

Pierwsze cysterny wypełnione gotowymi pro-
duktami wyekspediowano już tydzień później. 
Była to instalacja oparta na projekcie w pełni 
polskim, zresztą bardzo udanym. Kluczowa dla 
produkcji benzyn instalacja reformingu była 
już kupiona we Włoszech.

W 1966 roku budowa wkroczyła w decydują-
cą fazę, w której do eksploatacji oddano ko-
lejne instalacje:

Hydroodsiarczanie Olejów Napędowych,

Etylizacja Benzyn,

Fluidalny Kraking Katalityczny I,

Klaus I.

Przedsięwzięcie zaplanowane było na 15 lat 
(tzw. trzy pięciolatki) w okresie 1961-1975, 
a nakłady na inwestycję oszacowano na 
30 mld zł. Do końca 1975 r. przeznaczono na 
nie 26,4 mld zł, w tym 3,9 mld zł na przed-
sięwzięcia towarzyszące, między innymi na 
udział w rozwoju obiektów miejskich.

Produkcja rafineryjna
Nowe wyzwania i nowe plany rozwoju po-
wstały w 1968 roku. Zakładały przerób 12 mi-

lionów ton ropy rocznie i budowę kolejnych 
instalacji petrochemicznych, bardzo nowa-
torskich. Kolejne lata to kolejne zmiany kadry 
zarządzającej i kolejne wyzwania dla zakła-
du. Przełom lat 60-tych i 70-tych to rozwój 
przede wszystkim części petrochemicznej 
– wprowadzono nowe instalacje związane 
z rozwojem polietylenu.

Lata 1973-1976 to wzrost przerobu ropy do 
13 milionów ton rocznie. Nowa technika prze-
robu ropy nie miała sobie równych w Polsce. 
Wprowadzono nowoczesne ratownictwo me-
dyczne, które dzisiaj należy do najlepszych 
w Polsce. W tym czasie na szczeblu ministe-
rialnym zaczęto popełniać błędy dotyczące 
rozbudowy obiektów towarzyszących petro-
chemii. Skutkowało to dużą ilością wypad-
ków. Zakład rozwija się o kolejne siedem in-
stalacji, budowanych równocześnie. Było to 
wydarzenie niespotykane w Polsce nie tylko 
wcześniej, ale także długo później.

Późniejsze lata to zaprzestanie dalszej rozbu-
dowy zakładu, co powodowało coraz większe 
problemy techniczne. Występowały problemy 
z ochroną środowiska spowodowane brakiem 
środków na ten cel.

Kolejne lata to już ciąg problemów politycz-
nych, czego skutkiem były częste przestoje, 
strajki, niezadowolenie załogi z rozwoju firmy. 
W 1982 roku nowy dyrektor złagodził spory 
z załogą i podjął się dalszego rozwoju zakładu. 
W latach 90-tych zmianom w kraju towarzy-
szyły zmiany w petrochemii.

Rozwój w latach transformacji 
ustrojowej

Za wprowadzenie gospodarki rynkowej 
w Polsce poszły również zmiany w zarzą-
dzaniu płocką petrochemią. Konieczne było 
przeprowadzenie w zakładzie niezbędnych 
reform i przebudowanie firmy tak, by mogła 
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Romantyzm budów, czyli rzecz
o PKN Orlen
Wojciech Danowski

być konkurencyjna na wolnym rynku. Do 
tego potrzebny był odpowiedni, odważny ka-
pitał ludzki. Reformy w tym okresie były pod-
stawą do stworzenia największej i najpotęż-
niejszej firmy w Polsce. Jak mówi ówczesny 
prezes firmy Konrad Jaskóła, bez tych reform 
nie byłoby u nas nafty.

W roku 1993 w związku z prywatyzacją sek-
tora państwowego Mazowieckie Zakłady Ra-
fineryjne i Petrochemiczne przekształciły się 
w spółkę skarbu państwa o nazwie Petroche-
mia Płock SA.

Jako, że jestem płocczaninem pamiętam, jak 
9,5 tys. pracowników otrzymało akcje zakła-
du i związane z tym trochę zabawne miano-
wanie Płocka „miastem szejków”. W przypad-
ku Petrochemii do pracowników trafiło aż 6,3 
mln akcji. W wielu rodzinach pojawiła się eu-
foria, zapanowały złote czasy dla handlow-
ców, zwłaszcza właścicieli salonów samocho-
dowych i sklepów z artykułami budowlanymi. 
Gwałtownie wzrosły ceny nieruchomości.

W maju 1999 roku doszło do wielkiej fuzji, 
w wyniku której Płock stał się siedzibą naj-
większej firmy w Europie Środkowej. Petro-
chemia Płock SA została połączona z Centra-
lą Przemysłu Naftowego i utworzono Polski 
Koncern Naftowy SA. Pod względem przy-
chodów już wtedy była to pierwsza firma 
w Polsce, a obecnie jest jedną ze sztandaro-
wych spółek Skarbu Państwa.
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Przemysł petrochemiczny pojawił 
się jako absolutna nowość 
w przemyśle chemicznym świata. 
Z tego też tytułu petrochemia 
w Płocku, a o niej będzie mowa 
w tym artykule, była i jest 
największą firmą rafineryjną 
i petrochemiczną w Polsce. 
Duże projekty inwestycyjne 
to przede wszystkim projekt 
budowy PKN Orlen, wcześniej 
funkcjonującego pod nazwą 
Mazowieckie Zakłady Rafineryjne 
i Petrochemiczne.

Pomysł powstania zakładu nastąpił w wyniku 
porozumienia między Związkiem Radzieckim, 
NRD, Węgrami, Czechosłowacją i Polską. Po-
rozumienie dotyczyło budowy gigantycznego 
rurociągu Przyjaźń. Na jego trasie miała po-
wstać wielka rafineria w kraju produkująca 
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sześć milionów ton ropy rocznie. I tak 1 grud-
nia 1959 roku powstały Mazowieckie Zakłady 
Rafineryjne i Petrochemiczne.

Lokalizacje, jakie były brane pod uwagę 
w trakcie wyboru miejsca funkcjonowania 
zakładu były bardzo różne. Ostatecznie zde-
cydowano się na Płock, a konkretnie wieś 
Biała Nowa pod Płockiem. Teren pod przy-
szły kombinat składał się z kilkudziesięciu 
działek, część z nich była po osadnikach nie-
mieckich, a drugą część trzeba było wyku-
pić od osób prywatnych. O położeniu rafinerii 
pod Płockiem zdecydowało przede wszyst-
kim doskonałe położenie w centrum kraju, 
lokalizacja nad Wisłą oraz duże rezerwy siły 
roboczej. Do tego dochodziła tysiącletnia hi-
storia, własne tradycje i duży dorobek kultu-
ralny.

Dużym wyzwaniem dla wykonawców inwe-
stycji była kooperacja z wieloma fabryka-
mi oraz nikłe doświadczenie w realizacji tego 
typu przedsięwzięć. Największym wyzwa-
niem dla powstającego projektu było znale-

zienie wykwalifikowanej kadry pracowniczej. 
Do samej budowy petrochemii powołano 
nowe Przedsiębiorstwo Budownictwa Prze-
mysłowego o nazwie Petrobudowa. Pojawia-
ły się olbrzymie problemy: kooperacja z wie-
loma podmiotami, brak doświadczenia, brak 
zaplecza socjalnego i pracowników to były 
kwestie, którym musiała sprostać dyrekcja 
zakładu.

Wpływ na rozwój mista
Z całego kraju przyjeżdżali wykwalifikowani 
inżynierowie, skuszeni większymi zarobkami 
i posiadaniem własnego mieszkania. Trzeba 
było zapewnić wszystkim godziwe warunki 
pracy, ale także atrakcyjne warunki poza go-
dzinami pracy. Dla władz zakładu problemem 
była asymilacja zamiejscowych pracowni-
ków. Ludzie ci w żaden sposób nie byli zwią-
zani z miastem, nie znali jego historii i tra-
dycji. Organizowano pracownikom wyjazdy 
w góry i nad morze, dzieci wyjeżdżały na ko-
lonie, zimowiska. Organizowano niedzielne 
wyjazdy do teatrów do Warszawy i Łodzi. Za-
częto inwestować w rozwój miasta. Budo-
wano mieszkania, sklepy, bary, punkty usłu-
gowe.

Wraz z powstaniem petrochemii, Płock naro-
dził się na nowo. W ciągu 16 lat obszar miasta 
zwiększył się o dwie trzecie, dwukrotnie przy-
było mieszkańców. Budowa zakładu przyczy-
niła się do coraz większych inwestycji miej-

skich finansowanych lub współfinansowanych 
przez petrochemię. Wybudowano magistra-
lę ciepłowniczą, obiekty sportowe, ogródki re-
kreacyjne, dworzec kolejowy, nowy nowocze-
sny szpital, dwa mosty. Rozwój petrochemii 
spowodował, że powstało wiele firm o zasię-
gu krajowym i międzynarodowym. Zainwesto-
wano także w szkolnictwo zawodowe i ośrod-
ki badawcze.

Budowa kompleksu chemicznego
Za oficjalną datę otwarcia (17 sierpnia 1964 r.) 
uznano uruchomienie pierwszej instalacji 
– Destylacji Rurowo-Wieżowej I, oznaczonej 
jako DRW1, oraz Reformingu I i Oksydacji As-
faltu. 

Pierwsze cysterny wypełnione gotowymi pro-
duktami wyekspediowano już tydzień później. 
Była to instalacja oparta na projekcie w pełni 
polskim, zresztą bardzo udanym. Kluczowa dla 
produkcji benzyn instalacja reformingu była 
już kupiona we Włoszech.

W 1966 roku budowa wkroczyła w decydują-
cą fazę, w której do eksploatacji oddano ko-
lejne instalacje:

Hydroodsiarczanie Olejów Napędowych,

Etylizacja Benzyn,

Fluidalny Kraking Katalityczny I,

Klaus I.

Przedsięwzięcie zaplanowane było na 15 lat 
(tzw. trzy pięciolatki) w okresie 1961-1975, 
a nakłady na inwestycję oszacowano na 
30 mld zł. Do końca 1975 r. przeznaczono na 
nie 26,4 mld zł, w tym 3,9 mld zł na przed-
sięwzięcia towarzyszące, między innymi na 
udział w rozwoju obiektów miejskich.

Produkcja rafineryjna
Nowe wyzwania i nowe plany rozwoju po-
wstały w 1968 roku. Zakładały przerób 12 mi-

lionów ton ropy rocznie i budowę kolejnych 
instalacji petrochemicznych, bardzo nowa-
torskich. Kolejne lata to kolejne zmiany kadry 
zarządzającej i kolejne wyzwania dla zakła-
du. Przełom lat 60-tych i 70-tych to rozwój 
przede wszystkim części petrochemicznej 
– wprowadzono nowe instalacje związane 
z rozwojem polietylenu.

Lata 1973-1976 to wzrost przerobu ropy do 
13 milionów ton rocznie. Nowa technika prze-
robu ropy nie miała sobie równych w Polsce. 
Wprowadzono nowoczesne ratownictwo me-
dyczne, które dzisiaj należy do najlepszych 
w Polsce. W tym czasie na szczeblu ministe-
rialnym zaczęto popełniać błędy dotyczące 
rozbudowy obiektów towarzyszących petro-
chemii. Skutkowało to dużą ilością wypad-
ków. Zakład rozwija się o kolejne siedem in-
stalacji, budowanych równocześnie. Było to 
wydarzenie niespotykane w Polsce nie tylko 
wcześniej, ale także długo później.

Późniejsze lata to zaprzestanie dalszej rozbu-
dowy zakładu, co powodowało coraz większe 
problemy techniczne. Występowały problemy 
z ochroną środowiska spowodowane brakiem 
środków na ten cel.

Kolejne lata to już ciąg problemów politycz-
nych, czego skutkiem były częste przestoje, 
strajki, niezadowolenie załogi z rozwoju firmy. 
W 1982 roku nowy dyrektor złagodził spory 
z załogą i podjął się dalszego rozwoju zakładu. 
W latach 90-tych zmianom w kraju towarzy-
szyły zmiany w petrochemii.

Rozwój w latach transformacji 
ustrojowej

Za wprowadzenie gospodarki rynkowej 
w Polsce poszły również zmiany w zarzą-
dzaniu płocką petrochemią. Konieczne było 
przeprowadzenie w zakładzie niezbędnych 
reform i przebudowanie firmy tak, by mogła 

Z wykształcenia matematyk, z zamiłowania 
kierownik projektów informatycznych. Ab-
solwent matematyki na Uniwersytecie Łódz-
kim, posiada również dyplomy Uniwersyte-
tu Warszawskiego z zakresu informatyki go-
spodarczej, Politechniki Warszawskiej z in-
formatyki i technik internetu, Szkoły Głów-
nej Handlowej z zarządzania projektami in-
formatycznymi w środowisku e-biznesowym, 
a także dyplom ukończenia studiów Executi-
ve MBA na Politechnice Lubelskiej i Universi-
ty of Minnesota. 
Pasjonuje się motocyklami, biega, podróżu-
je, kocha sztukę i architekturę. W wolnym 
czasie czyta literaturę angielską i współcze-
sną literaturę hiszpańskojęzyczną. 
W życiu kieruje się zasadą Roberta 
Baden-Powella, że człowiek powinien pozo-
stawić środowisko w nieco lepszym stanie 
niż je zastał, dlatego też działa jako wolonta-
riusz na rzecz organizacji pozarządowych, 
między innymi dla Fundacji Kronenberga 
i PMI Poland Chapter.
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być konkurencyjna na wolnym rynku. Do 
tego potrzebny był odpowiedni, odważny ka-
pitał ludzki. Reformy w tym okresie były pod-
stawą do stworzenia największej i najpotęż-
niejszej firmy w Polsce. Jak mówi ówczesny 
prezes firmy Konrad Jaskóła, bez tych reform 
nie byłoby u nas nafty.

W roku 1993 w związku z prywatyzacją sek-
tora państwowego Mazowieckie Zakłady Ra-
fineryjne i Petrochemiczne przekształciły się 
w spółkę skarbu państwa o nazwie Petroche-
mia Płock SA.

Jako, że jestem płocczaninem pamiętam, jak 
9,5 tys. pracowników otrzymało akcje zakła-
du i związane z tym trochę zabawne miano-
wanie Płocka „miastem szejków”. W przypad-
ku Petrochemii do pracowników trafiło aż 6,3 
mln akcji. W wielu rodzinach pojawiła się eu-
foria, zapanowały złote czasy dla handlow-
ców, zwłaszcza właścicieli salonów samocho-
dowych i sklepów z artykułami budowlanymi. 
Gwałtownie wzrosły ceny nieruchomości.

W maju 1999 roku doszło do wielkiej fuzji, 
w wyniku której Płock stał się siedzibą naj-
większej firmy w Europie Środkowej. Petro-
chemia Płock SA została połączona z Centra-
lą Przemysłu Naftowego i utworzono Polski 
Koncern Naftowy SA. Pod względem przy-
chodów już wtedy była to pierwsza firma 
w Polsce, a obecnie jest jedną ze sztandaro-
wych spółek Skarbu Państwa.
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Could you tell us a couple of words how 

you started your journey with project man-

agement?

I started my first business when I was 21 in 

the high-fi world, designing loudspeakers. 

I have set up a number of companies over the 

years. Some people called me a serial entre-

preneur because I’ve done and run so many 

companies and worked in so many di�erent 

industries. At a certain point in my career, 

when I was running a fast growing interna-

tional company, I suddenly realized that ac-

tually everything we do in business that is 

new is in fact a kind of project: Be it devel-

oping a new product, creating a new service, 

working for a new kind of client, in a new 

sector. 
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In the early 2000’s I spent much of my time 
trying to fix broken software IT companies, 
trying to save them from bankruptcy and 
finding innovative ways to make them profit-
able for their shareholders. I was called in as 
a problem solver which often involved having 
to cut them up in order to make them prof-
itable.  What I did was to ask myself three 
basic questions: 1) What’s the problem we’re 
trying to solve? 2) How do we know when 
it’s solved?  3) What should be the di�erence 
between the organization today and in six 
months’ time or a year. 

Then I looked at these three questions as the 
basis of a project. For example, if we imagine 
that there is little or no new orders coming 
in, we could be fooled into thinking that the 
problem is that we need 1 million € reve-

nue because we have costs of a 1 million €. 
But this is totally wrong. I mean what is the 
problem here? The product, the service, the 
market, the sales person, production, supply 
chain. And just because we have costs of one 
million, that’s just a given fact. Maybe we 
need 10 million € to be sustainable, or maybe 
the company is not worth saving because its 
business case makes no sense. 

The project is defined as what is the problem 
we’re trying to solve? How do we know when 
it is solved? At that point solving the problem 
becomes the project. What do we need to do 
to achieve this? How much will it take? How 
will it cost? What are the risks? What are the 
challenges? What if we don’t do the project? 
What if we do the project?

Then I invented a very straightforward meth-
odology of my own. I studied Prince2 and 
I looked at PMI but implementing these great 
guidelines and methodologies into companies 
from scratch takes a great deal of time and 
e�ort, and more often than not, (especially in 
broken companies) we just don’t have that. 
So I invented a very simplified version based 
around my key questions that could be ex-

plained in just a few hours and implemented 
almost immediately. I come in in the morn-
ing and together with the leadership team 
we could brain storm in a very unique way so 
that by the next day we could start struc-
turing and even implementing a project. So 
that was really how I started working as 
a director/interim manager trying to fix their 
problems. And when the problem is fixed 
I could step out knowing that the root cause 
is solved and the business could run on its 
own again. 

What does good project management 
mean for you?

Ensuring that we solve the root cause and de-
liver a working, sustainable solution. And not 
to focus solely on the symptoms of a prob-
lem. Imagine that I have a bad cold and I am 
feeling very ill and cannot work. Taking a pill 
to relieve the symptoms is not much use. In 
fact I will just make everyone else sick. What 
I must do is go home, do nothing except sleep 
and drink water and fruit and the root prob-
lem will go away and the symptoms too.  

A lot of time in real life we’re dealing with 
symptoms (the runny noses, the headaches 
etc.) and not with the real root causes.  If the 
sales guy is not bringing enough sales, you 
kick out the sales guy, and bring an another. 
But more often than not, the sales guy is not 
the problem. The real problem could be (for 
example) that the quality of the product is 
not good or even if it is good and you increase 
sales – what if production can’t follow and 
your quality collapses? 

Life is far more complex than we like to think. 
And it is constantly changing. What was Ok 
as a fix five years ago maybe totally out dated 
today. And this is the basis of my first book 
Making a di�erence. If you gonna make a dif-
ference you’ve got to solve the root core 
problem. And you do that by working in a log-
ical and e�cient way, all the time motivating 
others around you to play their part.

All this doesn’t mean there is no room for 
PMI. If you’ve got Project Managers work-
ing in a company it’s really great if you have 
somebody who is really experienced Project 
Manager who knows lots of methodologies: 
STLS, Waterfall, Agile etc. They can choose 
what is correct for the situation. But if you 
go for an operation you don’t expect the sur-
geon to explain how exactly she’s going to 
do it, you just want to know that you will 
still be able to play the piano again after-

wards. That’s kind of how I feel about project 
management. It’s ok for project managers to 
talk about project management methodol-
ogies etc between each other but not with 
their clients. They are interested in what the 
project can and will do for their businesses.

Whatever needs to be done. If you need to 
make high level plan, you make high level 
plan. If you need to prepare risk analysis, you 
make one. You don’t need to go on and on to 
your client I need to make risk analysis. Just 
do it! And you say to the client: I’ve been 
considering the risks: what if it rains on our 
family fun day, we’ll need a tent? So please 
do not bore them by talking about method-
ology and how you are going to do some-
thing, talk about why you need to do it. If 
I have to say why we need project manage-
ment I just say “because good project man-
agement allows us to solve complex prob-
lems and achieve things in much simpler 
and more e�cient way and that applies with 
everything.

You mentioned it’s not your first confer-
ence organized by Project Management In-
stitute you’ve been involved. How did you 
get involved with PMI? 

Quite simple. I wrote my first book and 
I wanted to promote it. I was given the chance 
to present Keynote Speech. Everybody loved 
it so I have been invited back nearly every year 
ever since. I gave my first speech on finding 
“Hidden Agenda”. Since then I got to know 
people from PMI. Some of my employees are 
PMI people. I like interacting with them. I like 
meeting new people and showing them an-
other way of working.

I’ve been involved with PMI for three years. 
Based on my experience it gives you an op-
portunity to build your career, meet enthu-
siastic people, travel the world and more. 
It is sometimes a challenge to encourage 
more people and show them the value of 
getting involved with PMI. Unless you try 
it on your own

Ok, it’s absolutely right. If we make a parallel 
between PMI and the church. 

Laugh…

Why not?! People who go to church go there 
for very various reasons. Imagine some-
one who has never been to church in his life 
before and his wife dies, he’s very unhap-
py. Someone comes and says: Why don’t you 
come to church? He goes to church because 
he’s very unhappy, he’s feeling lonely. Actu-

Can Project Manager be effective
Change Manager?
The interview with Harley Lovegrove conducted by
Katarzyna Schaefer.
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ally fundamentally he’s going to church to 
meet people. If he goes to church and in the 
first meeting after church, people start dis-
cussing the rules of religion and the mys-
tery of faith, he may never come back again. 
But if you give him a cup of co�ee and a hug 
maybe he’ll stay. PMI is exactly the same. It’s 
like a church. It’s a group of people world-
wide facing similar problems, similar chal-
lenges in their lives, in their work or careers. 
PMI set out a kind of framework and if you 
follow that framework the chances of suc-
cess are higher privately for you and also for 
your employer. 

If I gave my people a language to commu-
nicate ideas and concepts just like religious 
people do in the Koran or the Bible. We refer 
to the PMBOK as the bible sometimes. The 
PMBOK needs to be rewritten. It doesn’t 
make sense any more. In 1960 and 1970 it 
made perfect sense but it doesn’t make much 
sense any more. There are elements which are 
really basic elements as Plan-Do-Check-Act. 
However it doesn’t really help a manager of 
a small company to develop their products 
quicker. That’s why we have all those other 
things like Six Sigma and other methodolo-
gies being built because PMI as a methodolo-
gy is actually not working. At the same time 
starting as a group of people who come to 
discuss the problems they have in their own 
companies, it’s grown to worldwide organiza-
tion. PMI is very, very useful. When I talk at 
PMI events I meet interesting people. I hope-
fully inspire them to find a new development 
and to help to actually improve the PMI.

So when you want to attract more people 
don’t talk about the what’s and the how’s 
but about the why’s. I joined PMI because 
it’s great bunch of people and we have a real 
laugh. It gives me a chance to travel the world 
and I’ve learned these new skills which I can 
find useful in my career. To talk about why 
project management is so much fun. 

I love projects, especially when they are very 
complex and have a very tight timeframe. 
‘Doing the seemingly impossible’ is what 
gives me and my teams a buzz. Somehow 
they tend to just land on my desk. But by 
learning how to tackle these things you re-
alize you can do it and that it’s great fun! No 
matter if it is organizing a party in the open 
air in June, or developing a new product or 
type of car, or moving o�ces, or merging two 
radically di�erent companies.  What you soon 
learn, it’s the people bit that is the most im-

portant and the most challenging. That’s why 

I wrote The Change Manager’s Handbook. Be-

cause good change management lies behind 

all great projects. And when you have a good 

people experience then project management 

is the best job in the world. 

During your Keynote Speech at New Trends 

in Project Management Conference 2016 

you’ll be talking about change manage-

ment. At which point in your life did you 

get interested in change management? 

What was the driving force?

Basically I’m a very good persuader. I think 

if I set my mind to it, I could persuade you 

to get on a plane, come over to Brussels and 

work with me for six months. People tell me 

I am a good persuader. Then I meet other 

people who are not good persuaders. They 

have a lot of problems trying to get people 

to behave and do things in a way that they 

do not want to do, at first, and we call that 

change management.  With some people it 

comes more naturally than others. That’s 

why I wrote the book because you do not 

have to be like me, you just have to under-

stand the principles and find your own way of 
utilizing them. I wrote the book like a cook-
ery book so that everyone can understand 
and follow the principles of change manage-
ment. What’s more I give them loads of tem-
plates and tools that they can download so 
they can get right on with it, right away.  

At a certain point I had the company with 
30 people working with me. Some of them 
were useless in getting people to do things, 
they were great analysts but not inspirers. 
So I started thinking about what it is that 
I’m doing that inspires people to adapt to 
change. By knowing this, I could begin to 
coach others to do the same. Not necessar-
ily like I do but to learn the processes and 
do it in their own way. Because there are 
many quiet, gentle people who are brilliant 
at getting you to do things. Some good pro-
jects managers can make good change man-
agers and others can’t. What ever happens, 
you have to make sure that in your team 
you always have people who have the skills 
needed for the task ahead. 

So is it possible for a person who is special-
ized in particular field to become a project 
manager in completely di�erent field?

Absolutely it is and it’s even a benefit. I even 
encourage our clients not take on a project 
manager with experience in the sector they 
are in because they don’t need experts as 
project managers. They probably have loads 
of them in their companies already. They 
need project managers who know the prob-
lem they’re trying to solve and how best to 
go about it. 

In your opinion which qualities make 
a good change manager?

Excellent communication skills, creative 
thinking capability, good persuasion skills, 
two big ears to listen to others and under-
stand where they are coming from. Extreme-
ly high EQ, the ability to work in the back-
ground, confidence to challenge things, will-
ingness to coach and be coached, good plan-
ner, good strategist, good timer, good leader, 
good analyst. 

You’ve highlighted all the strengths change 
manager should possess. What do you 
think the biggest challenge is in imple-
menting change management nowadays?

The biggest challenge in implementing 
change management is normally to put into 
words the ‘why’ so that your client can sell 
the change to their people. The big chal-
lenge is not to see change management as 
some kind of arty and philosophical thing 
but something pragmatic that helps organi-
zations to achieve the changes they want to 
achieve much quicker they did before.

Thank you so much for inspiring talk. I look 
forward to meeting you in person.
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the high-fi world, designing loudspeakers. 

I have set up a number of companies over the 

years. Some people called me a serial entre-

preneur because I’ve done and run so many 
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In the early 2000’s I spent much of my time 
trying to fix broken software IT companies, 
trying to save them from bankruptcy and 
finding innovative ways to make them profit-
able for their shareholders. I was called in as 
a problem solver which often involved having 
to cut them up in order to make them prof-
itable.  What I did was to ask myself three 
basic questions: 1) What’s the problem we’re 
trying to solve? 2) How do we know when 
it’s solved?  3) What should be the di�erence 
between the organization today and in six 
months’ time or a year. 

Then I looked at these three questions as the 
basis of a project. For example, if we imagine 
that there is little or no new orders coming 
in, we could be fooled into thinking that the 
problem is that we need 1 million € reve-

nue because we have costs of a 1 million €. 
But this is totally wrong. I mean what is the 
problem here? The product, the service, the 
market, the sales person, production, supply 
chain. And just because we have costs of one 
million, that’s just a given fact. Maybe we 
need 10 million € to be sustainable, or maybe 
the company is not worth saving because its 
business case makes no sense. 

The project is defined as what is the problem 
we’re trying to solve? How do we know when 
it is solved? At that point solving the problem 
becomes the project. What do we need to do 
to achieve this? How much will it take? How 
will it cost? What are the risks? What are the 
challenges? What if we don’t do the project? 
What if we do the project?

Then I invented a very straightforward meth-
odology of my own. I studied Prince2 and 
I looked at PMI but implementing these great 
guidelines and methodologies into companies 
from scratch takes a great deal of time and 
e�ort, and more often than not, (especially in 
broken companies) we just don’t have that. 
So I invented a very simplified version based 
around my key questions that could be ex-

plained in just a few hours and implemented 
almost immediately. I come in in the morn-
ing and together with the leadership team 
we could brain storm in a very unique way so 
that by the next day we could start struc-
turing and even implementing a project. So 
that was really how I started working as 
a director/interim manager trying to fix their 
problems. And when the problem is fixed 
I could step out knowing that the root cause 
is solved and the business could run on its 
own again. 

What does good project management 
mean for you?

Ensuring that we solve the root cause and de-
liver a working, sustainable solution. And not 
to focus solely on the symptoms of a prob-
lem. Imagine that I have a bad cold and I am 
feeling very ill and cannot work. Taking a pill 
to relieve the symptoms is not much use. In 
fact I will just make everyone else sick. What 
I must do is go home, do nothing except sleep 
and drink water and fruit and the root prob-
lem will go away and the symptoms too.  

A lot of time in real life we’re dealing with 
symptoms (the runny noses, the headaches 
etc.) and not with the real root causes.  If the 
sales guy is not bringing enough sales, you 
kick out the sales guy, and bring an another. 
But more often than not, the sales guy is not 
the problem. The real problem could be (for 
example) that the quality of the product is 
not good or even if it is good and you increase 
sales – what if production can’t follow and 
your quality collapses? 

Life is far more complex than we like to think. 
And it is constantly changing. What was Ok 
as a fix five years ago maybe totally out dated 
today. And this is the basis of my first book 
Making a di�erence. If you gonna make a dif-
ference you’ve got to solve the root core 
problem. And you do that by working in a log-
ical and e�cient way, all the time motivating 
others around you to play their part.

All this doesn’t mean there is no room for 
PMI. If you’ve got Project Managers work-
ing in a company it’s really great if you have 
somebody who is really experienced Project 
Manager who knows lots of methodologies: 
STLS, Waterfall, Agile etc. They can choose 
what is correct for the situation. But if you 
go for an operation you don’t expect the sur-
geon to explain how exactly she’s going to 
do it, you just want to know that you will 
still be able to play the piano again after-

wards. That’s kind of how I feel about project 
management. It’s ok for project managers to 
talk about project management methodol-
ogies etc between each other but not with 
their clients. They are interested in what the 
project can and will do for their businesses.

Whatever needs to be done. If you need to 
make high level plan, you make high level 
plan. If you need to prepare risk analysis, you 
make one. You don’t need to go on and on to 
your client I need to make risk analysis. Just 
do it! And you say to the client: I’ve been 
considering the risks: what if it rains on our 
family fun day, we’ll need a tent? So please 
do not bore them by talking about method-
ology and how you are going to do some-
thing, talk about why you need to do it. If 
I have to say why we need project manage-
ment I just say “because good project man-
agement allows us to solve complex prob-
lems and achieve things in much simpler 
and more e�cient way and that applies with 
everything.

You mentioned it’s not your first confer-
ence organized by Project Management In-
stitute you’ve been involved. How did you 
get involved with PMI? 

Quite simple. I wrote my first book and 
I wanted to promote it. I was given the chance 
to present Keynote Speech. Everybody loved 
it so I have been invited back nearly every year 
ever since. I gave my first speech on finding 
“Hidden Agenda”. Since then I got to know 
people from PMI. Some of my employees are 
PMI people. I like interacting with them. I like 
meeting new people and showing them an-
other way of working.

I’ve been involved with PMI for three years. 
Based on my experience it gives you an op-
portunity to build your career, meet enthu-
siastic people, travel the world and more. 
It is sometimes a challenge to encourage 
more people and show them the value of 
getting involved with PMI. Unless you try 
it on your own

Ok, it’s absolutely right. If we make a parallel 
between PMI and the church. 

Laugh…

Why not?! People who go to church go there 
for very various reasons. Imagine some-
one who has never been to church in his life 
before and his wife dies, he’s very unhap-
py. Someone comes and says: Why don’t you 
come to church? He goes to church because 
he’s very unhappy, he’s feeling lonely. Actu-

ally fundamentally he’s going to church to 
meet people. If he goes to church and in the 
first meeting after church, people start dis-
cussing the rules of religion and the mys-
tery of faith, he may never come back again. 
But if you give him a cup of co�ee and a hug 
maybe he’ll stay. PMI is exactly the same. It’s 
like a church. It’s a group of people world-
wide facing similar problems, similar chal-
lenges in their lives, in their work or careers. 
PMI set out a kind of framework and if you 
follow that framework the chances of suc-
cess are higher privately for you and also for 
your employer. 

If I gave my people a language to commu-
nicate ideas and concepts just like religious 
people do in the Koran or the Bible. We refer 
to the PMBOK as the bible sometimes. The 
PMBOK needs to be rewritten. It doesn’t 
make sense any more. In 1960 and 1970 it 
made perfect sense but it doesn’t make much 
sense any more. There are elements which are 
really basic elements as Plan-Do-Check-Act. 
However it doesn’t really help a manager of 
a small company to develop their products 
quicker. That’s why we have all those other 
things like Six Sigma and other methodolo-
gies being built because PMI as a methodolo-
gy is actually not working. At the same time 
starting as a group of people who come to 
discuss the problems they have in their own 
companies, it’s grown to worldwide organiza-
tion. PMI is very, very useful. When I talk at 
PMI events I meet interesting people. I hope-
fully inspire them to find a new development 
and to help to actually improve the PMI.

So when you want to attract more people 
don’t talk about the what’s and the how’s 
but about the why’s. I joined PMI because 
it’s great bunch of people and we have a real 
laugh. It gives me a chance to travel the world 
and I’ve learned these new skills which I can 
find useful in my career. To talk about why 
project management is so much fun. 

I love projects, especially when they are very 
complex and have a very tight timeframe. 
‘Doing the seemingly impossible’ is what 
gives me and my teams a buzz. Somehow 
they tend to just land on my desk. But by 
learning how to tackle these things you re-
alize you can do it and that it’s great fun! No 
matter if it is organizing a party in the open 
air in June, or developing a new product or 
type of car, or moving o�ces, or merging two 
radically di�erent companies.  What you soon 
learn, it’s the people bit that is the most im-

portant and the most challenging. That’s why 

I wrote The Change Manager’s Handbook. Be-

cause good change management lies behind 

all great projects. And when you have a good 

people experience then project management 

is the best job in the world. 

During your Keynote Speech at New Trends 

in Project Management Conference 2016 

you’ll be talking about change manage-

ment. At which point in your life did you 

get interested in change management? 

What was the driving force?

Basically I’m a very good persuader. I think 

if I set my mind to it, I could persuade you 

to get on a plane, come over to Brussels and 

work with me for six months. People tell me 

I am a good persuader. Then I meet other 

people who are not good persuaders. They 

have a lot of problems trying to get people 

to behave and do things in a way that they 

do not want to do, at first, and we call that 

change management.  With some people it 

comes more naturally than others. That’s 

why I wrote the book because you do not 

have to be like me, you just have to under-

stand the principles and find your own way of 
utilizing them. I wrote the book like a cook-
ery book so that everyone can understand 
and follow the principles of change manage-
ment. What’s more I give them loads of tem-
plates and tools that they can download so 
they can get right on with it, right away.  

At a certain point I had the company with 
30 people working with me. Some of them 
were useless in getting people to do things, 
they were great analysts but not inspirers. 
So I started thinking about what it is that 
I’m doing that inspires people to adapt to 
change. By knowing this, I could begin to 
coach others to do the same. Not necessar-
ily like I do but to learn the processes and 
do it in their own way. Because there are 
many quiet, gentle people who are brilliant 
at getting you to do things. Some good pro-
jects managers can make good change man-
agers and others can’t. What ever happens, 
you have to make sure that in your team 
you always have people who have the skills 
needed for the task ahead. 

So is it possible for a person who is special-
ized in particular field to become a project 
manager in completely di�erent field?

Absolutely it is and it’s even a benefit. I even 
encourage our clients not take on a project 
manager with experience in the sector they 
are in because they don’t need experts as 
project managers. They probably have loads 
of them in their companies already. They 
need project managers who know the prob-
lem they’re trying to solve and how best to 
go about it. 

In your opinion which qualities make 
a good change manager?

Excellent communication skills, creative 
thinking capability, good persuasion skills, 
two big ears to listen to others and under-
stand where they are coming from. Extreme-
ly high EQ, the ability to work in the back-
ground, confidence to challenge things, will-
ingness to coach and be coached, good plan-
ner, good strategist, good timer, good leader, 
good analyst. 

You’ve highlighted all the strengths change 
manager should possess. What do you 
think the biggest challenge is in imple-
menting change management nowadays?

The biggest challenge in implementing 
change management is normally to put into 
words the ‘why’ so that your client can sell 
the change to their people. The big chal-
lenge is not to see change management as 
some kind of arty and philosophical thing 
but something pragmatic that helps organi-
zations to achieve the changes they want to 
achieve much quicker they did before.

Thank you so much for inspiring talk. I look 
forward to meeting you in person.



Could you tell us a couple of words how 

you started your journey with project man-

agement?

I started my first business when I was 21 in 

the high-fi world, designing loudspeakers. 

I have set up a number of companies over the 

years. Some people called me a serial entre-

preneur because I’ve done and run so many 

companies and worked in so many di�erent 

industries. At a certain point in my career, 

when I was running a fast growing interna-

tional company, I suddenly realized that ac-

tually everything we do in business that is 

new is in fact a kind of project: Be it devel-

oping a new product, creating a new service, 

working for a new kind of client, in a new 

sector. 
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In the early 2000’s I spent much of my time 
trying to fix broken software IT companies, 
trying to save them from bankruptcy and 
finding innovative ways to make them profit-
able for their shareholders. I was called in as 
a problem solver which often involved having 
to cut them up in order to make them prof-
itable.  What I did was to ask myself three 
basic questions: 1) What’s the problem we’re 
trying to solve? 2) How do we know when 
it’s solved?  3) What should be the di�erence 
between the organization today and in six 
months’ time or a year. 

Then I looked at these three questions as the 
basis of a project. For example, if we imagine 
that there is little or no new orders coming 
in, we could be fooled into thinking that the 
problem is that we need 1 million € reve-

nue because we have costs of a 1 million €. 
But this is totally wrong. I mean what is the 
problem here? The product, the service, the 
market, the sales person, production, supply 
chain. And just because we have costs of one 
million, that’s just a given fact. Maybe we 
need 10 million € to be sustainable, or maybe 
the company is not worth saving because its 
business case makes no sense. 

The project is defined as what is the problem 
we’re trying to solve? How do we know when 
it is solved? At that point solving the problem 
becomes the project. What do we need to do 
to achieve this? How much will it take? How 
will it cost? What are the risks? What are the 
challenges? What if we don’t do the project? 
What if we do the project?

Then I invented a very straightforward meth-
odology of my own. I studied Prince2 and 
I looked at PMI but implementing these great 
guidelines and methodologies into companies 
from scratch takes a great deal of time and 
e�ort, and more often than not, (especially in 
broken companies) we just don’t have that. 
So I invented a very simplified version based 
around my key questions that could be ex-

plained in just a few hours and implemented 
almost immediately. I come in in the morn-
ing and together with the leadership team 
we could brain storm in a very unique way so 
that by the next day we could start struc-
turing and even implementing a project. So 
that was really how I started working as 
a director/interim manager trying to fix their 
problems. And when the problem is fixed 
I could step out knowing that the root cause 
is solved and the business could run on its 
own again. 

What does good project management 
mean for you?

Ensuring that we solve the root cause and de-
liver a working, sustainable solution. And not 
to focus solely on the symptoms of a prob-
lem. Imagine that I have a bad cold and I am 
feeling very ill and cannot work. Taking a pill 
to relieve the symptoms is not much use. In 
fact I will just make everyone else sick. What 
I must do is go home, do nothing except sleep 
and drink water and fruit and the root prob-
lem will go away and the symptoms too.  

A lot of time in real life we’re dealing with 
symptoms (the runny noses, the headaches 
etc.) and not with the real root causes.  If the 
sales guy is not bringing enough sales, you 
kick out the sales guy, and bring an another. 
But more often than not, the sales guy is not 
the problem. The real problem could be (for 
example) that the quality of the product is 
not good or even if it is good and you increase 
sales – what if production can’t follow and 
your quality collapses? 

Life is far more complex than we like to think. 
And it is constantly changing. What was Ok 
as a fix five years ago maybe totally out dated 
today. And this is the basis of my first book 
Making a di�erence. If you gonna make a dif-
ference you’ve got to solve the root core 
problem. And you do that by working in a log-
ical and e�cient way, all the time motivating 
others around you to play their part.

All this doesn’t mean there is no room for 
PMI. If you’ve got Project Managers work-
ing in a company it’s really great if you have 
somebody who is really experienced Project 
Manager who knows lots of methodologies: 
STLS, Waterfall, Agile etc. They can choose 
what is correct for the situation. But if you 
go for an operation you don’t expect the sur-
geon to explain how exactly she’s going to 
do it, you just want to know that you will 
still be able to play the piano again after-

wards. That’s kind of how I feel about project 
management. It’s ok for project managers to 
talk about project management methodol-
ogies etc between each other but not with 
their clients. They are interested in what the 
project can and will do for their businesses.

Whatever needs to be done. If you need to 
make high level plan, you make high level 
plan. If you need to prepare risk analysis, you 
make one. You don’t need to go on and on to 
your client I need to make risk analysis. Just 
do it! And you say to the client: I’ve been 
considering the risks: what if it rains on our 
family fun day, we’ll need a tent? So please 
do not bore them by talking about method-
ology and how you are going to do some-
thing, talk about why you need to do it. If 
I have to say why we need project manage-
ment I just say “because good project man-
agement allows us to solve complex prob-
lems and achieve things in much simpler 
and more e�cient way and that applies with 
everything.

You mentioned it’s not your first confer-
ence organized by Project Management In-
stitute you’ve been involved. How did you 
get involved with PMI? 

Quite simple. I wrote my first book and 
I wanted to promote it. I was given the chance 
to present Keynote Speech. Everybody loved 
it so I have been invited back nearly every year 
ever since. I gave my first speech on finding 
“Hidden Agenda”. Since then I got to know 
people from PMI. Some of my employees are 
PMI people. I like interacting with them. I like 
meeting new people and showing them an-
other way of working.

I’ve been involved with PMI for three years. 
Based on my experience it gives you an op-
portunity to build your career, meet enthu-
siastic people, travel the world and more. 
It is sometimes a challenge to encourage 
more people and show them the value of 
getting involved with PMI. Unless you try 
it on your own

Ok, it’s absolutely right. If we make a parallel 
between PMI and the church. 

Laugh…

Why not?! People who go to church go there 
for very various reasons. Imagine some-
one who has never been to church in his life 
before and his wife dies, he’s very unhap-
py. Someone comes and says: Why don’t you 
come to church? He goes to church because 
he’s very unhappy, he’s feeling lonely. Actu-

ally fundamentally he’s going to church to 
meet people. If he goes to church and in the 
first meeting after church, people start dis-
cussing the rules of religion and the mys-
tery of faith, he may never come back again. 
But if you give him a cup of co�ee and a hug 
maybe he’ll stay. PMI is exactly the same. It’s 
like a church. It’s a group of people world-
wide facing similar problems, similar chal-
lenges in their lives, in their work or careers. 
PMI set out a kind of framework and if you 
follow that framework the chances of suc-
cess are higher privately for you and also for 
your employer. 

If I gave my people a language to commu-
nicate ideas and concepts just like religious 
people do in the Koran or the Bible. We refer 
to the PMBOK as the bible sometimes. The 
PMBOK needs to be rewritten. It doesn’t 
make sense any more. In 1960 and 1970 it 
made perfect sense but it doesn’t make much 
sense any more. There are elements which are 
really basic elements as Plan-Do-Check-Act. 
However it doesn’t really help a manager of 
a small company to develop their products 
quicker. That’s why we have all those other 
things like Six Sigma and other methodolo-
gies being built because PMI as a methodolo-
gy is actually not working. At the same time 
starting as a group of people who come to 
discuss the problems they have in their own 
companies, it’s grown to worldwide organiza-
tion. PMI is very, very useful. When I talk at 
PMI events I meet interesting people. I hope-
fully inspire them to find a new development 
and to help to actually improve the PMI.

So when you want to attract more people 
don’t talk about the what’s and the how’s 
but about the why’s. I joined PMI because 
it’s great bunch of people and we have a real 
laugh. It gives me a chance to travel the world 
and I’ve learned these new skills which I can 
find useful in my career. To talk about why 
project management is so much fun. 

I love projects, especially when they are very 
complex and have a very tight timeframe. 
‘Doing the seemingly impossible’ is what 
gives me and my teams a buzz. Somehow 
they tend to just land on my desk. But by 
learning how to tackle these things you re-
alize you can do it and that it’s great fun! No 
matter if it is organizing a party in the open 
air in June, or developing a new product or 
type of car, or moving o�ces, or merging two 
radically di�erent companies.  What you soon 
learn, it’s the people bit that is the most im-
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portant and the most challenging. That’s why 

I wrote The Change Manager’s Handbook. Be-

cause good change management lies behind 

all great projects. And when you have a good 

people experience then project management 

is the best job in the world. 

During your Keynote Speech at New Trends 

in Project Management Conference 2016 

you’ll be talking about change manage-

ment. At which point in your life did you 

get interested in change management? 

What was the driving force?

Basically I’m a very good persuader. I think 

if I set my mind to it, I could persuade you 

to get on a plane, come over to Brussels and 

work with me for six months. People tell me 

I am a good persuader. Then I meet other 

people who are not good persuaders. They 

have a lot of problems trying to get people 

to behave and do things in a way that they 

do not want to do, at first, and we call that 

change management.  With some people it 

comes more naturally than others. That’s 

why I wrote the book because you do not 

have to be like me, you just have to under-

stand the principles and find your own way of 
utilizing them. I wrote the book like a cook-
ery book so that everyone can understand 
and follow the principles of change manage-
ment. What’s more I give them loads of tem-
plates and tools that they can download so 
they can get right on with it, right away.  

At a certain point I had the company with 
30 people working with me. Some of them 
were useless in getting people to do things, 
they were great analysts but not inspirers. 
So I started thinking about what it is that 
I’m doing that inspires people to adapt to 
change. By knowing this, I could begin to 
coach others to do the same. Not necessar-
ily like I do but to learn the processes and 
do it in their own way. Because there are 
many quiet, gentle people who are brilliant 
at getting you to do things. Some good pro-
jects managers can make good change man-
agers and others can’t. What ever happens, 
you have to make sure that in your team 
you always have people who have the skills 
needed for the task ahead. 

So is it possible for a person who is special-
ized in particular field to become a project 
manager in completely di�erent field?

Absolutely it is and it’s even a benefit. I even 
encourage our clients not take on a project 
manager with experience in the sector they 
are in because they don’t need experts as 
project managers. They probably have loads 
of them in their companies already. They 
need project managers who know the prob-
lem they’re trying to solve and how best to 
go about it. 

In your opinion which qualities make 
a good change manager?

Excellent communication skills, creative 
thinking capability, good persuasion skills, 
two big ears to listen to others and under-
stand where they are coming from. Extreme-
ly high EQ, the ability to work in the back-
ground, confidence to challenge things, will-
ingness to coach and be coached, good plan-
ner, good strategist, good timer, good leader, 
good analyst. 

You’ve highlighted all the strengths change 
manager should possess. What do you 
think the biggest challenge is in imple-
menting change management nowadays?

The biggest challenge in implementing 
change management is normally to put into 
words the ‘why’ so that your client can sell 
the change to their people. The big chal-
lenge is not to see change management as 
some kind of arty and philosophical thing 
but something pragmatic that helps organi-
zations to achieve the changes they want to 
achieve much quicker they did before.

Thank you so much for inspiring talk. I look 
forward to meeting you in person.
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Jak oceniasz wpływ dynamicznie zmienia-

jącego się otoczenia biznesowego przed-

siębiorstw na sposób w jaki zarządza się 

w nich projektami?

Tempo i charakter zmian na rynku, a obser-

wuję to wyraźnie u moich Klientów, także 

w Polsce, wymusza od organizacji większe 

skupienie się na analityce biznesowej, tej 

„fazie przedprojektowej” która buduje i uza-

sadnia biznesowy sens realizacji konkretne-

go projektu. Wyraźnie widoczny zaczyna być 

akcent, jaki kierownictwo kładzie na fazę 

analityczną – dokonywaną w celu upewnie-

nia się co do zgodności inicjatywy ze strate-

gią; rzetelnego uzasadnienia spodziewanych 

efektów biznesowych, od miękkich, marke-

tingowych po twarde, gotówkowe; odpowie-

dzenia sobie, czasami kilkakrotnie, na pytanie 
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„dlaczego” – „dlaczego ten projekt?”, „dla-

czego teraz?”, „co się stanie gdy nie podej-

miemy się realizacji projektu?”. Słowem, dy-

namiczne otoczenie wymusza teraz na orga-

nizacjach poszukiwanie odpowiedzi na pyta-

nie „po co?” a nie „co?”. Doskonale widać to, 

gdy wspólnie z Klientami analizujemy i ak-

tualizujemy portfele projektów, które już są 

w fazie realizacji – znacznie częściej pytamy 

się „czy nadal ten projekt wspiera realizację 

strategii?”

Czyli wymogi zmieniającego się rynku wy-

muszają podejmowanie decyzji typu „czy 

w ogóle się tym powinniśmy zajmować 

teraz”?

Tak, to dzieje się w fazie analitycznej ale nie 

tylko – także silne naciski na skrócenie har-

monogramu i na ograniczenie kosztów reali-

zacji przesunęły ciężar z rozbudowanej doku-

mentacji na rzecz rozbudowanej komunika-

cji. Rola kierownika projektu przenosi się z do-

skonałego realizatora na rzecz rozumienia sze-

rokiej perspektywy strategicznej i budowania 

znaczenia projektu dla strategii firmy. Do słyn-

nego potrójnego ograniczenia dochodzi coraz 

częściej właśnie zgodność ze strategią i umie-

jętność uzasadnienia mocnego, bezpośrednie-

go wpływu na rozwój biznesu. Mówiąc w żar-

gonie coraz częściej project manager staje się 

„profit managerem”. Natomiast skrócenie har-

monogramów jest związane ze znacznym za-

wężeniem „okienek czasowych” na skorzysta-

nie z okazji biznesowych, które będą opłacalne 

dla organizacji. W przeciwnym razie zajmuje-

my się zarządzanie projektami dla samych pro-

jektów, a nie dla rozwoju biznesu.

We wspomnianym przez Ciebie wcześniej 

kontekście, w jaki sposób będzie ewolu-

owała rola kierownika projektu we współ-

czesnych organizacjach?

Na pewno, a ewidentnie wskazują na to dzia-

łania naszych Klientów, rosną oczekiwania 

związane z rozumieniem kontekstu bizneso-

wego przez kierowników projektów oraz umie-

jętności zarządzania portfelowego w całej or-

ganizacji. Oznacza to, że tradycyjna, mocno 

nacechowana technicznie i narzędziowo rola 

realizacyjna musi zostać uzupełniona o ele-

menty strategii biznesowej – tak aby o sobie 

mówić, że jest się kompetentnym kierowni-

kiem projektu powinieneś stać się bardziej 

przedsiębiorcą, biznesmenem. Słowem, rozwój 

w raczej w kierunku horyzontalnym niż werty-

kalnym.

A jakie są Twoje sugestie dotyczące zwin-

nego zarządzania projektami, jak stać się 

bardziej zwinnym prowadząc duże projek-

ty inwestycyjne w dużych organizacjach?

Zwinność w każdej organizacji, szczególnie 

dużej i na dużych projektach, to intensywna 

komunikacja, organizowanie krótkich, czę-

stych i dobrze przygotowanych tematycz-

nych spotkań zamiast długich, chaotycz-

nych narad na każdy temat. Zaangażowa-

nie interesariuszy i dbałość o ich wymagania, 

częste komunikowanie i wspólne walidowa-

nie aktualności wymagań w celu szybszej re-

akcji na zmianę – bez czekania na prezenta-

cję „produktu prac”, na który jedyną reakcją 

interesariuszy jest „…ale nie o to nam cho-

dziło…”. Kierownik projektu powinien umoż-

liwić proces „rodzenia się” wymagań w trak-

cie projektu, ale poprzez sprawną komuni-

kację moderować i walidować te wymaga-

nia, aby nie doprowadzić do rozrostu zakre-

su – bo rozrost zakresu jest zabójczy dla suk-

cesu każdego projektu. To jest także pułap-

ka zwinności, w którą wpadamy jako kierow-

nicy projektów, chcąc zaspokoić wszystkie 

wymagania wszystkich interesariuszy. Raz 

jeszcze przypominam, że zwinne zarządzanie 

projektami to wciąż jest zarządzanie projek-

tami. Reguły pozostają bez zmian.

Zatem na co powinni być gotowi kierowni-

cy projektu – w najbliższej przyszłości?

Nakreśliłem to w czasie jednego z seminariów 

organizowanych przez PMI Warsaw Branch 

– na szczycie umiejętności „kierownika pro-

jektu nowej generacji” będą, a właściwie już 

są, wszystkie kompetencje związane z przy-

wództwem, szczególnie w aspekcie komuni-

kacji, wrażliwości interpersonalnej, budowa-

nia zdrowych relacji i zaufania w zespole oraz 

„elastyczności międzyludzkiej”, czyli zdolno-

ści adaptacji do zmiennych oczekiwań i wy-

magań – szczególnie we współpracy z klu-

czowymi interesariuszami. Wymagania naj-

bliższej przyszłości są zgodne z ostatnio ogło-

O realizacji strategii biznesowej
poprzez zarządzanie projektami
Z Urbanem Aderklintem rozmawia Szymon Pawłowski

STREFA WYWIADU
szonym przez PMI Talent Triangle™, gdzie 

obok kompetencji technicznych, narzędzio-

wych, równoważną rolę grają skuteczne przy-

wództwo i rozumienie strategii. Nie uniknie-

my także zwiększonych oczekiwań kierownic-

twa co do efektów biznesowych z realizowa-

nych projektów, gotowości radzenia sobie ze 

zmianami oczekiwań i wymagań, także w za-

awanasowanych fazach projektu, nacisku na 

jeszcze intensywniejszą komunikację z więk-

szą liczbą interesariuszy. Powinniśmy także 

nastawić się na pracę z jeszcze krótszymi har-

monogramami i mocno ograniczonymi zaso-

bami – stąd wymagana będzie od nas, kie-

rowników projektów, zdolność do odpowiedzi 

na pytanie „czy nadal nasza firma potrzebuje 

efektów tego projektu dostarczanych w taki 

sposób?” Trudne, ale niezbędne dla bizneso-

wego zdrowia organizacji.



Źr
ód

ło
: p

ix
ab

ay
.c

om

Jak oceniasz wpływ dynamicznie zmienia-

jącego się otoczenia biznesowego przed-

siębiorstw na sposób w jaki zarządza się 

w nich projektami?

Tempo i charakter zmian na rynku, a obser-

wuję to wyraźnie u moich Klientów, także 

w Polsce, wymusza od organizacji większe 

skupienie się na analityce biznesowej, tej 

„fazie przedprojektowej” która buduje i uza-

sadnia biznesowy sens realizacji konkretne-

go projektu. Wyraźnie widoczny zaczyna być 

akcent, jaki kierownictwo kładzie na fazę 

analityczną – dokonywaną w celu upewnie-

nia się co do zgodności inicjatywy ze strate-

gią; rzetelnego uzasadnienia spodziewanych 

efektów biznesowych, od miękkich, marke-

tingowych po twarde, gotówkowe; odpowie-

dzenia sobie, czasami kilkakrotnie, na pytanie 
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„dlaczego” – „dlaczego ten projekt?”, „dla-

czego teraz?”, „co się stanie gdy nie podej-

miemy się realizacji projektu?”. Słowem, dy-

namiczne otoczenie wymusza teraz na orga-

nizacjach poszukiwanie odpowiedzi na pyta-

nie „po co?” a nie „co?”. Doskonale widać to, 

gdy wspólnie z Klientami analizujemy i ak-

tualizujemy portfele projektów, które już są 

w fazie realizacji – znacznie częściej pytamy 

się „czy nadal ten projekt wspiera realizację 

strategii?”

Czyli wymogi zmieniającego się rynku wy-

muszają podejmowanie decyzji typu „czy 

w ogóle się tym powinniśmy zajmować 

teraz”?

Tak, to dzieje się w fazie analitycznej ale nie 

tylko – także silne naciski na skrócenie har-

monogramu i na ograniczenie kosztów reali-

zacji przesunęły ciężar z rozbudowanej doku-

mentacji na rzecz rozbudowanej komunika-

cji. Rola kierownika projektu przenosi się z do-

skonałego realizatora na rzecz rozumienia sze-

rokiej perspektywy strategicznej i budowania 

znaczenia projektu dla strategii firmy. Do słyn-

nego potrójnego ograniczenia dochodzi coraz 

częściej właśnie zgodność ze strategią i umie-

jętność uzasadnienia mocnego, bezpośrednie-

go wpływu na rozwój biznesu. Mówiąc w żar-

gonie coraz częściej project manager staje się 

„profit managerem”. Natomiast skrócenie har-

monogramów jest związane ze znacznym za-

wężeniem „okienek czasowych” na skorzysta-

nie z okazji biznesowych, które będą opłacalne 

dla organizacji. W przeciwnym razie zajmuje-

my się zarządzanie projektami dla samych pro-

jektów, a nie dla rozwoju biznesu.

We wspomnianym przez Ciebie wcześniej 

kontekście, w jaki sposób będzie ewolu-

owała rola kierownika projektu we współ-

czesnych organizacjach?

Na pewno, a ewidentnie wskazują na to dzia-

łania naszych Klientów, rosną oczekiwania 

związane z rozumieniem kontekstu bizneso-

wego przez kierowników projektów oraz umie-

jętności zarządzania portfelowego w całej or-

ganizacji. Oznacza to, że tradycyjna, mocno 

nacechowana technicznie i narzędziowo rola 

realizacyjna musi zostać uzupełniona o ele-

menty strategii biznesowej – tak aby o sobie 

mówić, że jest się kompetentnym kierowni-

kiem projektu powinieneś stać się bardziej 

przedsiębiorcą, biznesmenem. Słowem, rozwój 

w raczej w kierunku horyzontalnym niż werty-

kalnym.

A jakie są Twoje sugestie dotyczące zwin-

nego zarządzania projektami, jak stać się 

bardziej zwinnym prowadząc duże projek-

ty inwestycyjne w dużych organizacjach?

Zwinność w każdej organizacji, szczególnie 

dużej i na dużych projektach, to intensywna 

komunikacja, organizowanie krótkich, czę-

stych i dobrze przygotowanych tematycz-

nych spotkań zamiast długich, chaotycz-

nych narad na każdy temat. Zaangażowa-

nie interesariuszy i dbałość o ich wymagania, 

częste komunikowanie i wspólne walidowa-

nie aktualności wymagań w celu szybszej re-

akcji na zmianę – bez czekania na prezenta-

cję „produktu prac”, na który jedyną reakcją 

interesariuszy jest „…ale nie o to nam cho-

dziło…”. Kierownik projektu powinien umoż-

liwić proces „rodzenia się” wymagań w trak-

cie projektu, ale poprzez sprawną komuni-

kację moderować i walidować te wymaga-

nia, aby nie doprowadzić do rozrostu zakre-

su – bo rozrost zakresu jest zabójczy dla suk-

cesu każdego projektu. To jest także pułap-

ka zwinności, w którą wpadamy jako kierow-

nicy projektów, chcąc zaspokoić wszystkie 

wymagania wszystkich interesariuszy. Raz 

jeszcze przypominam, że zwinne zarządzanie 

projektami to wciąż jest zarządzanie projek-

tami. Reguły pozostają bez zmian.

Zatem na co powinni być gotowi kierowni-

cy projektu – w najbliższej przyszłości?

Nakreśliłem to w czasie jednego z seminariów 

organizowanych przez PMI Warsaw Branch 

– na szczycie umiejętności „kierownika pro-

jektu nowej generacji” będą, a właściwie już 

są, wszystkie kompetencje związane z przy-

wództwem, szczególnie w aspekcie komuni-

kacji, wrażliwości interpersonalnej, budowa-

nia zdrowych relacji i zaufania w zespole oraz 

„elastyczności międzyludzkiej”, czyli zdolno-

ści adaptacji do zmiennych oczekiwań i wy-

magań – szczególnie we współpracy z klu-

czowymi interesariuszami. Wymagania naj-

bliższej przyszłości są zgodne z ostatnio ogło-
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CEO w Aderklint Management Consulting 
S.L., charyzmatyczny trener Management 
Training & Development Center (MT&DC) 
oraz TwentyEighty Project Execution (wcze-
śniej pod nazwą ESI International), prelegent 
na międzynarodowych konferencjach i semi-
nariach.

Posiada ponad 30 lat doświadczenia w zarzą-
dzaniu projektami, planowaniu oraz kontroli 
kosztów inwestycyjnych m.in. w przemysło-
wych projektach „pod klucz” oraz zarządza-
niu wielokulturowym personelem. W trakcie 
swojej kariery zawodowej był m.in. kierow-
nikiem a następnie dyrektorem wielomilio-
nowych projektów w Elektrowni Atomowej 
w Szwecji. Ponadto, jako menedżer projektu 
w dużej korporacji odpowiadał za planowanie 
i realizację projektu wdrożenia kultury zarzą-
dzania projektami (do realizacji tego projektu 
było zaangażowanych 5000 osób).
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wództwo i rozumienie strategii. Nie uniknie-

my także zwiększonych oczekiwań kierownic-

twa co do efektów biznesowych z realizowa-

nych projektów, gotowości radzenia sobie ze 

zmianami oczekiwań i wymagań, także w za-

awanasowanych fazach projektu, nacisku na 

jeszcze intensywniejszą komunikację z więk-

szą liczbą interesariuszy. Powinniśmy także 

nastawić się na pracę z jeszcze krótszymi har-

monogramami i mocno ograniczonymi zaso-

bami – stąd wymagana będzie od nas, kie-

rowników projektów, zdolność do odpowiedzi 

na pytanie „czy nadal nasza firma potrzebuje 

efektów tego projektu dostarczanych w taki 

sposób?” Trudne, ale niezbędne dla bizneso-

wego zdrowia organizacji.



Źr
ód

ło
: p

ix
ab

ay
.c

om

Co to w ogóle jest stres?

To chyba w dzisiejszych czasach najpow-
szechniejszy w użyciu termin psychologicz-
ny. Mówimy o stresującym życiu, o stresu-
jącej pracy, stresujących zebraniach, stresu-
jące są wystąpienia publiczne, prezentacje 
przed klientem, ale stresują nas też wydarze-
nia polityczne, kolejki u lekarza i korki na uli-
cach. Czasami mam wrażenie, że w dobrym 
tonie jest być dzisiaj zestresowanym. Bo jak 
ktoś nie jest, to może znaczyć, że pędzi nudne 
i nieciekawe życie.

Trudno o jednoznaczną definicję stresu, bo 
nawet wśród naukowców nie ma pełnej zgody 
co do znaczenia tego terminu. Najbliższe mi 
jest stwierdzenie, że stres to naturalna reak-
cja człowieka na nadmierną presję lub innego 
rodzaju wymagania mu stawiane, polegają-
ca na mobilizacji energii, tak, aby te przeszko-
dy, bariery i wymagania pokonać. Odczuwamy 
go wówczas, gdy wywierana presja, wyzwa-
nia stawiane przez życie i napięcia zewnętrz-
ne przekraczają naszą naturalną i postrzeganą 
zdolność do radzenia sobie z nimi. 

Powiedziałeś, że umiejętność zarządzania 
stresem to dzisiaj podstawowa kompeten-
cja każdego menadżera, w tym również kie-
rownika projektu?

Dzisiaj funkcjonujemy pod nieustanną presją, 
której bezpośrednio towarzyszy stres. Tempo 
życia i pracy zwiększyło się. Różne zdarzenia 
i sytuacje stresowe uruchamiają szereg pro-
cesów w organizmie człowieka, które mają go 
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przygotować do odpowiedniej i szybkiej reak-
cji. W psychologii nazwano to reakcją „walcz 
albo uciekaj”. Skutki długotrwałego funkcjo-
nowania w tym stanie są bardzo poważne, 
odbijają się na naszym zdrowiu i samopoczu-
ciu, także na naszej sprawności motorycz-
nej i intelektualnej, a w konsekwencji na sku-
teczności i efektywności menadżerskiej. Stąd 
uważam, że skuteczny menadżer powinien 
rozumieć istotę stresu i posiadać umiejętność 
rozpoznawania jego przyczyn, znajdowania 
sposobów jego kontrolowania i przekuwania 
go w konstruktywną aktywność, wreszcie, 
wspierania innych w radzeniu sobie ze stre-
sem.

Przedstawiłeś najnowsze wyniki badań do-
tyczących życia w stresie Polaków – są za-
trważające. Ponad 50% badanych uważa, że 
stres jest zjawiskiem powszechnym w ich 
miejscu pracy. Jesteśmy pod tym względem 
na trzecim miejscu od końca w UE, wyprze-
dzają nas jedynie Grecy (58%) i Turcy (67%). 
Dla porównania, tylko niecałe 15 proc. 
Szwedów skarży się na stres.

Mam dylemat z tymi danymi. Z pewnością, 
nie żyjemy w czasach bardziej stresujących 
niż nasze wcześniejsze pokolenia. A z tych 
badań wynika, że mamy do czynienia z epi-
demią stresu. Z jednej strony, nie jest łatwo, 
faktycznie stresuje nas otaczająca rzeczywi-
stość: kryzysy ekonomiczne, niepewność za-
trudnienia, częste reorganizacje w firmach, 
zbytnie przeciążenie pracą, kiepska organi-
zacja samej pracy, przebywanie w środowi-

sku toksycznych współpracowników czy psy-
chopatycznych szefów. Z drugiej strony sami 
sobie produkujemy stres. Prof. Robert Sapol-
sky, jeden z najbardziej znanych specjalistów 
zajmujących się fizjologią stresu, w znakomi-
tej książce Dlaczego zebry nie mają wrzodów 
napisał: „My, ludzie, jesteśmy wyjątkowi, po-
nieważ należymy do wąskiej grupy stworzeń 
zdolnych do zestresowania się pod wpływem 
własnych myśli. Niezależnie od przyczyny 
stresu w naszym organizmie zachodzi taka 
sama reakcja stresowa, jak u zebry próbującej 
wyrwać się z pazurów Iwa”. Nasze ciało nie 
odróżnia rzeczywistości od wspomnień i od 
wyobrażeń. Na wspomnienie sytuacji streso-
wej lub jej wyobrażenie reaguje tak samo, jak 
na rzeczywistą sytuację stresową. Wojciech 
Eichelberger, znany polski psycholog, uważa, 
że w przypadku niektórych ludzi 80% tego, co 
jest przeżywane jako stres, to produkcja ich 
własnego umysłu.

Czy wszyscy tak samo odczuwają stres?

Każdy z nas inaczej reaguje na tzw. stresory. 
To co wywołuje napięcie u jednej osoby, może 
być kompletnie ignorowane przez inną osobę. 
Subiektywnie odczuwany stres jest wynikiem 
relacji poziomu obciążenia jakiemu podlega-
my w danej sytuacji do poziomu energii, jakim 
w tym momencie dysponujemy. Amerykań-
ska psycholog S. Kobasa w latach 80 ubiegłe-
go wieku dowiodła, że osoby, dobrze radzą-
ce sobie ze stresem wyróżniają się trzema ce-
chami tzw. twardości psychicznej (ang. har-
diness): zaangażowaniem, poprzez aktywne 

włączanie się w pracę, twórcze działanie oraz 
związki z ludźmi, samokontrolą, czyli poczu-
ciem, że można wpływać na jakość własnego 
życia i zdrowia, wreszcie traktowaniem sytu-
acji stresujących jako wyzwanie i sposobność 
do korzystnych zmian oraz do rozwoju. Taka 
osoba w sytuacji stresu nie koncentruje się na 
emocjach czy unikaniu, a reaguje strategia-
mi zorientowanymi na rozwiązanie problemu. 
Ludzie obdarzeni tymi cechami rzadziej cho-
rują i mają silniejszy układ immunologiczny. 

A czy są różnice w reagowaniu na stres po-
między kobietami i mężczyznami?

Jedną z niezaprzeczalnych różnic między ko-
bietami i mężczyznami jest zachowanie w ob-
liczu zagrożenia. Z badań wynika, że męskie 
mózgi uaktywniają się w takich sytuacjach 
najmocniej w obszarze związanym z szybkimi 
reakcjami fizycznymi i uruchomieniem progra-
mu „walcz lub uciekaj”. U kobiet jest inaczej 
– ich mózg największą aktywność wykazu-
je w obszarze związanym z szybkimi reakcja-
mi werbalnymi. Stąd kobiety reagują najpierw 
słowami, a mężczyźni pięściami. Ponadto 
u kobiet, które są mniej agresywne, a ewolu-
cyjnie od zawsze opiekowały się potomstwem 
i zagrożenie wykluczało nierzadko możliwość 
ucieczki,  reakcja na stres uruchamia program 
„opieki i zaprzyjaźniania się”. Niemniej okazu-
je się, że mimo różnic bywamy podobni. Bada-
nia wykazały, że mężczyźni i kobiety mają po-
dobne subiektywne poczucie stresu. 

Jak odczuwamy to, że jesteśmy pod wpły-
wem stresu?

Pierwsze reakcje organizmu na stres są często 
mentalne: stajemy się nerwowi, drażliwi, agre-
sywni, pojawiają się stany lękowe. Po czasie 
pojawiają się także dolegliwości fizyczne. Eks-
tremalnie różne w zależności od osoby. W sy-
tuacji znaczącego nadużycia zasobów ener-
getycznych organizm automatycznie włącza 
mechanizmy obronne. W pierwszej fazie 
mamy problemy z zasypianiem, śpimy kiep-
sko, sen jest przerywany, budzimy się z lękami 
w godzinach 3-5 w nocy, odczuwamy poranne 
zmęczenie, bolą nas mięśnie i stawy, szcze-
gólnie w okolicach kręgosłupa lędźwiowe-
go, czasami odczuwamy kłucie w klatce pier-
siowej i mamy problemy gastryczne. Kiedy te 
objawy nie ustępują pomimo  kilkudniowe-
go odpoczynku, zdecydowanie powinniśmy 
przejść z trybu mobilizacji w tryb regeneracji. 
Jeśli tego nie zrobimy, w drugiej fazie następu-
ją wyłączenia naszych funkcji: tracimy pamięć 
i bystrość umysłu, osłabia się wzrok, pogar-
sza się stan skóry, włosów i paznokci, osła-
bione zostaje libido, mamy problemy z łaknie-
niem, następuje widoczny spadek odporności, 
często np. przeziębiamy się, łapiemy choroby 
wirusowe. Tym fizycznym objawom towarzy-
szą objawy emocjonalne i spadek funkcji po-
znawczych: tracimy motywację oraz zdolność 
do kontrolowania emocji i utrzymania kon-

centracji, spada aktywność, rośnie zniechęce-
nie do pracy, mamy kłopoty z rozwiązywaniem 
problemów oraz tracimy wiarę w swoje możli-
wości. 

Z badań również wynika, że Polacy kiep-
sko sobie radzą z odreagowaniem stresu 
i nie posiadają umiejętności radzenia sobie 
z nim. 

Przeważa niezdrowy styl życia, a w radzeniu 
sobie ze stresem dominują słabe strategie. 
Najczęściej ignorujemy swoje potrzeby, pra-
cujemy ciężej i dłużej, jedząc śmieciowe je-
dzenie, pijąc napoje stymulujące, a odreago-
wujemy paląc papierosy, pijąc alkohol, biorąc 
suplementy diety oraz różne leki, aby poczuć 
się lepiej i łatwiej zasnąć, jedząc ponad miarę 
i robiąc zakupy, żeby sprawić sobie przyjem-
ność, wreszcie odpoczywamy siedząc na ka-
napie przed telewizorem, bądź ze smartfo-
nem w ręku surfując po internecie.

W takim razie co powinniśmy robić żeby od-
reagować stres i pozbyć się jego negatyw-
nych skutków?

Z pewnością skutecznym remedium jest ak-
tywność fizyczna, ale również ćwiczenia re-
laksacyjne, spotkanie z przyjaciółmi i za-
pewnienie sobie należytego odpoczynku. 
Jest wiele poradników poświęconych radze-
niu sobie ze stresem. Mi najbardziej odpo-
wiada koncepcja zarządzania własnymi za-
sobami energetycznymi w czterech obsza-
rach: fizycznym, emocjonalnym, umysłowym 
i duchowym, przedstawiona przez J. Loehra 
i T. Schwarza w bestsellerowej książce Potęga 
pełnego zaangażowania. W dużym skrócie, 
autorzy ci stwierdzili, że o efektywności i sku-
teczności menadżerów decyduje ilość dostęp-
nej energii w każdym z tych obszarów. Wy-
odrębnili dwa kluczowe elementy skuteczne-
go gospodarowania własną energią. Pierwszy 
to oscylacja, czyli rytmiczne przechodzenie 
od wydatkowania energii (wysiłku) do jej od-
nowienia (odpoczynek). Przykładowo pracując 
długo i wytrwale wcale nie osiągamy lepszych 
wyników, gdyż nasz mózg pochłania ogromne 
zasoby energii i jeśli go w odpowiednim czasie 
nie zregenerujemy to staniemy się mniej kre-
atywni, będziemy popełniać pomyłki i błędy, 
a także niewłaściwie oceniać ryzyka. Drugi 
element to rytuały, czyli czynności powta-
rzane regularnie w określonym czasie (aktyw-
ność fizyczna, czytanie, granie na instrumen-
cie, itp.), które sprzyjają oscylacji. Stosowanie 
tych dwóch elementów pozwala na szybką 
regenerację. Najlepszym podejściem jest rów-
noległe rozwijanie przynajmniej dwóch ob-
szarów. Daje to efekt wzmocnienia, zwany 
w sporcie jako efekt „cross-treningu". Można 
zatem łączyć ćwiczenia fizyczne z medyta-
cją, albo pracę umysłową ze sportem. Dosko-
nale w tę teorię wpisuje się autorski program 
wspomnianego już Wojciecha Eichelbergera 
„8xO” dający praktyczne wskazówki do lep-
szego radzenia sobie ze stresem, przez wypra-

O umiejętności
zarządzania stresem
Wywiad z Adamem Jeske, trenerem biznesu i coachem
umiejętności miękkich, przeprowadziła Justyna Kamińska-Wolny,
członek dyrekcji lubuskiego oddziału PMI PC.

STREFA WYWIADU
cowanie pozytywnych nawyków w czterech 
sferach: ciała, emocji, umysłu i ducha. Nazwa 
„8xO” pochodzi od ośmiu słów definiujących 
aktywności niezbędne do tego, aby radzić 
sobie z przeciążeniem i zarządzać swoim bi-
lansem energetycznym: obecność, oparcie 
w sobie, opiekowanie się sobą, odpuszczanie, 
oddychanie, odżywianie, odreagowanie i od-
poczywanie.

Zakończyłeś seminarium hasłem „Zaprzy-
jaźnij się ze stresem”. Jak to rozumieć? 
Przecież stres to negatywne zjawisko 
i raczej powinniśmy go unikać, a przynaj-
mniej łagodzić skutki jego działania.

Odsyłam do wystąpienia na TED amerykań-
skiej psycholog zdrowia Kelly McGonigal, za-
tytułowanego How to make stress your friend. 
Przedstawiła ona niezwykle ciekawe bada-
nia. Zespół kierowany przez dr A. Keller z Uni-
versity of Wisconsin przez osiem lat śledził 
życie 30 tys. dorosłych w USA. Naukowcy za-
dawali im dwa pytania: „Ile stresu doświad-
czyłeś w ciągu ostatniego roku?” i „Czy uwa-
żasz, że stres szkodzi twojemu zdrowiu?”. 
Następnie po kilku latach przeanalizowano 
dane o zgonach, żeby sprawdzić, kto z bada-
nych umarł. U osób, które doświadczały wiele 
stresu, prawdopodobieństwo śmierci było 
wyższe aż o 43 proc., ale dotyczyło to tylko 
tych, którzy jednocześnie wierzyli, że stres 
im szkodzi. Osoby, które doświadczały wiele 
stresu, ale nie uważały go za szkodliwy, żyły 
dłużej. Mało tego, ryzyko zgonu było u nich 
najniższe ze wszystkich badanych – mniej-
sze nawet niż u osób, które niewiele się stre-
sowały. Naukowcy wyciągnęli wręcz rewo-
lucyjny wniosek: że przez te wiele lat, pod-
czas których prowadzono badania, dziesiątki 
tysięcy Amerykanów umarło przedwcześnie 
– nie ze stresu, ale z powodu przekonania, że 
stres jest szkodliwy. Zatem sama wiara w za-
bójcze działanie stresu powoduje jego śmier-
telne działanie. Nie da się żyć bez stresu, ale 
oswójmy się z nim, prowadźmy zdrowy tryb 
życia, wyróbmy w sobie kompetencje zarzą-
dzania stresem i zbudujmy w sobie przekona-
nie, że nam nic on nie zrobi.



Co to w ogóle jest stres?

To chyba w dzisiejszych czasach najpow-
szechniejszy w użyciu termin psychologicz-
ny. Mówimy o stresującym życiu, o stresu-
jącej pracy, stresujących zebraniach, stresu-
jące są wystąpienia publiczne, prezentacje 
przed klientem, ale stresują nas też wydarze-
nia polityczne, kolejki u lekarza i korki na uli-
cach. Czasami mam wrażenie, że w dobrym 
tonie jest być dzisiaj zestresowanym. Bo jak 
ktoś nie jest, to może znaczyć, że pędzi nudne 
i nieciekawe życie.

Trudno o jednoznaczną definicję stresu, bo 
nawet wśród naukowców nie ma pełnej zgody 
co do znaczenia tego terminu. Najbliższe mi 
jest stwierdzenie, że stres to naturalna reak-
cja człowieka na nadmierną presję lub innego 
rodzaju wymagania mu stawiane, polegają-
ca na mobilizacji energii, tak, aby te przeszko-
dy, bariery i wymagania pokonać. Odczuwamy 
go wówczas, gdy wywierana presja, wyzwa-
nia stawiane przez życie i napięcia zewnętrz-
ne przekraczają naszą naturalną i postrzeganą 
zdolność do radzenia sobie z nimi. 

Powiedziałeś, że umiejętność zarządzania 
stresem to dzisiaj podstawowa kompeten-
cja każdego menadżera, w tym również kie-
rownika projektu?

Dzisiaj funkcjonujemy pod nieustanną presją, 
której bezpośrednio towarzyszy stres. Tempo 
życia i pracy zwiększyło się. Różne zdarzenia 
i sytuacje stresowe uruchamiają szereg pro-
cesów w organizmie człowieka, które mają go 
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przygotować do odpowiedniej i szybkiej reak-
cji. W psychologii nazwano to reakcją „walcz 
albo uciekaj”. Skutki długotrwałego funkcjo-
nowania w tym stanie są bardzo poważne, 
odbijają się na naszym zdrowiu i samopoczu-
ciu, także na naszej sprawności motorycz-
nej i intelektualnej, a w konsekwencji na sku-
teczności i efektywności menadżerskiej. Stąd 
uważam, że skuteczny menadżer powinien 
rozumieć istotę stresu i posiadać umiejętność 
rozpoznawania jego przyczyn, znajdowania 
sposobów jego kontrolowania i przekuwania 
go w konstruktywną aktywność, wreszcie, 
wspierania innych w radzeniu sobie ze stre-
sem.

Przedstawiłeś najnowsze wyniki badań do-
tyczących życia w stresie Polaków – są za-
trważające. Ponad 50% badanych uważa, że 
stres jest zjawiskiem powszechnym w ich 
miejscu pracy. Jesteśmy pod tym względem 
na trzecim miejscu od końca w UE, wyprze-
dzają nas jedynie Grecy (58%) i Turcy (67%). 
Dla porównania, tylko niecałe 15 proc. 
Szwedów skarży się na stres.

Mam dylemat z tymi danymi. Z pewnością, 
nie żyjemy w czasach bardziej stresujących 
niż nasze wcześniejsze pokolenia. A z tych 
badań wynika, że mamy do czynienia z epi-
demią stresu. Z jednej strony, nie jest łatwo, 
faktycznie stresuje nas otaczająca rzeczywi-
stość: kryzysy ekonomiczne, niepewność za-
trudnienia, częste reorganizacje w firmach, 
zbytnie przeciążenie pracą, kiepska organi-
zacja samej pracy, przebywanie w środowi-

sku toksycznych współpracowników czy psy-
chopatycznych szefów. Z drugiej strony sami 
sobie produkujemy stres. Prof. Robert Sapol-
sky, jeden z najbardziej znanych specjalistów 
zajmujących się fizjologią stresu, w znakomi-
tej książce Dlaczego zebry nie mają wrzodów 
napisał: „My, ludzie, jesteśmy wyjątkowi, po-
nieważ należymy do wąskiej grupy stworzeń 
zdolnych do zestresowania się pod wpływem 
własnych myśli. Niezależnie od przyczyny 
stresu w naszym organizmie zachodzi taka 
sama reakcja stresowa, jak u zebry próbującej 
wyrwać się z pazurów Iwa”. Nasze ciało nie 
odróżnia rzeczywistości od wspomnień i od 
wyobrażeń. Na wspomnienie sytuacji streso-
wej lub jej wyobrażenie reaguje tak samo, jak 
na rzeczywistą sytuację stresową. Wojciech 
Eichelberger, znany polski psycholog, uważa, 
że w przypadku niektórych ludzi 80% tego, co 
jest przeżywane jako stres, to produkcja ich 
własnego umysłu.

Czy wszyscy tak samo odczuwają stres?

Każdy z nas inaczej reaguje na tzw. stresory. 
To co wywołuje napięcie u jednej osoby, może 
być kompletnie ignorowane przez inną osobę. 
Subiektywnie odczuwany stres jest wynikiem 
relacji poziomu obciążenia jakiemu podlega-
my w danej sytuacji do poziomu energii, jakim 
w tym momencie dysponujemy. Amerykań-
ska psycholog S. Kobasa w latach 80 ubiegłe-
go wieku dowiodła, że osoby, dobrze radzą-
ce sobie ze stresem wyróżniają się trzema ce-
chami tzw. twardości psychicznej (ang. har-
diness): zaangażowaniem, poprzez aktywne 

włączanie się w pracę, twórcze działanie oraz 
związki z ludźmi, samokontrolą, czyli poczu-
ciem, że można wpływać na jakość własnego 
życia i zdrowia, wreszcie traktowaniem sytu-
acji stresujących jako wyzwanie i sposobność 
do korzystnych zmian oraz do rozwoju. Taka 
osoba w sytuacji stresu nie koncentruje się na 
emocjach czy unikaniu, a reaguje strategia-
mi zorientowanymi na rozwiązanie problemu. 
Ludzie obdarzeni tymi cechami rzadziej cho-
rują i mają silniejszy układ immunologiczny. 

A czy są różnice w reagowaniu na stres po-
między kobietami i mężczyznami?

Jedną z niezaprzeczalnych różnic między ko-
bietami i mężczyznami jest zachowanie w ob-
liczu zagrożenia. Z badań wynika, że męskie 
mózgi uaktywniają się w takich sytuacjach 
najmocniej w obszarze związanym z szybkimi 
reakcjami fizycznymi i uruchomieniem progra-
mu „walcz lub uciekaj”. U kobiet jest inaczej 
– ich mózg największą aktywność wykazu-
je w obszarze związanym z szybkimi reakcja-
mi werbalnymi. Stąd kobiety reagują najpierw 
słowami, a mężczyźni pięściami. Ponadto 
u kobiet, które są mniej agresywne, a ewolu-
cyjnie od zawsze opiekowały się potomstwem 
i zagrożenie wykluczało nierzadko możliwość 
ucieczki,  reakcja na stres uruchamia program 
„opieki i zaprzyjaźniania się”. Niemniej okazu-
je się, że mimo różnic bywamy podobni. Bada-
nia wykazały, że mężczyźni i kobiety mają po-
dobne subiektywne poczucie stresu. 

Jak odczuwamy to, że jesteśmy pod wpły-
wem stresu?

Pierwsze reakcje organizmu na stres są często 
mentalne: stajemy się nerwowi, drażliwi, agre-
sywni, pojawiają się stany lękowe. Po czasie 
pojawiają się także dolegliwości fizyczne. Eks-
tremalnie różne w zależności od osoby. W sy-
tuacji znaczącego nadużycia zasobów ener-
getycznych organizm automatycznie włącza 
mechanizmy obronne. W pierwszej fazie 
mamy problemy z zasypianiem, śpimy kiep-
sko, sen jest przerywany, budzimy się z lękami 
w godzinach 3-5 w nocy, odczuwamy poranne 
zmęczenie, bolą nas mięśnie i stawy, szcze-
gólnie w okolicach kręgosłupa lędźwiowe-
go, czasami odczuwamy kłucie w klatce pier-
siowej i mamy problemy gastryczne. Kiedy te 
objawy nie ustępują pomimo  kilkudniowe-
go odpoczynku, zdecydowanie powinniśmy 
przejść z trybu mobilizacji w tryb regeneracji. 
Jeśli tego nie zrobimy, w drugiej fazie następu-
ją wyłączenia naszych funkcji: tracimy pamięć 
i bystrość umysłu, osłabia się wzrok, pogar-
sza się stan skóry, włosów i paznokci, osła-
bione zostaje libido, mamy problemy z łaknie-
niem, następuje widoczny spadek odporności, 
często np. przeziębiamy się, łapiemy choroby 
wirusowe. Tym fizycznym objawom towarzy-
szą objawy emocjonalne i spadek funkcji po-
znawczych: tracimy motywację oraz zdolność 
do kontrolowania emocji i utrzymania kon-

centracji, spada aktywność, rośnie zniechęce-
nie do pracy, mamy kłopoty z rozwiązywaniem 
problemów oraz tracimy wiarę w swoje możli-
wości. 

Z badań również wynika, że Polacy kiep-
sko sobie radzą z odreagowaniem stresu 
i nie posiadają umiejętności radzenia sobie 
z nim. 

Przeważa niezdrowy styl życia, a w radzeniu 
sobie ze stresem dominują słabe strategie. 
Najczęściej ignorujemy swoje potrzeby, pra-
cujemy ciężej i dłużej, jedząc śmieciowe je-
dzenie, pijąc napoje stymulujące, a odreago-
wujemy paląc papierosy, pijąc alkohol, biorąc 
suplementy diety oraz różne leki, aby poczuć 
się lepiej i łatwiej zasnąć, jedząc ponad miarę 
i robiąc zakupy, żeby sprawić sobie przyjem-
ność, wreszcie odpoczywamy siedząc na ka-
napie przed telewizorem, bądź ze smartfo-
nem w ręku surfując po internecie.

W takim razie co powinniśmy robić żeby od-
reagować stres i pozbyć się jego negatyw-
nych skutków?

Z pewnością skutecznym remedium jest ak-
tywność fizyczna, ale również ćwiczenia re-
laksacyjne, spotkanie z przyjaciółmi i za-
pewnienie sobie należytego odpoczynku. 
Jest wiele poradników poświęconych radze-
niu sobie ze stresem. Mi najbardziej odpo-
wiada koncepcja zarządzania własnymi za-
sobami energetycznymi w czterech obsza-
rach: fizycznym, emocjonalnym, umysłowym 
i duchowym, przedstawiona przez J. Loehra 
i T. Schwarza w bestsellerowej książce Potęga 
pełnego zaangażowania. W dużym skrócie, 
autorzy ci stwierdzili, że o efektywności i sku-
teczności menadżerów decyduje ilość dostęp-
nej energii w każdym z tych obszarów. Wy-
odrębnili dwa kluczowe elementy skuteczne-
go gospodarowania własną energią. Pierwszy 
to oscylacja, czyli rytmiczne przechodzenie 
od wydatkowania energii (wysiłku) do jej od-
nowienia (odpoczynek). Przykładowo pracując 
długo i wytrwale wcale nie osiągamy lepszych 
wyników, gdyż nasz mózg pochłania ogromne 
zasoby energii i jeśli go w odpowiednim czasie 
nie zregenerujemy to staniemy się mniej kre-
atywni, będziemy popełniać pomyłki i błędy, 
a także niewłaściwie oceniać ryzyka. Drugi 
element to rytuały, czyli czynności powta-
rzane regularnie w określonym czasie (aktyw-
ność fizyczna, czytanie, granie na instrumen-
cie, itp.), które sprzyjają oscylacji. Stosowanie 
tych dwóch elementów pozwala na szybką 
regenerację. Najlepszym podejściem jest rów-
noległe rozwijanie przynajmniej dwóch ob-
szarów. Daje to efekt wzmocnienia, zwany 
w sporcie jako efekt „cross-treningu". Można 
zatem łączyć ćwiczenia fizyczne z medyta-
cją, albo pracę umysłową ze sportem. Dosko-
nale w tę teorię wpisuje się autorski program 
wspomnianego już Wojciecha Eichelbergera 
„8xO” dający praktyczne wskazówki do lep-
szego radzenia sobie ze stresem, przez wypra-

Adam
Jeske

Trener biznesu i coach umiejętności mięk-
kich, z wieloletnim doświadczeniem w biz-
nesie, współzałożyciel i wieloletni Prezes 
Zarządu zielonogórskiej firmy z branży IT 
„Max Elektronik” S.A., obecnie Prezes Zarzą-
du firmy doradczo-szkoleniowej RdB.expert, 
skoncentrowanej na szkoleniach dla mena-
dżerów oraz kierowników projektów w zakre-
sie umiejętności miękkich.

cowanie pozytywnych nawyków w czterech 
sferach: ciała, emocji, umysłu i ducha. Nazwa 
„8xO” pochodzi od ośmiu słów definiujących 
aktywności niezbędne do tego, aby radzić 
sobie z przeciążeniem i zarządzać swoim bi-
lansem energetycznym: obecność, oparcie 
w sobie, opiekowanie się sobą, odpuszczanie, 
oddychanie, odżywianie, odreagowanie i od-
poczywanie.

Zakończyłeś seminarium hasłem „Zaprzy-
jaźnij się ze stresem”. Jak to rozumieć? 
Przecież stres to negatywne zjawisko 
i raczej powinniśmy go unikać, a przynaj-
mniej łagodzić skutki jego działania.

Odsyłam do wystąpienia na TED amerykań-
skiej psycholog zdrowia Kelly McGonigal, za-
tytułowanego How to make stress your friend. 
Przedstawiła ona niezwykle ciekawe bada-
nia. Zespół kierowany przez dr A. Keller z Uni-
versity of Wisconsin przez osiem lat śledził 
życie 30 tys. dorosłych w USA. Naukowcy za-
dawali im dwa pytania: „Ile stresu doświad-
czyłeś w ciągu ostatniego roku?” i „Czy uwa-
żasz, że stres szkodzi twojemu zdrowiu?”. 
Następnie po kilku latach przeanalizowano 
dane o zgonach, żeby sprawdzić, kto z bada-
nych umarł. U osób, które doświadczały wiele 
stresu, prawdopodobieństwo śmierci było 
wyższe aż o 43 proc., ale dotyczyło to tylko 
tych, którzy jednocześnie wierzyli, że stres 
im szkodzi. Osoby, które doświadczały wiele 
stresu, ale nie uważały go za szkodliwy, żyły 
dłużej. Mało tego, ryzyko zgonu było u nich 
najniższe ze wszystkich badanych – mniej-
sze nawet niż u osób, które niewiele się stre-
sowały. Naukowcy wyciągnęli wręcz rewo-
lucyjny wniosek: że przez te wiele lat, pod-
czas których prowadzono badania, dziesiątki 
tysięcy Amerykanów umarło przedwcześnie 
– nie ze stresu, ale z powodu przekonania, że 
stres jest szkodliwy. Zatem sama wiara w za-
bójcze działanie stresu powoduje jego śmier-
telne działanie. Nie da się żyć bez stresu, ale 
oswójmy się z nim, prowadźmy zdrowy tryb 
życia, wyróbmy w sobie kompetencje zarzą-
dzania stresem i zbudujmy w sobie przekona-
nie, że nam nic on nie zrobi.
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Witaj!..

Witam serdecznie, Ewa i dziękuję za zaprosze-

nie do wywiadu – czuję się naprawdę wyróż-

niony i zaszczycony.

Twoim mottem jest „Innovate Yourself” 

– dlaczego?

Innowacja jest dla mnie nieoderwalnym czyn-

nikiem rozwoju wpływającym na moją oso-

bowość, otoczenie i pracę. Od dawna staram 

się ulepszać siebie oraz moje otoczenie na 

wielu płaszczyznach. Uważam, że samodo-

skonalenie jest kluczowym czynnikiem sukce-

su w życiu zarówno zawodowym jak i prywat-

nym. Chciałbym aby ludzie postrzegali moją 

osobę poprzez określone cechy i predyspozy-

cje, dlatego tak mocny nacisk kładę na „Per-

sonal Branding”. 

Czy wierzysz w to, że marzenia się spełniają?

Dla mnie marzenia mają charakter osiągalnych 

celów, które stawiam przed sobą. Dzięki temu 

jestem w stanie realizować o wiele więcej 
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niż kiedykolwiek. Oczywiście ciągle podno-
szę sobie poprzeczkę, a to motywuje mnie by 
sięgać coraz wyżej. Więc odpowiadając na py-
tanie – tak, marzenia się spełniają! Wystarczy 
że zbudujesz strategię własnego rozwoju, a to 
spowoduje, że znajdziesz się na właściwym 
torze, bliżej swoich celów i marzeń.

Czym się teraz zajmujesz?

Aktualnie realizuje najważniejsze zadanie 
w moim życiu, jakim jest rodzina oraz wycho-
wanie mojej córeczki. Ponadto jestem dy-
rektorem Centrum Rozwoju we Wrocławiu 
w firmie SoftServe, która jest największym 
pracodawcą IT na Ukrainie. Obecnie w Polsce 
rozwijamy pierwsze biuro, które ma już spore 
sukcesy za sobą. To właśnie tu mam okazję 
spotykać, zatrudniać i pracować z wybitnymi 
inżynierami branży IT. Angażuję się również 
w rozwój zarządzania projektami we Wrocła-
wiu poprzez aktywny udział w oddziale wro-
cławskim PMI Poland Chapter. Gdy pozwa-
la mi jeszcze na to czas staram się realizować 

swoje zainteresowania, więc może w końcu 

uda mi się dokończyć pracę doktorską.

Jak postrzegasz wolontariat i jak na Twój 
rozwój wpływa wolontariat w PMI?

Kwestia wolontariatu jest tematem „rzeką” 
w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Wolon-
tariat daje bardzo dużo możliwości oraz otwie-
ra nowe perspektywy dla tych osób, które tego 
chcą. Zaangażowanie w PMI to możliwość re-
alizacji siebie w innym wymiarze, poszerzanie 
umiejętności, a także możliwość nawiązywa-
nia ciekawych kontaktów oraz wymiany do-
świadczeń. Dodatkowo świadomość realnego 
wpływu na rozwój PMI we Wrocławiu daje po-
czucie satysfakcji i zadowolenia.

Czym dla Ciebie jest normalna praca, czym 
się różni od wolontariatu i jak to wszystko  
pogodzić?

Wolontariat, który ja realizuję, dość mocno 
łączy się z moimi zainteresowaniami oraz 
pracą jaką wykonuję. Można powiedzieć, że 
trafiłem w dziesiątkę, gdyż naprawdę obie 
wspomniane formy zaangażowania sprawia-
ją mi wielką satysfakcję. Uważam, że bez 
względu na to, co robimy, trzeba się anga-
żować i wykonywać zadania na sto procent, 
a na pewno to zaprocentuje, jeśli nie dziś, to 
jutro. Jak to pogodzić? Po prostu trzeba robić 
to, co się lubi.

Czy polskie otoczenie sprzyja wolontariu-
szom?

To jest chyba temat na osobny artykuł... Ale 

porównując wolontariat w Polsce oraz za gra-

nicą myślę, że dopiero się rozwija. Uważam, że 

daje on potężną wartość dodaną, którą trudno 

zastąpić w żaden inny sposób. 

Co według Ciebie warunkuje życiowy  

sukces?

Kochająca rodzina, przyjaciele i satysfakcjo-

nująca praca.

Przełomowy moment w Twojej karierze?

Zdecydowanie moja aktualna posada oraz 

firma, w której pracuję. Zaufanie, profesjona-

lizm oraz ludzie z jakimi mam okazję przeby-

wać i współpracować na co dzień są nie do 

opisania. 

Critical skills top 3?

Być pozytywnym, komunikować się w jasny 

sposób oraz być innowacyjnym.

Masz imponujący profil zawodowy – jak łą-

czysz swoje obowiązki zawodowe  z życiem 

prywatnym? Doba nie jest za krótka ?

Dla mnie jest to kwestia dobrego zarządza-

nia czasem. Oczywiście byłoby idealnie gdyby 

dzień trwał 48 h, ale… (śmiech).

Dzień zaczynam o 5:30 rano razem z moją có-

reczką i jej ulubionymi bajkami. Później śnia-
danie, praca, kilka spotkań biznesowych. Syn-
chronizacja kalendarza z żoną i wszystko jest 
możliwe. Weekendy staram się przeznaczać 
tylko dla rodziny i znajomych. Myślę, że taki 
plan działania sprawdza się dla mnie i mojej 
rodziny najlepiej.

Dlaczego wybrałeś drogę project manage-
mentu? Zaczynałeś od…

Jako nastolatek brałem udział w różnych wy-
darzeniach, często o profilu sportowym. Ani 
się obejrzałem, nagle pomagałem przy ich or-
ganizacji. Dodatkowo w mojej całej karie-
rze, szczególnie jako student, wykonywa-
łem wiele zawodów i to nie tylko w Polsce, 
ale również za granicą. Wszystko czego się 
tknąłem prowadziło w kierunku kształtowa-
nia umiejętności project managera. Wydaje 
mi się, że miałem i mam nadal predyspozycje 
do tej ścieżki rozwoju, co zdecydowanie uła-
twiło mi decyzję, co robić w moim życiu. 

Masz sporo zainteresowań. Jaki mają 
wpływ na twoją osobowość i charakter?

W wieku 10 lat zacząłem uczęszczać na sporty 
walki, a dokładnie na karate tradycyjne. Dało 
mi to ogromną determinację do osiągania 
celów oraz po części zbudowało filozofię życia. 

Innovate yourself or die!
Z Pawłem Łopatką, dyrektorem Centrum Rozwoju w SoftServe
Poland, rozmawia Ewa Serwa.

STREFA WYWIADU
Dalej staram się aktywnie spędzać czas, nie 
tylko poprzez sztuki walki, ale również poprzez 
sporty, które wymagają ode mnie szlifowania 
techniki oraz mocnego charakteru.

Uważam, że osoby które miały okazję upra-
wiać sport, mają troszkę łatwiej w budowa-
niu swojej kariery, gdyż doświadczyły już po-
rażek, utwardziły swój charakter oraz dosko-
nale wiedzą jak motywować siebie do dalsze-
go działania. 

Rozmawiamy dużo o sukcesach. Jaka jest 
twoja największa porażka?

Staram skupiać się i wzmacniać moje mocne 
cechy charakteru, tak samo jest z sukcesa-
mi. Na porażkach dużo możemy się nauczyć, 
szczególnie na swoich. Ja jednak staram się 
uczyć na błędach popełnianych przez innych, 
wyciągać z tego lessons learned i iść do 
przodu. 

Jakie rady dałbyś osobom, które dopiero 
budują swoją karierę?

Rad można dawać naprawdę dużo. Ja chciał-
bym powiedzieć tylko, że jeśli czujecie, że 
macie do czegoś dryg, nie poddawajcie się. 
Ciężka dobrze przemyślana i wykonana praca 
się opłaca.

Jesteś spełniony?

Oczywiście, że nie i tak naprawdę ciężko mi 
nawet powiedzieć, kiedy to nastąpi. Czuję, że 
przede mną jeszcze długa droga i wiele celów 
do osiągnięcia.

Dziękuję bardzo!
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Witaj!..

Witam serdecznie, Ewa i dziękuję za zaprosze-

nie do wywiadu – czuję się naprawdę wyróż-

niony i zaszczycony.

Twoim mottem jest „Innovate Yourself” 

– dlaczego?

Innowacja jest dla mnie nieoderwalnym czyn-

nikiem rozwoju wpływającym na moją oso-

bowość, otoczenie i pracę. Od dawna staram 

się ulepszać siebie oraz moje otoczenie na 

wielu płaszczyznach. Uważam, że samodo-

skonalenie jest kluczowym czynnikiem sukce-

su w życiu zarówno zawodowym jak i prywat-

nym. Chciałbym aby ludzie postrzegali moją 

osobę poprzez określone cechy i predyspozy-

cje, dlatego tak mocny nacisk kładę na „Per-

sonal Branding”. 

Czy wierzysz w to, że marzenia się spełniają?

Dla mnie marzenia mają charakter osiągalnych 

celów, które stawiam przed sobą. Dzięki temu 

jestem w stanie realizować o wiele więcej 
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niż kiedykolwiek. Oczywiście ciągle podno-
szę sobie poprzeczkę, a to motywuje mnie by 
sięgać coraz wyżej. Więc odpowiadając na py-
tanie – tak, marzenia się spełniają! Wystarczy 
że zbudujesz strategię własnego rozwoju, a to 
spowoduje, że znajdziesz się na właściwym 
torze, bliżej swoich celów i marzeń.

Czym się teraz zajmujesz?

Aktualnie realizuje najważniejsze zadanie 
w moim życiu, jakim jest rodzina oraz wycho-
wanie mojej córeczki. Ponadto jestem dy-
rektorem Centrum Rozwoju we Wrocławiu 
w firmie SoftServe, która jest największym 
pracodawcą IT na Ukrainie. Obecnie w Polsce 
rozwijamy pierwsze biuro, które ma już spore 
sukcesy za sobą. To właśnie tu mam okazję 
spotykać, zatrudniać i pracować z wybitnymi 
inżynierami branży IT. Angażuję się również 
w rozwój zarządzania projektami we Wrocła-
wiu poprzez aktywny udział w oddziale wro-
cławskim PMI Poland Chapter. Gdy pozwa-
la mi jeszcze na to czas staram się realizować 

swoje zainteresowania, więc może w końcu 

uda mi się dokończyć pracę doktorską.

Jak postrzegasz wolontariat i jak na Twój 
rozwój wpływa wolontariat w PMI?

Kwestia wolontariatu jest tematem „rzeką” 
w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Wolon-
tariat daje bardzo dużo możliwości oraz otwie-
ra nowe perspektywy dla tych osób, które tego 
chcą. Zaangażowanie w PMI to możliwość re-
alizacji siebie w innym wymiarze, poszerzanie 
umiejętności, a także możliwość nawiązywa-
nia ciekawych kontaktów oraz wymiany do-
świadczeń. Dodatkowo świadomość realnego 
wpływu na rozwój PMI we Wrocławiu daje po-
czucie satysfakcji i zadowolenia.

Czym dla Ciebie jest normalna praca, czym 
się różni od wolontariatu i jak to wszystko  
pogodzić?

Wolontariat, który ja realizuję, dość mocno 
łączy się z moimi zainteresowaniami oraz 
pracą jaką wykonuję. Można powiedzieć, że 
trafiłem w dziesiątkę, gdyż naprawdę obie 
wspomniane formy zaangażowania sprawia-
ją mi wielką satysfakcję. Uważam, że bez 
względu na to, co robimy, trzeba się anga-
żować i wykonywać zadania na sto procent, 
a na pewno to zaprocentuje, jeśli nie dziś, to 
jutro. Jak to pogodzić? Po prostu trzeba robić 
to, co się lubi.

Czy polskie otoczenie sprzyja wolontariu-
szom?

To jest chyba temat na osobny artykuł... Ale 

porównując wolontariat w Polsce oraz za gra-

nicą myślę, że dopiero się rozwija. Uważam, że 

daje on potężną wartość dodaną, którą trudno 

zastąpić w żaden inny sposób. 

Co według Ciebie warunkuje życiowy  

sukces?

Kochająca rodzina, przyjaciele i satysfakcjo-

nująca praca.

Przełomowy moment w Twojej karierze?

Zdecydowanie moja aktualna posada oraz 

firma, w której pracuję. Zaufanie, profesjona-

lizm oraz ludzie z jakimi mam okazję przeby-

wać i współpracować na co dzień są nie do 

opisania. 

Critical skills top 3?

Być pozytywnym, komunikować się w jasny 

sposób oraz być innowacyjnym.

Masz imponujący profil zawodowy – jak łą-

czysz swoje obowiązki zawodowe  z życiem 

prywatnym? Doba nie jest za krótka ?

Dla mnie jest to kwestia dobrego zarządza-

nia czasem. Oczywiście byłoby idealnie gdyby 

dzień trwał 48 h, ale… (śmiech).

Dzień zaczynam o 5:30 rano razem z moją có-

reczką i jej ulubionymi bajkami. Później śnia-
danie, praca, kilka spotkań biznesowych. Syn-
chronizacja kalendarza z żoną i wszystko jest 
możliwe. Weekendy staram się przeznaczać 
tylko dla rodziny i znajomych. Myślę, że taki 
plan działania sprawdza się dla mnie i mojej 
rodziny najlepiej.

Dlaczego wybrałeś drogę project manage-
mentu? Zaczynałeś od…

Jako nastolatek brałem udział w różnych wy-
darzeniach, często o profilu sportowym. Ani 
się obejrzałem, nagle pomagałem przy ich or-
ganizacji. Dodatkowo w mojej całej karie-
rze, szczególnie jako student, wykonywa-
łem wiele zawodów i to nie tylko w Polsce, 
ale również za granicą. Wszystko czego się 
tknąłem prowadziło w kierunku kształtowa-
nia umiejętności project managera. Wydaje 
mi się, że miałem i mam nadal predyspozycje 
do tej ścieżki rozwoju, co zdecydowanie uła-
twiło mi decyzję, co robić w moim życiu. 

Masz sporo zainteresowań. Jaki mają 
wpływ na twoją osobowość i charakter?

W wieku 10 lat zacząłem uczęszczać na sporty 
walki, a dokładnie na karate tradycyjne. Dało 
mi to ogromną determinację do osiągania 
celów oraz po części zbudowało filozofię życia. 

Paweł
Łopatka

Doświadczony menedżer, zarówno na pozio-
mie strategicznym jak i operacyjnym, z umie-
jętnością prowadzenia projektów i angażo-
wania ludzi w czasie ciągłych zmian. Obecnie 
pracuje jako dyrektor Centrum Rozwoju 
w SoftServe Poland, w przeszłości także pra-
cował w Redknee, Nokia i BBC Scotland. 
Mentor i trener, członek wrocławskiego od-
działu PMI PC, gdzie pełni rolę Wicedyrektora 
do spraw Kontaktu z Biznesem. Pasjonat za-
rządzania strategicznego, metodyk zwin-
nych, zarządzania ludźmi oraz innowacji. 
W wolnym czasie praktyk sztuk walki, ale 
także fotograf, podróżnik i windsurfer. Lubi 
ryzyko, adrenalinę i innowacyjne pomysły, 
zawsze szuka nowych wyzwań oraz możli-
wości nawiązywania ciekawych kontaktów 
i wymiany doświadczeń.

Dalej staram się aktywnie spędzać czas, nie 
tylko poprzez sztuki walki, ale również poprzez 
sporty, które wymagają ode mnie szlifowania 
techniki oraz mocnego charakteru.

Uważam, że osoby które miały okazję upra-
wiać sport, mają troszkę łatwiej w budowa-
niu swojej kariery, gdyż doświadczyły już po-
rażek, utwardziły swój charakter oraz dosko-
nale wiedzą jak motywować siebie do dalsze-
go działania. 

Rozmawiamy dużo o sukcesach. Jaka jest 
twoja największa porażka?

Staram skupiać się i wzmacniać moje mocne 
cechy charakteru, tak samo jest z sukcesa-
mi. Na porażkach dużo możemy się nauczyć, 
szczególnie na swoich. Ja jednak staram się 
uczyć na błędach popełnianych przez innych, 
wyciągać z tego lessons learned i iść do 
przodu. 

Jakie rady dałbyś osobom, które dopiero 
budują swoją karierę?

Rad można dawać naprawdę dużo. Ja chciał-
bym powiedzieć tylko, że jeśli czujecie, że 
macie do czegoś dryg, nie poddawajcie się. 
Ciężka dobrze przemyślana i wykonana praca 
się opłaca.

Jesteś spełniony?

Oczywiście, że nie i tak naprawdę ciężko mi 
nawet powiedzieć, kiedy to nastąpi. Czuję, że 
przede mną jeszcze długa droga i wiele celów 
do osiągnięcia.

Dziękuję bardzo!



10. Międzynarodowy Kongres PMI Poland Chapter
Ten Years’ Experience – Past, Present, Future
Fotorelacja z wydarzenia
Data: 30.11 – 2.12.2015    Miejsce: Sheraton, Warszawa
Opracowanie: Paulina Szczepaniak    Fot: Grupa Obiektywni

Pierwszy dzień 10. Międzynarodowego Kongresu
PMI PC. Rejestracja w toku

Ricardo Triana, członek PMI Board of Directors oraz Keynote
Speaker 10. Kongresu, wprowadza uczestników w świat globalnych
trendów zarządzania projektami

Pełna sala i oczekiwanie na rozpoczęcie 3-dniowego jubileuszowego wydarzenia

Prezes PMI Poland Chapter,
Małgorzata Kusyk, wita
zgromadzonych uczestników

W przerwach okazji do nawiązania nowych znajomości nie brakuje.
Można też spotkać znajomych praktyków zarządzania projektami

W ścieżkę Innowacje i projekty infrastrukturalne wprowadził słuchaczy
Tadeusz Lis, opowiadający o planowaniu innowacyjnych projektów z obszaru
Błękitnego Oceanu
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Wystąpienia cieszą się dużym zainteresowa-
niem, skłaniają ku refleksjom i pytaniom z sali

Mark Smalley przekazał uczestnikom wiedzę, w jaki sposób
prezentować swoją wartość jako zorientowany na wyniki
biznesowe kierownik projektów IT

Razem z Hansem deVries, otwierającym ścieżkę Trendy
w zarządzaniu, uczestnicy analizowali podejścia zwinne
i hybrydowe na przykładzie studiów przypadków
sektora bankowości

Po pierwszej przerwie ścieżkę
Strategia vs. Kultura otworzył swoim
wystąpieniem nt. przywództwa
w projektach Paul Hodgkins



Kongres w liczbach

O projektowej globalnej transfor-
macji usług w Ericsson opowiadał
Emil Kamiński

Tuż po przerwie lunchowej, wraz z Raji Sivaraman
i Chrisem Wilsonem, słuchacze mogli wziąć udział
w prelekcji poświęconej projektom w świecie muzyki

Ian Whittingham
dzielił się z uczestnikami Kongresu doświadczeniami
w przekształcaniu możliwości w innowacje

Trzy ścieżki tematyczne i trzy sale pełne dobrej energii

Po całym dniu, wypełnionym niezliczoną ilością wypitych napojów, zjedzonych
przekąsek i wymienionych wizytówek a także 14-ma wystąpieniami, przyszedł
czas na pamiątkowe „selfie”
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Ostatnie wystąpienie 1-go dnia Kongresu,
w ramach ścieżki Trendy w zarządzaniu,
poprowadził Michael Risch, który na przy-
kładach z różnych sektorów prezentował
podejście do przywództwa w czasach
cyfryzacji

Keynote Speakerem zamykającym pierwszy dzień wystąpień był
Mike Rawlins, który swoją opowieścią wprowadził uczestników
w świat storytellingu

Na zakończenie ścieżki Strategia vs. Kultura, Grzegorz
Szałajko przedstawił przykłady historii liderów, którym
udało się rozbudzić pasję do zarządzania projektami
w organizacjach

Ścieżkę Innowacje 1-go dnia zamykało
wystąpienie Joany Geraldi nt. wpływu
stosowania wizualizacji w pracy projektowej

W tym samym czasie, w innej sali,
Jan Dirk Hogendoorn wprowadzał
uczestników w koncepcję samo-
organizujących się zespołów jako
model funkcjonowania całej
organizacji...

…razem ze współpracownikiem, Frankiem
Fondse z Finext, który wskazywał, w jaki
sposób zarządzać zespołami projektowymi
poprzez wartości i jakie płyną z tego
korzyści

400 uczestników, 3 dni wydarzenia, 27 wystąpień, 4 warsztaty, 3 ścieżki tema-
tyczne, 54 godziny przekazywania wiedzy, 190 reprezentowanych firm, 16 re-
prezentowanych narodowości, 326 dni pracy wolontariuszy przy organizacji 
kongresu, 87 telekonferencji organizacyjnych, 11000 wymienionych maili, 
4000 wypitych kaw i herbat, 6000 wypitych szklanek soku i wody, 12000 zje-
dzonych przekąsek, 6000 sztuk rozdanych materiałów promocyjnych
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Zespół wolontariuszy-organizatorów
10. Międzynarodowego Kongresu PMI PC

Wieczorna Jubileuszowa Gala była okazją do wręczenia nagród
Wolontariusz Roku PMI PC. Statuetki otrzymali Katarzyna Schaefer
i Szymon Pawłowski

Uczestnicy wydarzenia oraz wolontariusze-organizatorzy Kongresu
uczcili wieczorem jego 10. edycję pysznym tortem…

W trakcie Gali nie zabrakło również integracji uczestników przy
kąciku barowym

…oraz muzyką na żywo, którą zapewnił zespół The Sixties

U Alana Morana, inaugurującego ścieżkę Trendy w zarządzaniu, słuchacze
dowiedzieli się w jaki sposób „zwinnie” budżetować i mierzyć wartości oraz jakie
płyną z tego korzyści

Równolegle, w sali ze ścieżką Innowacje, można było posłu-
chać wystąpienia Darii Tataj, która pokazała, jak za pomocą
zintegrowanego procesu wdrożyć globalnie innowacyjny
projekt i go skomercjalizować

Kolejnym punktem Gali było przyznanie Nagród
Projekt Roku 2014. Nagrody w dwóch rożnych
kategoriach otrzymały firmy ABB oraz Senfino

Jakub Gromek, Damian Czernik, Justyna Jakubów, Karolina Jastrzęb-
ska, Mateusz Karolak, Ewa Kokolus, Beata Koszyk, Urszula Koziatek, 
Beata Niedziela, Renata Nyc, Szymon Pawłowski, Natalia Piątek, 
Paulina Szczepaniak, Aleksandra Wagasewicz, Jakub Wiśniewski, 
Dominika Zaleska, Michał Balkowski a w trakcie Kongresu również 
studenci SKN Zarządzania Projektami SGH w Warszawie

Po pierwszej przerwie w ścieżkę Strategia vs. Kultura wprowadziła
uczestników Eva Johnsson, opowiadając o wyzwaniach wielokulturo-
wych zespołów projektowych

Drugiego dnia uczestników Kongresu przywitał Dariusz Piotrowski,
Keynote Speaker, zabierając słuchaczy w podróż po świecie digitalizacji
z firmą Microsoft
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Zespół wolontariuszy, w tym organizatorów 10. Międzynarodowego Kongresu PMI PC
dziękuje wszystkim uczestnikom za przybycie i zaprasza na kolejny, 11. Kongres

Drugi dzień Kongresu, swoim wystąpieniem
o krakenach, jednorożcach i samoorganizujących
się zespołach, zamknął Angel Medinilla

O transformacjach IT w zarządzaniu finan-
sami polskiego sądownictwa opowiadał
Tomasz Strąk

Praktyczne wskazówki, jak unikać typowych błędów
podczas transformacji agile, przedstawiał słuchaczom
Krystian Kaczor

Allen M. Price opowiedział słuchaczom
o kluczowych sześciu obszarach
kompetencji miękkich, jakie powinien
rozwijać każdy kierownik projektu

Również na temacie zarządzania zmianą, lecz
w nieco innym ujęciu, skupił się podczas swojego
wystąpienia Paweł Dudek

Ciekawy temat ekonomii behawioralnej w zarządzaniu
projektami przybliżył słuchaczom Luis Seabra Coelho,
podkreślając znaczenie kompetencji miękkich
kierowników projektów

Z Anną Erdmańską uczestnicy mogli prześle-
dzić kluczowe wyzwania i czynniki sukcesu
w strategicznym zarządzaniu zmianą

Przez drogę od prostego dostarczenia zasobów w projekcie do rozproszo-
nego modelu rozwoju zespołu, który autonomicznie kontroluje rozwój
projektu, przeprowadził uczestników Kongresu Catalin Teodor Dogaru

Robert Buttrick razem z uczestnikami zastanawiał się, czym jest dojrzałość organizacji
w zarządzaniu portfelem projektów i jakie korzyści płyną ze skupiania się na wartościach,
a nie tylko na kosztach

Platynowy Sponsor Złoty Sponsor Srebrny Sponsor Sponsorzy

Sponsorzy Kongresu:

Patroni Medialni:



Kongres oczami kierownika projektu
– czy warto?
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W telegraficznym skrócie: 
warto. Jeżeli jesteś leniwy i nie 
chcesz czytać dalej, przewróć 
stronę i idź naprzód. Jednakże, 
możesz zostać i dowiedzieć się 
więcej o tym, że nie ma rzeczy 
niemożliwych, że warto brać 
udział w takich projektach, a brak 
doświadczenia w zarządzaniu 
projektami nie jest przeszkodą. 

Moja przygoda z Project Management Institu-
te oraz wydarzeniem, jakim jest kongres, za-
częła się około półtora roku temu przy okazji 
9. edycji Międzynarodowego Kongresu PMI 
Poland Chapter, gdzie pomagałem jako wo-
lontariusz w zespole marketingu. Dołączyłem 
późno, bo na dwa miesiące przed datą rozpo-
częcia, ale w bardzo dobrym, jak się później 
okazało, momencie. Był to mój debiut przy or-
ganizacji tego typu wydarzenia oraz pierwsze 
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zetknięcie z PMI. Po naszym „Mission Impos-
sible” Robert Kalbarczyk (ówczesny członek 
zarządu PMI PC ds. marketingu oraz osoba, 
dzięki której dziś mogę napisać ten artykuł) 
zaprosił mnie na spotkanie zarządu, gdzie za-
proponowano mi objęcie roli kierownika pro-
jektu kolejnej edycji. Zgodziłem się bez dłuż-
szego namysłu, czułem się doceniony i ode-
brałem tę nominację jako wielkie wyróżnienie.  

Prace nad dziesiątym, jubileuszowym kon-
gresem zacząłem od dnia, kiedy zostałem no-
minowany (był to 12 stycznia 2015 r., pamię-
tam jak dziś, zachowałem też notatki z tego 
spotkania). W głowie miałem tysiące myśli: 
jak, gdzie, kiedy, z kim? Naładowany energią 
ostatnich tygodni, chciałem wszystko zrobić 
sam, teraz, już w tej chwili. 

Moje doświadczenie w kierowaniu projekta-
mi (jak mi się wtedy wydawało) było nikłe, 
nigdy wcześniej nie robiłem dokumenta-
cji projektowej według podejścia propono-
wanego przez PMI. Karta projektu? Pierwsze 
słyszę – pomyślałem – i zacząłem przeszuki-

wanie internetu. Zacząłem od spisania sobie 
celów, założeń oraz wizji. Zrobiłem aktuali-
zację strony i zacząłem kolejno rozpisywać 
zadania. W tamtym momencie myślałem, że 
mając prawie rok czasu, dam radę przygoto-
wać wszystko na czas i… zrobię to sam. Nie 
myślałem o budowaniu zespołu, bo przecież 
dam radę, wiem co robić. 

Podczas pracy przy karcie projektu okazało 
się, że jednak nie wiem wszystkiego. Dzięki 
wsparciu sponsorów (a w tym projekcie wy-
jątkowo było ich dwoje) Małgorzaty Kusyk 
oraz Wojtka Danowskiego, udało się wy-
pracować dokument, który dziś nazwał-
bym „Karta projektu w wersji beta”. To był 
moment, w którym zorientowałem się, że po-
trzebuję wsparcia. Z uwagi na fakt, że z po-
przedniego zespołu zostało tylko kilka osób, 
zrobiliśmy nabór na wolontariuszy, którzy 
mieli pomóc przy tworzeniu tego wyjątkowe-
go wydarzenia. 

Po kilku tygodniach ogłaszania się w social 
media, formularz zebrał kilkanaście zgłoszeń. 
Czas uciekał, był to już marzec, musieliśmy 
szybko podjąć kolejne kroki. 

Pierwszym był kick-o� meeting, na którym 
pojawiło się około 15 osób. Podzieliliśmy się na 
zespoły, poprosiłem też, aby w tych grupach 
wybrano liderów, którzy będą koordynowa-
li prace. Nie było to łatwe zadanie, biorąc pod 

uwagę fakt, że 15 osób, które w zasadzie widzi 
się pierwszy raz, musi wyłonić liderów spośród 
siebie. Uważam, że jeśli ktoś jest prawdziwym 
liderem, to jest w stanie się pokazać, a ludzie 
za nim pójdą. Moja intuicja mnie nie zawiodła 
i tylko w jednym zespole mieliśmy dwóch li-
derów. Na szczęście ten „problem” rozwiąza-
liśmy szybko, bo jeden z zespołów w zasadzie 
rozsypał się w trakcie, więc zrobiliśmy przesu-
nięcie i zbudowaliśmy go od nowa. Już na tym 
etapie tego tekstu muszę podkreślić, że do 
pracy w tym projekcie zgłosiła się grupa nie-
samowitych ludzi. Gdybym tutaj musiał skoń-
czyć swój tekst, powiedziałbym, że najwięk-
szą wartością byli i są ludzie. Ich energia, na-
stawienie, życzliwość oraz sam fakt, że mogli-
śmy się poznać. Mam też nadzieję, że będzie-
my w kontakcie przez kolejne lata i to już dla 
mnie nagroda sama w sobie.  

Kolejnym niezwykle ważnym aspektem był 
fakt, że w tym projekcie, poza oczywisty-
mi finansami, o których nie będę się rozpisy-
wał, najważniejszą walutą był właśnie czas. 
Wszystko kosztuje... czas. Nie jest go dużo, 
a w przeciwieństwie do finansów ubywa go 
z każdym dniem, pula „pieniędzy” nie urośnie. 
W związku z tym upływającym zasobem wzra-
sta poziom stresu, a nawet frustracja najbliż-
szych. Wolontariat tak już ma, że sporo wol-
nych „zasobów” trzeba spędzić przed kompu-
terem, zamiast z bliskimi. Pojawiają się wąt-
pliwości, czy to się uda, czy damy radę, czy 
będzie wstyd. Ja bywam czasem niepopraw-
nym optymistą i mam nadzieję, że to udzieli-
ło się moim współpracownikom. Zawsze mó-
wiłem, że DAMY RADĘ, że to będzie kon-
gres „epicki”, który wszyscy zapamiętają na 
długo.  Im bliżej do „godziny zero”, tym więk-
szą motywację, ale także niepewność widzia-

łem i słyszałem na naszych cotygodniowych 
konferencjach (bo mniej więcej w takich in-
terwałach robiliśmy podsumowania – ot, 
takie zwinne podejście). Na szczęście nadzie-
ja zawsze umiera ostatnia, na około 2-3 ty-
godnie przed kongresem mieliśmy zamknięte 
więcej niż 85% priorytetowych zadań. Udało 
się tak wiele dzięki niesamowitej energii kilku 
osób, które cały czas podsycały ogień i dokła-
dały do pieca (ci, którzy obserwowali naszą 
pracę bliżej wiedzą, o kim mówię).  

Sam kongres to już nawet nie był stres. 
Wszystko wydawało się dopięte, a ewentual-
ne pożary gasiliśmy na bieżąco, choć nie było 
tego dużo. Pamiętam, że na dzień przed, kiedy 
przygotowywaliśmy podarunki i robiliśmy od-
prawę powiedziałem, dziś to już nie ma się co 
stresować, bo co by się teraz nie wydarzyło 
kongres się odbędzie, naszym zadaniem jest 
teraz cieszyć się i być dumnym z tego, co osią-
gnęliśmy. W moich oczach wydarzenie zosta-
nie zapamiętane przez wielu, nie tylko z uwagi 
na wysoki poziom merytoryczny zaproszonych 
gości, ale również wieczorną galę, energię i na-
prawdę wyjątkową atmosferę. Przez te dwa 
dni wykładów rozmawiałem z wieloma oso-
bami, gośćmi, wolontariuszami, prelegenta-
mi. Wszyscy dzielili się dobrym słowem, gra-
tulowali, dziękowali, chwalili, dawno nie usły-
szałem tak ciepłych i miłych słów od tak wielu 
ludzi. Było to coś niesamowitego, przepełnia-
ła mnie duma oraz ogromna satysfakcja. To 
był sukces całego zespołu, wszystkich wolon-
tariuszy, którzy poświęcili godziny, dni, a nie-
którzy tygodnie swojego wolnego czasu. To im 
należą się największe podziękowania i gratula-
cje. Cytując klasyka: „ja tu tylko sprzątam”. 

Chociaż muszę przyznać, że jako kierownik 
projektu ja również czerpałem benefity. Lista 

Jakub Gromek

jest długa, poza już wcześniej wspomnianym 
poznaniem niesamowitych ludzi, nauczyłem 
się bardzo dużo. Moim priorytetem było zdo-
bycie umiejętności delegowania zadań. Udało 
się to dzięki ludziom, którym mogłem zaufać, 
gdyby nie oni, pewnie byłoby ciężko. Ponadto, 
taki projekt uczy zarządzania czasem. Z uwagi 
na fakt, że wolontariat opiera się na wykorzy-
stywaniu czasu wolnego i nie tylko, trzeba nim 
dobrze zarządzać (wyrozumiały szef i part-
ner też pomaga). Pracuję na etacie, jestem 
mężem, od 7 miesięcy szczęśliwym ojcem, 
a w tym wszystkim trzeba znaleźć 5 minut dla 
siebie. Było to wyzwanie, bo doba ma tylko 
24 godziny, ale dobrze ułożony plan potra-
fi czynić cuda. Praca nad tym jak się komu-
nikuję ze światem również była bardzo cenną 
lekcją, wydaje się, że na tym gruncie również 
się rozwinąłem. Możliwość ciągłej pracy nad 
sobą, nowe wyzwania, satysfakcja i duma oraz 
ludzie, to największa nagroda, cenniejsza od 
pieniędzy.  

Podsumowując, zaangażowanie się w wolon-
tariat, a już szczególnie w projekt kongresu, 
to świetna sprawa, wyżej wymienione umie-
jętności rozwinąć może każdy, kto pracuje 
w zespole. Możliwość rozbudowania swojej 
profesjonalnej siatki kontaktów, zawiązania 
nowych znajomości prywatnie, a może i coś 
więcej, to wartość na całe życie. Dołączenie 
do ogromnej społeczności jaką jest PMI to 
również prestiż, przełożeni naprawdę to do-
ceniają. Pamiętaj, że Ty też możesz spróbo-
wać, ale jak to ze wszystkim w życiu – rób to 
odpowiedzialnie. 

Chciałbym z tego miejsca jeszcze raz podzię-
kować liderom zespołów oraz mojej ukocha-
nej za wsparcie oraz wyrozumiałość przez cały 
okres przygotowań.

STREFA PMI PC
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W telegraficznym skrócie: 
warto. Jeżeli jesteś leniwy i nie 
chcesz czytać dalej, przewróć 
stronę i idź naprzód. Jednakże, 
możesz zostać i dowiedzieć się 
więcej o tym, że nie ma rzeczy 
niemożliwych, że warto brać 
udział w takich projektach, a brak 
doświadczenia w zarządzaniu 
projektami nie jest przeszkodą. 

Moja przygoda z Project Management Institu-
te oraz wydarzeniem, jakim jest kongres, za-
częła się około półtora roku temu przy okazji 
9. edycji Międzynarodowego Kongresu PMI 
Poland Chapter, gdzie pomagałem jako wo-
lontariusz w zespole marketingu. Dołączyłem 
późno, bo na dwa miesiące przed datą rozpo-
częcia, ale w bardzo dobrym, jak się później 
okazało, momencie. Był to mój debiut przy or-
ganizacji tego typu wydarzenia oraz pierwsze 
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zetknięcie z PMI. Po naszym „Mission Impos-
sible” Robert Kalbarczyk (ówczesny członek 
zarządu PMI PC ds. marketingu oraz osoba, 
dzięki której dziś mogę napisać ten artykuł) 
zaprosił mnie na spotkanie zarządu, gdzie za-
proponowano mi objęcie roli kierownika pro-
jektu kolejnej edycji. Zgodziłem się bez dłuż-
szego namysłu, czułem się doceniony i ode-
brałem tę nominację jako wielkie wyróżnienie.  

Prace nad dziesiątym, jubileuszowym kon-
gresem zacząłem od dnia, kiedy zostałem no-
minowany (był to 12 stycznia 2015 r., pamię-
tam jak dziś, zachowałem też notatki z tego 
spotkania). W głowie miałem tysiące myśli: 
jak, gdzie, kiedy, z kim? Naładowany energią 
ostatnich tygodni, chciałem wszystko zrobić 
sam, teraz, już w tej chwili. 

Moje doświadczenie w kierowaniu projekta-
mi (jak mi się wtedy wydawało) było nikłe, 
nigdy wcześniej nie robiłem dokumenta-
cji projektowej według podejścia propono-
wanego przez PMI. Karta projektu? Pierwsze 
słyszę – pomyślałem – i zacząłem przeszuki-

wanie internetu. Zacząłem od spisania sobie 
celów, założeń oraz wizji. Zrobiłem aktuali-
zację strony i zacząłem kolejno rozpisywać 
zadania. W tamtym momencie myślałem, że 
mając prawie rok czasu, dam radę przygoto-
wać wszystko na czas i… zrobię to sam. Nie 
myślałem o budowaniu zespołu, bo przecież 
dam radę, wiem co robić. 

Podczas pracy przy karcie projektu okazało 
się, że jednak nie wiem wszystkiego. Dzięki 
wsparciu sponsorów (a w tym projekcie wy-
jątkowo było ich dwoje) Małgorzaty Kusyk 
oraz Wojtka Danowskiego, udało się wy-
pracować dokument, który dziś nazwał-
bym „Karta projektu w wersji beta”. To był 
moment, w którym zorientowałem się, że po-
trzebuję wsparcia. Z uwagi na fakt, że z po-
przedniego zespołu zostało tylko kilka osób, 
zrobiliśmy nabór na wolontariuszy, którzy 
mieli pomóc przy tworzeniu tego wyjątkowe-
go wydarzenia. 

Po kilku tygodniach ogłaszania się w social 
media, formularz zebrał kilkanaście zgłoszeń. 
Czas uciekał, był to już marzec, musieliśmy 
szybko podjąć kolejne kroki. 

Pierwszym był kick-o� meeting, na którym 
pojawiło się około 15 osób. Podzieliliśmy się na 
zespoły, poprosiłem też, aby w tych grupach 
wybrano liderów, którzy będą koordynowa-
li prace. Nie było to łatwe zadanie, biorąc pod 

uwagę fakt, że 15 osób, które w zasadzie widzi 
się pierwszy raz, musi wyłonić liderów spośród 
siebie. Uważam, że jeśli ktoś jest prawdziwym 
liderem, to jest w stanie się pokazać, a ludzie 
za nim pójdą. Moja intuicja mnie nie zawiodła 
i tylko w jednym zespole mieliśmy dwóch li-
derów. Na szczęście ten „problem” rozwiąza-
liśmy szybko, bo jeden z zespołów w zasadzie 
rozsypał się w trakcie, więc zrobiliśmy przesu-
nięcie i zbudowaliśmy go od nowa. Już na tym 
etapie tego tekstu muszę podkreślić, że do 
pracy w tym projekcie zgłosiła się grupa nie-
samowitych ludzi. Gdybym tutaj musiał skoń-
czyć swój tekst, powiedziałbym, że najwięk-
szą wartością byli i są ludzie. Ich energia, na-
stawienie, życzliwość oraz sam fakt, że mogli-
śmy się poznać. Mam też nadzieję, że będzie-
my w kontakcie przez kolejne lata i to już dla 
mnie nagroda sama w sobie.  

Kolejnym niezwykle ważnym aspektem był 
fakt, że w tym projekcie, poza oczywisty-
mi finansami, o których nie będę się rozpisy-
wał, najważniejszą walutą był właśnie czas. 
Wszystko kosztuje... czas. Nie jest go dużo, 
a w przeciwieństwie do finansów ubywa go 
z każdym dniem, pula „pieniędzy” nie urośnie. 
W związku z tym upływającym zasobem wzra-
sta poziom stresu, a nawet frustracja najbliż-
szych. Wolontariat tak już ma, że sporo wol-
nych „zasobów” trzeba spędzić przed kompu-
terem, zamiast z bliskimi. Pojawiają się wąt-
pliwości, czy to się uda, czy damy radę, czy 
będzie wstyd. Ja bywam czasem niepopraw-
nym optymistą i mam nadzieję, że to udzieli-
ło się moim współpracownikom. Zawsze mó-
wiłem, że DAMY RADĘ, że to będzie kon-
gres „epicki”, który wszyscy zapamiętają na 
długo.  Im bliżej do „godziny zero”, tym więk-
szą motywację, ale także niepewność widzia-

łem i słyszałem na naszych cotygodniowych 
konferencjach (bo mniej więcej w takich in-
terwałach robiliśmy podsumowania – ot, 
takie zwinne podejście). Na szczęście nadzie-
ja zawsze umiera ostatnia, na około 2-3 ty-
godnie przed kongresem mieliśmy zamknięte 
więcej niż 85% priorytetowych zadań. Udało 
się tak wiele dzięki niesamowitej energii kilku 
osób, które cały czas podsycały ogień i dokła-
dały do pieca (ci, którzy obserwowali naszą 
pracę bliżej wiedzą, o kim mówię).  

Sam kongres to już nawet nie był stres. 
Wszystko wydawało się dopięte, a ewentual-
ne pożary gasiliśmy na bieżąco, choć nie było 
tego dużo. Pamiętam, że na dzień przed, kiedy 
przygotowywaliśmy podarunki i robiliśmy od-
prawę powiedziałem, dziś to już nie ma się co 
stresować, bo co by się teraz nie wydarzyło 
kongres się odbędzie, naszym zadaniem jest 
teraz cieszyć się i być dumnym z tego, co osią-
gnęliśmy. W moich oczach wydarzenie zosta-
nie zapamiętane przez wielu, nie tylko z uwagi 
na wysoki poziom merytoryczny zaproszonych 
gości, ale również wieczorną galę, energię i na-
prawdę wyjątkową atmosferę. Przez te dwa 
dni wykładów rozmawiałem z wieloma oso-
bami, gośćmi, wolontariuszami, prelegenta-
mi. Wszyscy dzielili się dobrym słowem, gra-
tulowali, dziękowali, chwalili, dawno nie usły-
szałem tak ciepłych i miłych słów od tak wielu 
ludzi. Było to coś niesamowitego, przepełnia-
ła mnie duma oraz ogromna satysfakcja. To 
był sukces całego zespołu, wszystkich wolon-
tariuszy, którzy poświęcili godziny, dni, a nie-
którzy tygodnie swojego wolnego czasu. To im 
należą się największe podziękowania i gratula-
cje. Cytując klasyka: „ja tu tylko sprzątam”. 

Chociaż muszę przyznać, że jako kierownik 
projektu ja również czerpałem benefity. Lista 

Jakub
Gromek

Na co dzień konsultant sprzedaży na rynku IT 
Enterprise. W weekendy student kierunku In-
żynieria Biznesowa. Interesuje się rozwojem 
osobistym oraz tematyką coachingu, z za-
rządzaniem projektami związany od niedaw-
na. W Project Management Institute Poland 
Chapter miał przyjemność być kierownikiem 
projektu 10. Międzynarodowego Kongre-
su PMI PC, po godzinach stara się wspierać 
zarząd stowarzyszenia. Wiecznie młody i cie-
kawy świata geek, który ciągle szuka nowych 
wyzwań.

jest długa, poza już wcześniej wspomnianym 
poznaniem niesamowitych ludzi, nauczyłem 
się bardzo dużo. Moim priorytetem było zdo-
bycie umiejętności delegowania zadań. Udało 
się to dzięki ludziom, którym mogłem zaufać, 
gdyby nie oni, pewnie byłoby ciężko. Ponadto, 
taki projekt uczy zarządzania czasem. Z uwagi 
na fakt, że wolontariat opiera się na wykorzy-
stywaniu czasu wolnego i nie tylko, trzeba nim 
dobrze zarządzać (wyrozumiały szef i part-
ner też pomaga). Pracuję na etacie, jestem 
mężem, od 7 miesięcy szczęśliwym ojcem, 
a w tym wszystkim trzeba znaleźć 5 minut dla 
siebie. Było to wyzwanie, bo doba ma tylko 
24 godziny, ale dobrze ułożony plan potra-
fi czynić cuda. Praca nad tym jak się komu-
nikuję ze światem również była bardzo cenną 
lekcją, wydaje się, że na tym gruncie również 
się rozwinąłem. Możliwość ciągłej pracy nad 
sobą, nowe wyzwania, satysfakcja i duma oraz 
ludzie, to największa nagroda, cenniejsza od 
pieniędzy.  

Podsumowując, zaangażowanie się w wolon-
tariat, a już szczególnie w projekt kongresu, 
to świetna sprawa, wyżej wymienione umie-
jętności rozwinąć może każdy, kto pracuje 
w zespole. Możliwość rozbudowania swojej 
profesjonalnej siatki kontaktów, zawiązania 
nowych znajomości prywatnie, a może i coś 
więcej, to wartość na całe życie. Dołączenie 
do ogromnej społeczności jaką jest PMI to 
również prestiż, przełożeni naprawdę to do-
ceniają. Pamiętaj, że Ty też możesz spróbo-
wać, ale jak to ze wszystkim w życiu – rób to 
odpowiedzialnie. 

Chciałbym z tego miejsca jeszcze raz podzię-
kować liderom zespołów oraz mojej ukocha-
nej za wsparcie oraz wyrozumiałość przez cały 
okres przygotowań.
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Konkurs Wolontariusz Roku na 
stałe wpisał się w pejzaż projektów 
realizowanych przez PMI Poland 
Chapter i został jednym ze znaków 
rozpoznawczych stowarzyszenia. 
Choć wszyscy wolontariusze 
pracują nieodpłatnie dla dobra 
całej społeczności, to możliwość 
zdobycia wyróżnienia i nagrody 
w postaci tytułu laureata konkursu, 
daje im zwiększoną motywację do 
działania. 

Jedną z najistotniejszych kwestii w konkursie 
na Wolontariusza Roku jest fakt, że do tej wy-
jątkowej nagrody nominowany może zostać 
praktycznie każdy wolontariusz PMI PC, któ-
rego dokonania wyróżniły go spośród innych 
wolontariuszy. Ankieta, pozwalająca na nomi-
nację, nie jest skomplikowana – wymaga je-
dynie podania podstawowych danych zgłasza-
jącego i informacji o osiągnięciach wolontariu-
sza. 

Przyznanie nagród w konkursie, to także 
swego rodzaju ukłon zarządu PMI PC w stronę 
zaangażowanych i oddanych wspólnej sprawie 
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osób. Od początku jego istnienia nad przebie-
giem i realizacją programu czuwa Agnieszka 
Krogulec – członek zarządu PMI PC ds. wo-
lontariuszy. Co roku wspiera aktualnego kie-
rownika projektu konkursu, przekazując infor-
macje oraz służąc pomocą przy wprowadzeniu 
go w życie. 

Rozstrzygnięcie tegorocznego konkursu miało 
miejsce na Jubileuszowej Gali podczas 10. 
Międzynarodowego Kongresu PMI Poland 
Chapter. Spośród dziewięciu nominowanych 
– niesamowitych osób, poświęcających swój 
czas i ogrom zaangażowania na rzecz działal-
ności w PMI PC – zarząd organizacji, drogą 
głosowania, wyłonił dwoje zwycięzców.

Wyróżnienia przyznane zostały w kategoriach:

Wolontariusz wspierający działalność sta-
tutową Stowarzyszenia PMI Poland Chap-
ter (w tej kategorii nominowani byli Adria-
na Grzenkowicz, Marcin Kemnitz, Ma-
riusz Ryplewicz, Katarzyna Schaefer), 

Wolontariusz pełniący formalną rolę w Dy-
rekcji oddziałów PMI PC (nominowa-
ni: Aleksandra Jaworska, Karolina Łę-
towska, Robert Palka, Jakub Polaszek, 
Szymon Pawłowski).

Nagrodami w konkursie były: uczestnictwo 
w Kongresie PMI PC (dla zwycięzcy w kate-
gorii I) oraz uczestnictwo w Leadership Insti-
tute Meeting organizowanym przez PMI (dla 
zwycięzcy w kategorii II).

Z wielką satysfakcją informujemy, że nagrodę 
otrzymali:

W kategorii Wolontariusz wspierający dzia-
łalność statutową Stowarzyszenia PMI PC 
– Katarzyna Schaefer!

W kategorii Wolontariusz pełniący for-
malną rolę w Dyrekcji oddziałów PMI PC 
– Szymon Pawłowski!

Oto co mówią zwycięzcy o swojej działalności 
dla PMI PC:

Angażując się w inicjatywy PMI GB 
w zamian za swój czas, energię i chęć 
do działania otrzymałam wiele więcej. 

Wspólne działania w zespole PMI GB dodały 
mi odwagi do realizowania własnych celów. 
Mogłam się również zmierzyć z nowymi wy-
zwaniami i zdobyć nowe kompetencje w ob-
szarze zarządzania projektami. Ponad wszystko 
jednak najcenniejszym doświadczeniem zwią-
zanym z PMI jest współpraca z innymi wolon-
tariuszami, od których mogę się wiele nauczyć. 
Życzę każdemu działania w otoczeniu tak nie-
samowitych i inspirujących osób ze swoimi pa-
sjami i chęcią dalszego rozwoju.

Katarzyna Schaefer,
Oddział Gdański PMI PC

Zarządzanie projektami jest moją 
pasją, więc to, co mnie przyciągnę-
ło do PMI PC to możliwość współpra-

cy i dzielenia się tą pasją z ludźmi o podobnych 
zainteresowaniach. Oczywiście, jest to dla mnie 
również możliwość czerpania pełnymi gar-
ściami inspiracji i nowej wiedzy od innych wo-
lontariuszy PMI PC. Do tego sama współpra-
ca z ludźmi, którzy bezinteresownie poświęca-
ją swój wolny czas, daje mi niesamowitą ener-
gię, prawdziwego „kopa” do dalszego działania 
i rozwoju osobistego. Uważam też, że czynne 
uczestnictwo w najbardziej znanej organiza-
cji praktyków zarządzania projektami, działa-
jącej globalnie i mającej już pięćdziesięciolet-
nią historię nobilituje samo w sobie. Dzielenie 
się wiedzą, udostępnianie jej szerszemu gronu 
zainteresowanych to coś, co zawsze chciałem 
robić. Dlatego ogromnie się cieszę, że mogę re-
alizować moją pasję współtworząc w bardzo 
zgranym zespole nasz kwartalnik – „Strefę 
PMI”, którego rozwój, mam nadzieję, zauwa-
żalny jest gołym okiem. Osobiście zauważam 
to w coraz częstszym i coraz bardziej pozytyw-
nym odzewie od Czytelników i współpracowni-
ków z PMI. To również dla mnie ogromne po-
kłady satysfakcji i dumy! I to co mogę obiecać, 
to, że nie spoczniemy na laurach!

Szymon Pawłowski,
Oddział Warszawski PMI PC

Kolejna edycja konkursu
Wolontariusz Roku za nami!
Jolanta Piłatowska

STREFA PMI PC



Typowy schemat działania nie zawsze musi być 
dobry. Ciężar pianki, niby tak lekkiej, łamie naj-
lepsze konstrukcje. Istotne okazuje się testowa-
nie i prototypy, doskonalenie wieży i udźwignię-
cie pianki. Choć problem był jeden, rozwiązania 
były różne…

W listopadzie 2015 r. oddział wrocławski 
PMI PC zorganizował niecodzienne seminarium 
we współpracy z Wrocławskim Centrum Badań 
EIT+. Uczestnicy spotkania wzięli udział w Mar-
shmallow Challenge, którego zadaniem było 
zbudowanie w 18 minut wolnostojącej stabilnej 
konstrukcji, zakończonej pianką Marshmallow, 
przy wykorzystaniu 20 nitek spaghetti, 1 metra 
sznurka oraz 1 metra taśmy. 

I choć wyzwanie wydaje się dziecinnie proste, 
uczestnicy wrocławskiego seminarium zrozu-
mieli, że jest zupełnie inaczej. Po krótkiej sesji 
networkingowej zebrali się w 4-6 osobowe grupy 
i rozpoczęli działanie. 

Członkowie zespołów stanęli przed niestan-
dardowym zadaniem. W otoczeniu konkurencji, 
przy ograniczonych zasobach i w ograniczonym 
czasie, nie było jednego, słusznego rozwiąza-
nia. Przekonać się mogli natomiast na własnej 
skórze, jak ważne jest zaangażowanie, koncen-
tracja na celu oraz współpraca. Tylko w zespo-
le możliwe było to, czego każdy z osobna zrobić 
by nie mógł. Klasyczny efekt synergii. 

Marshmallow Challenge to proste i zabawne 
ćwiczenie projektowe, które zachęca do współ-
pracy, innowacyjności i kreatywności. Jednak 
rzeczywiste przesłanie to zrozumienie prawdzi-
wych założeń projektu – potrzeby klienta, koszt 
produktu, czas dostarczenia, które trzeba testo-
wać wcześnie i często. Każdy projekt ma swoją 
piankę – kluczowy element, który warunkuje 
jego powodzenie.
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Każdy projekt ma swoją piankę
Opracowanie: Ewa Serwa    Fot: Kornelia Hendżak
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NTPM już po raz piąty!
Katarzyna Schaefer, Monika Chabowska

STREFA PMI PC

Piąta edycja NTPM, to:
ponad 20 wystąpień i warszta-
tów z udziałem krajowych i mię-
dzynarodowych ekspertów;

2 ścieżki tematyczne obejmują-
ce obszary przywództwa, narzędzi 
w zarządzaniu projektami oraz za-
rządzania strategią oraz biznesem;

4 gości specjalnych;

aktywny networking;

graficzna ilustracja wystąpień 
gości specjalnych przez ilustrator-
kę Natalię Klonowską – Trenera 
Myślenia Wizualnego.

25-26 kwietnia br. w Hotelu Nadmorskim 
w Gdyni odbędzie się już piąta edycja konfe-
rencji New Trends in Project Management. 
Wydarzenie jest organizowane przez gdański 
oddział Project Management Institute Poland 
Chapter i jest wyjątkową pozycją na mapie 
konferencji w obszarze zarządzania projekta-
mi ze względu na wysoki profesjonalizm, jak 
również panującą na nim atmosferę.

Program i Rada Programowa
Podążając za najnowszymi trendami, program 
tegorocznej konferencji obejmie zagadnie-
nia objęte Trójkątem Kompetencji PMI (PMI 
Talent Triangle™), tj. przywództwo, narzędzia 
w zarządzaniu projektami oraz zarządzanie 
strategią i biznesem. Jest to idealny zestaw 
umiejętności, niezbędny do osiągnięcia biz-
nesowego sukcesu poprzez realizację projek-
tów. 

Nad jakością programu i wyborem najcie-
kawszych prelekcji czuwa Rada Programowa, 
której członkowie reprezentują firmy szkole-
niowe o przyznawanym przez PMI tytule Re-
gistered Education Provider (REP). Do grona 
Rady należą: Jolanta Łabędzka-Benisz, 
Paweł Wachułka, Przemysław Kotecki, 
Maciej Bodych, Maciej Krupa, Marcin Żmi-
grodzki, Jerzy Stawicki, Tomasz Borucki, 
Paweł Torój oraz Andrzej Popadiuk. 

Jak co roku, uczestnicy konferencji będą mogli 
samodzielnie układać plan udziału w poszcze-
gólnych prelekcjach i warsztatach, mając do 
wyboru wystąpienia z dwóch równoległych 
ścieżek tematycznych. 

Prelegenci
Jednym z gości specjalnych został Harley Lo-
vegrove – wykładowca, autor oraz ekspert 
m.in. w obszarze zarządzania zmianą. Wśród 
naszych prelegentów znaleźli się również Paul 
Hodgkins, Odd Sandbekkhaug, Piotr Bucki, 
Wojciech Śliwka, Jacek Wizmur Szymczak. 
Wkrótce zostanie ogłoszony harmonogram 
konferencji, przygotowywany tak, aby jak naj-
lepiej spełnić oczekiwania uczestników. 

Jednym z celów NTPM jest stworzenie wa-
runków sprzyjających zawieraniu nowych 
znajomości na oficjalnym forum, a następnie 
pogłębienie ich, podczas imprezy integracyj-
nej odbywającej się 25 kwietnia w godzinach 
wieczornych. W tym celu przygotowaliśmy 
dla uczestników różne formy networkingo-
we m.in. speed networking, który spotkał się 
z dużym zainteresowaniem i entuzjazmem 
w ubiegłym roku. 

Korzyści dla uczestników
Poza ogromną dawką wiedzy i inspiracji od 
światowej klasy ekspertów zarządzania pro-
jektami oraz biznesem, każdy uczestnik po-

szerza kompetencje w zakresie Trójkąta Kom-
petencji PMI. Wymiana doświadczeń i we-
ryfikacja wiedzy w konfrontacji ze świato-
wej klasy prelegentami to niekwestionowany 
profit okraszony zdobytymi punktami rozwo-
ju osobistego (16 PDU).

Ponadto, biorąc udział w konferencji, wspie-
rasz jedną z inicjatyw PMI PC Oddział Gdańsk 
– obozy językowe dla dzieci znane pod nazwą 
English Winter/Summer Camp.

Miło nam poinformować, że Srebrnym Sponso-
rem konferencji zostało PM Experts, a Głów-
nym Partnerem firma Sii. Wśród Partnerów 
konferencji znaleźli się również Eventory, 4PM, 
MirosławDąbrowski.com oraz Jadźka Rysuje. 
Strefa PMI oraz Spotkania IT objęły patronat 
medialny nad wydarzeniem.
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III Konferencja Zarządzania Projektami, or-
ganizowana przez wrocławski oddział PMI PC, 
to największe wydarzenie w obszarze pro-
ject managementu na Dolnym Śląsku. Adre-
sowane jest nie tylko do kierowników projek-
tów – to wydarzenie dla wszystkich sympa-
tyków i miłośników zarządzania projektami, 
miejsce wymiany najlepszych praktyk, dysku-
sji i poszerzania wiedzy, czas szukania rozwią-
zań i nowych perspektyw. Tematem przewod-
nim trzeciej edycji konferencji będą „Projekty 
okiem praktyka”.

Konferencja odbędzie się w dniach 19-20 
maja 2016 r. w Silver Tower Center we Wro-
cławiu. Jak co roku, wydarzenie podzielone 
będzie na dwie części: w pierwszym dniu odbę-
dzie się część konferencyjna, w trakcie której 
eksperci zarządzania projektami oraz praktycy 
biznesu opowiedzą o swoich doświadczeniach. 
W drugim dniu w kilku równoległych nurtach 
odbędą się praktyczne warsztaty.

Udział w konferencji to szansa na wymia-
nę doświadczeń, a przez to znalezienie roz-
wiązań dla sprawnej realizacji projektów i za-
dowolenia klientów. To spora dawka wiedzy 
o tym, jak unikać porażek i uczyć się na błę-
dach innych, jak poprawić zdolności interper-
sonalne oraz umiejętności przywódcze. Nie 

zabraknie informacji jak odnaleźć się w pro-
jektach dużych i megaprojektach, jak zwinnie 
zarządzać oraz jak reagować na zmiany. Pre-
lekcje w języku polskim oraz angielskim po-
prowadzą wybitni menedżerowie, mówcy, li-
derzy, ale przede wszystkim uznani praktycy. 
Wykłady uzupełnią warsztaty, a w ich trakcie 
odbędą się gry symulacyjne, w których stwo-
rzone warunki odpowiadać będą środowisku 
projektowemu.

W planach tegorocznej konferencji są również 
moderowane sesje networkingowe, których 
celem jest bardziej efektywne wykorzystanie 
potencjału uczestników i stworzenie okazji do 
nawiązywania nowych znajomości. Wrocław-
ski oddział PMI PC zachęca do zabrania wizy-
tówek – potrzebne będą zarówno do później-
szego utrzymania nowych relacji i zawartych 
znajomości, jak i do udziału w licznych kon-
kursach, planowanych przez organizatorów 
i partnerów wydarzenia.

Szczegóły wydarzenia już wkrótce dostępne 
będą na stronie projektu www.pmi.wroclaw.pl 
oraz na portalach społecznościowych oddziału 
wrocławskiego PMI PC. Na uczestników konfe-
rencji czeka wiele korzyści: wysoki poziom me-
rytoryczny wystąpień, inspirujące dyskusje i co 
najważniejsze: przyjazna atmosfera!

Projekty okiem praktyka,
czyli III Konferencja Zarządzania Projektami już w maju we Wrocławiu!
Ewa Serwa

Ewa
Serwa

Od 2007 r. zaangażowana w realizację 
programów rządowych i samorządowych, 
współfinansowanych z funduszy struktu-
ralnych. Odpowiedzialna za poświadcza-
nie i certyfikację wydatków do Komisji Eu-
ropejskiej oraz zarządzanie finansowe pro-
gramem. Wieloletni ekspert, doradca i czło-
nek komisji oceny wniosków finansowanych 
ze środków UE. Obecnie koordynuje projek-
ty w sektorze zdrowia, głównie w obsza-
rze restrukturyzacji finansowej jednostek 
medycznych. Związana z wrocławskim od-
działem PMI PC, gdzie rozwija pasje i wy-
korzystuje swój potencjał. Lubi wyzwania 
i dyskowce.



Fo
t.

 m
ac

ie
jc

is
ze

k.
pl

Temat transformacji firm IT 
jest jednym z popularniejszych 
w świecie Agile i obecnie 
niezwykle istotnym w Polsce. 
Z etapu dzielenia się pomysłami 
na zmianę, przeszliśmy do 
analizowania jej efektów 
i wymiany doświadczeń. 
Właściwie każda konferencja 
zawiera ciekawe studia 
przypadków, z którymi 
wielu uczestników może 
się identyfikować i o nich 
dyskutować.

Nie inaczej jest w lokalnych grupach groma-
dzących się wokół problematyki prowadzenia 
przedsiębiorstw, projektów, czy ogólnie zarzą-
dzania. Seria spotkań „Happy Hours” Zwin-
nej Łodzi zaowocowała wypełnieniem backlo-
gu tej grupy problematyką zmiany: jak pogo-
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dzić organizację „PM-ową” ze Scrumem w ze-
społach IT, jak formalnie zmienić współpracę 
z dostawcami?

Postanowiliśmy zebrać wszystkie te zagadnie-
nia w kompleksowe omówienie tematu zarzą-
dzania zmianą, tak jak wielopłaszczyznowa 
musi być sama zmiana, by dać oczekiwany re-
zultat. Skupiliśmy się na czterech kluczowych 
elementach: źródłach pochodzenia zmiany, 
nastawieniu do niej, komunikowaniu i eta-
pach przyjmowania zmiany.

Postaraliśmy się o zaproszenie gości, którzy 
jako praktycy różnych dziedzin mogli dostar-
czyć uczestnikom wartościową wiedzę pły-
nącą z doświadczeń. Rozpoczął Witold Bu-
raczyński, który zarządzał zmianą w podmio-
tach innych niż IT i wprowadził nas w dziedzi-
nę change management. O koniecznej zmia-
nie prowadzenia biznesu w postaci zwinnych 
kontraktów opowiadał prawnik – Łukasz 
Węgrzyn. Godzenie świata PM i Agile rozpo-
czął Mirek Dąbrowski, pierwszy polski trener 
PRINCE2Agile, a kontynuowali agenci zmian 
z PZU: Ewa Koprowska i Michał Kopyt. 

Całość domknął Filip Czapeczka, który dzie-
lił się przykładami komunikowania zmiany na 
podstawie doświadczeń z trzech różnych or-
ganizacji.

Zależało nam też, aby komunikacja nie była 
jednostronna, dlatego przed serią krótkich wy-
stąpień był czas na rozmowy, a po nich sesja 
round-tables wokół 4 tematów: change ma-
nagement, zmiana biznesu, PM+Agile, agenci 
zmian i komunikacja. Uczestnicy musieli wy-
bierać, w której dyskusji uczestniczyć, dlate-
go zakończyliśmy wspólnym omówieniem re-
zultatów poszczególnych grup, uzupełniając 
je o kolejne wnioski. Tym samym osiągnęli-
śmy podstawowy cel spotkania: zgromadzi-
liśmy szereg wskazówek i uwag do obsza-
rów, o które trzeba zadbać wprowadzając 
zmiany. Oto one.

Jeśli liczysz na rezultaty w zarzą-
dzaniu zmianą to:

zadbaj o uwspólnienie języka (np. co jest 
doradztwem?),

nazywaj rzeczy jasno (wszyscy muszą rozu-
mieć zmianę),

znajdź „wspólny mianownik” dla każdego 
szczebla organizacji,

pamiętaj, że zmiany zawsze sprowadzają 
się do ludzi,

a szczere intencje zmian są konieczne.

Zwinny kontrakt:

zobowiązuje nas do dbania o relacje,

stwarza ramy komunikacji (niestety trzeba 
umawiać się jak ze sobą rozmawiać),

zawiera proste procedury kontroli zmian,

zawiera zdefiniowane role,

bazuje na współodpowiedzialności stron.

Dlatego uważajmy:

podpisujmy umowy rozbiegowe,

dbajmy o ścisłe warunki odstąpienia od 
umowy i postanowienia końcowe,

pamiętajmy, że koszt pre-sales jest często 
wyższy niż koszt jednego sprintu – warto 
robić „darmowe” by zbudować relację 
z klientem,

kontrakty zwinne mogą być zbyt kosztow-
ne dla małych przedsiębiorstw.

Chcąc łączyć świat zarządzania 
projektami ze zwinnością:

dbajmy o minimalizm (znów: wszyscy po-
winni rozumieć zmianę),

budujmy wzajemne zaufanie – wymieniaj-
my doświadczenia,

wykorzystujmy naukę idącą od zwinnych 
zespołów,

inwestujmy w ciągłe doskonalenie siebie, 
zespołów i współpracy,

osiągniemy samosterowność gdy rola PM-a 

zmieni się w rolę lidera tworzącego środo-
wisko,

korzystajmy z celów biznesowych (gdzie 
chcemy być w danym czasie?)

Ciekawy wniosek z sesji: „PM może poczuć 
się opuszczony”, jeśli nie zadbamy o powyż-
sze punkty. Ryzykujemy tym samym utratę 
doświadczenia projektowego. Duży aplauz ze-
brała też idea „sprint review to nie kino” 
– angażujmy uczestników spotkania, w szcze-
gólności przedstawicieli tzw. biznesu podczas 
demonstracji kolejnych przyrostów produktu.

Przy tym wszystkim niezbędni są 
agenci zmian i zadbanie o komuni-
kację zmiany. W tym aspekcie pole-
camy:

zaczynać od ochotników,

pokazywać konsekwencje destruktywnego  
zachowania „trolli” (na pewno się pojawią), 
a jeszcze lepiej zaangażować ich po swojej 
stronie,

uważać na ślizgaczy (są w każdej organiza-
cji) – musimy wyczuć moment, do które-
go pomagają zmianie, a za którym już tylko 
„grają na siebie”,

przeprowadzać pozytywne (szczere!) retro-
spekcje – moderować w stronę pozytyw-
nego nastawienia,

nieustannie budować zaufanie wewnątrz 
zespołu i w relacjach z organizacją.

Płynąc w stronę zwinności
Radek Lont

Jakby jeszcze nie wydawało się to trudnym 
zadaniem, uczestnicy wspomnieli że czasem 
ciężko odróżnić „trollowanie” od feedbacku, 
a sukces z jednym zespołem nie oznacza suk-
cesu w całej firmie!

Zebranie tych wniosków i wysłuchanie kryją-
cych się za nimi historii było możliwe dzięki za-
angażowaniu wielu osób. Począwszy od przy-
chylności wymienionych gości, przez gościnne 
progi Business Link Łódź i ŁARR, skończywszy 
na współpracy z klubokawiarnią i food-truc-
kiem. Najbardziej jednak chciałbym w ostatnim 
zdaniu podziękować organizatorom: Mai Jaku-
bowskiej, Bartoszowi Janowskiemu, Annie 
Krzyżanowskiej, Elizie Stasińskiej, Tomaszo-
wi Stefko i Rafałowi Wilkowi. Stworzyliście 
środowisko sprzyjające wytworzeniu przyja-
znej atmosfery, otwartości wymiany doświad-
czeń i przemyśleń, które mogłem w tym arty-
kule przekazać innym. Muszę też wspomnieć, 
że ponad czterogodzinne spotkanie zgromadzi-
ło w środku tygodnia około 70 osób, a odbyło 
się bez wydania jednego grosza. Dziękuję i do 
zobaczenia!

Współpraca: 

Witold Buraczyński, praktyk biznesu, doradca biz-
nesowy i manager

Łukasz Węgrzyn, prawnik specjalizujący się 
w prawie IT i własności intelektualnej

Mirosław Dąbrowski, Agile Coach, międzynarodo-
wy trener Agile z 10 letnim doświadczeniem

Ewa Koprowska, uzwinnia zespoły scrumowe i kan-
banowe w największym projekcie Grupy PZU

Michał Kopyt, doświadczony lider zespołów i ma-
nager IT (lepiej, szczęśliwiej, bardziej efektywnie)

Filip Czapeczka, manager produktu wywodzący się 
z największego polskiego portalu społecznościowe-
go NK.pl
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Temat transformacji firm IT 
jest jednym z popularniejszych 
w świecie Agile i obecnie 
niezwykle istotnym w Polsce. 
Z etapu dzielenia się pomysłami 
na zmianę, przeszliśmy do 
analizowania jej efektów 
i wymiany doświadczeń. 
Właściwie każda konferencja 
zawiera ciekawe studia 
przypadków, z którymi 
wielu uczestników może 
się identyfikować i o nich 
dyskutować.

Nie inaczej jest w lokalnych grupach groma-
dzących się wokół problematyki prowadzenia 
przedsiębiorstw, projektów, czy ogólnie zarzą-
dzania. Seria spotkań „Happy Hours” Zwin-
nej Łodzi zaowocowała wypełnieniem backlo-
gu tej grupy problematyką zmiany: jak pogo-
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dzić organizację „PM-ową” ze Scrumem w ze-
społach IT, jak formalnie zmienić współpracę 
z dostawcami?

Postanowiliśmy zebrać wszystkie te zagadnie-
nia w kompleksowe omówienie tematu zarzą-
dzania zmianą, tak jak wielopłaszczyznowa 
musi być sama zmiana, by dać oczekiwany re-
zultat. Skupiliśmy się na czterech kluczowych 
elementach: źródłach pochodzenia zmiany, 
nastawieniu do niej, komunikowaniu i eta-
pach przyjmowania zmiany.

Postaraliśmy się o zaproszenie gości, którzy 
jako praktycy różnych dziedzin mogli dostar-
czyć uczestnikom wartościową wiedzę pły-
nącą z doświadczeń. Rozpoczął Witold Bu-
raczyński, który zarządzał zmianą w podmio-
tach innych niż IT i wprowadził nas w dziedzi-
nę change management. O koniecznej zmia-
nie prowadzenia biznesu w postaci zwinnych 
kontraktów opowiadał prawnik – Łukasz 
Węgrzyn. Godzenie świata PM i Agile rozpo-
czął Mirek Dąbrowski, pierwszy polski trener 
PRINCE2Agile, a kontynuowali agenci zmian 
z PZU: Ewa Koprowska i Michał Kopyt. 

Całość domknął Filip Czapeczka, który dzie-
lił się przykładami komunikowania zmiany na 
podstawie doświadczeń z trzech różnych or-
ganizacji.

Zależało nam też, aby komunikacja nie była 
jednostronna, dlatego przed serią krótkich wy-
stąpień był czas na rozmowy, a po nich sesja 
round-tables wokół 4 tematów: change ma-
nagement, zmiana biznesu, PM+Agile, agenci 
zmian i komunikacja. Uczestnicy musieli wy-
bierać, w której dyskusji uczestniczyć, dlate-
go zakończyliśmy wspólnym omówieniem re-
zultatów poszczególnych grup, uzupełniając 
je o kolejne wnioski. Tym samym osiągnęli-
śmy podstawowy cel spotkania: zgromadzi-
liśmy szereg wskazówek i uwag do obsza-
rów, o które trzeba zadbać wprowadzając 
zmiany. Oto one.

Jeśli liczysz na rezultaty w zarzą-
dzaniu zmianą to:

zadbaj o uwspólnienie języka (np. co jest 
doradztwem?),

nazywaj rzeczy jasno (wszyscy muszą rozu-
mieć zmianę),

znajdź „wspólny mianownik” dla każdego 
szczebla organizacji,

pamiętaj, że zmiany zawsze sprowadzają 
się do ludzi,

a szczere intencje zmian są konieczne.

Zwinny kontrakt:

zobowiązuje nas do dbania o relacje,

stwarza ramy komunikacji (niestety trzeba 
umawiać się jak ze sobą rozmawiać),

zawiera proste procedury kontroli zmian,

zawiera zdefiniowane role,

bazuje na współodpowiedzialności stron.

Dlatego uważajmy:

podpisujmy umowy rozbiegowe,

dbajmy o ścisłe warunki odstąpienia od 
umowy i postanowienia końcowe,

pamiętajmy, że koszt pre-sales jest często 
wyższy niż koszt jednego sprintu – warto 
robić „darmowe” by zbudować relację 
z klientem,

kontrakty zwinne mogą być zbyt kosztow-
ne dla małych przedsiębiorstw.

Chcąc łączyć świat zarządzania 
projektami ze zwinnością:

dbajmy o minimalizm (znów: wszyscy po-
winni rozumieć zmianę),

budujmy wzajemne zaufanie – wymieniaj-
my doświadczenia,

wykorzystujmy naukę idącą od zwinnych 
zespołów,

inwestujmy w ciągłe doskonalenie siebie, 
zespołów i współpracy,

osiągniemy samosterowność gdy rola PM-a 

zmieni się w rolę lidera tworzącego środo-
wisko,

korzystajmy z celów biznesowych (gdzie 
chcemy być w danym czasie?)

Ciekawy wniosek z sesji: „PM może poczuć 
się opuszczony”, jeśli nie zadbamy o powyż-
sze punkty. Ryzykujemy tym samym utratę 
doświadczenia projektowego. Duży aplauz ze-
brała też idea „sprint review to nie kino” 
– angażujmy uczestników spotkania, w szcze-
gólności przedstawicieli tzw. biznesu podczas 
demonstracji kolejnych przyrostów produktu.

Przy tym wszystkim niezbędni są 
agenci zmian i zadbanie o komuni-
kację zmiany. W tym aspekcie pole-
camy:

zaczynać od ochotników,

pokazywać konsekwencje destruktywnego  
zachowania „trolli” (na pewno się pojawią), 
a jeszcze lepiej zaangażować ich po swojej 
stronie,

uważać na ślizgaczy (są w każdej organiza-
cji) – musimy wyczuć moment, do które-
go pomagają zmianie, a za którym już tylko 
„grają na siebie”,

przeprowadzać pozytywne (szczere!) retro-
spekcje – moderować w stronę pozytyw-
nego nastawienia,

nieustannie budować zaufanie wewnątrz 
zespołu i w relacjach z organizacją.

Radek
Lont

Scrum Master z wyboru, wcześniej lider 
i członek zespołów developerskich IT, pasjo-
nat prowadzenia sensownych zmian na 
wszystkich poziomach organizacji. Wcześniej 
w dużych projektach telco, obecnie w firmie 
produktowej – startupie płatności mobil-
nych. Organizator grupy Zwinna Łódź, pasjo-
nat fotografii podróżniczej.

Jakby jeszcze nie wydawało się to trudnym 
zadaniem, uczestnicy wspomnieli że czasem 
ciężko odróżnić „trollowanie” od feedbacku, 
a sukces z jednym zespołem nie oznacza suk-
cesu w całej firmie!

Zebranie tych wniosków i wysłuchanie kryją-
cych się za nimi historii było możliwe dzięki za-
angażowaniu wielu osób. Począwszy od przy-
chylności wymienionych gości, przez gościnne 
progi Business Link Łódź i ŁARR, skończywszy 
na współpracy z klubokawiarnią i food-truc-
kiem. Najbardziej jednak chciałbym w ostatnim 
zdaniu podziękować organizatorom: Mai Jaku-
bowskiej, Bartoszowi Janowskiemu, Annie 
Krzyżanowskiej, Elizie Stasińskiej, Tomaszo-
wi Stefko i Rafałowi Wilkowi. Stworzyliście 
środowisko sprzyjające wytworzeniu przyja-
znej atmosfery, otwartości wymiany doświad-
czeń i przemyśleń, które mogłem w tym arty-
kule przekazać innym. Muszę też wspomnieć, 
że ponad czterogodzinne spotkanie zgromadzi-
ło w środku tygodnia około 70 osób, a odbyło 
się bez wydania jednego grosza. Dziękuję i do 
zobaczenia!

Współpraca: 

Witold Buraczyński, praktyk biznesu, doradca biz-
nesowy i manager

Łukasz Węgrzyn, prawnik specjalizujący się 
w prawie IT i własności intelektualnej

Mirosław Dąbrowski, Agile Coach, międzynarodo-
wy trener Agile z 10 letnim doświadczeniem

Ewa Koprowska, uzwinnia zespoły scrumowe i kan-
banowe w największym projekcie Grupy PZU

Michał Kopyt, doświadczony lider zespołów i ma-
nager IT (lepiej, szczęśliwiej, bardziej efektywnie)

Filip Czapeczka, manager produktu wywodzący się 
z największego polskiego portalu społecznościowe-
go NK.pl
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Przekonanie o tym, że Polska musi być bar-
dziej innowacyjna jest powszechne. Pojawia 
się jednak pytanie, jak to osiągnąć? Dotych-
czasowe praktyki pokazały, że samo wydawa-
nie pieniędzy – nawet jeżeli wydaje się być ra-
cjonalne – to za mało. Pięknie urządzone la-
boratorium B+R samo nie wymyśli i nie opra-
cuje nowych rozwiązań. Potrzebni będą ludzie, 
którzy potrafią tworzyć innowacje.

Innowacyjność w tradycyjnym rozumieniu to 
proces oparty nie tylko na wiedzy, ale również 
na przypadku. Kreatywne działanie nie może 
być systematyczne. Czy jednak na pewno?

Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań 
(TRIZ) przeczy temu przekonaniu. Ta ist-
niejąca od ponad 50 lat metodologia inno-
wacyjna jest szeroko wykorzystywana na 
całym świecie. Na czym polega jej wyjątko-
wość? Po raz pierwszy w historii postanowio-
no skupić się nie na twórcy innowacji, a na 
samym jej przedmiocie, zwanym w TRIZ sys-
temem technicznym. Poprzez analizę tysięcy 
zgłoszeń patentowych twórca TRIZ, Henryk 
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Altszuller, odkrył, że każdy przedmiot stwo-
rzony przez człowieka podlega stałym, nie-
zmiennym prawom rozwoju – Zasadom Roz-
woju Systemów Technicznych. Na podstawie 
tego odkrycia Altszuller zauważył kolejną pra-
widłowość: teoretycznie nieskończona liczba 
problemów technicznych może zostać usu-
nięta za pomocą skończonej liczby rozwiązań. 
Pozwala to nie tylko na precyzyjne określenie 
tego, co musi zostać poprawione w naszym 
systemie, ale i na wyraźne skrócenie samego 
procesu innowacyjnego. TRIZ szybko stała się 
niezwykle skuteczną metodą rozwiązywania 
problemów. Nie poprzestano jednak tyko na 
tym. TRIZ, tak samo jak każdy system tech-
niczny, z czasem ewoluowała. Rozwiązanie 
samego problemu to często za mało. Poświę-
cono zatem wiele czasu na dopracowanie na-
rzędzi analitycznych, które precyzyjnie okre-
ślają prawdziwe źródło naszych trudności. Nie 
tracimy więc czasu na rozwiązanie niewła-
ściwego problemu. Kolejnym ważnym punk-
tem w rozwoju TRIZ było stworzenie metod 
pozwalających na opracowanie optymalnego 

rozwiązania, które ma szansę odnieść sukces 
rynkowy. To konsumenci decydują przecież 
o sile naszej koncepcji.

Kiedy w latach 90-tych TRIZ zaczęła przeni-
kać do światowych korporacji, szybko okaza-
ło się, że algorytmiczne podejście do innowa-
cji było tym, czego potrzebowały. Współcze-
śnie TRIZ wykorzystywana jest w najwięk-
szych przedsiębiorstwach na świecie, m.in.: 
Samsung, LG, Hyundai, P&G, GE.  

TRIZ zaczęła przenikać także do Polski. 
W dniach 25-27 stycznia 2016 r. w Warsza-
wie odbyło się pierwsze, oficjalne seminarium 
TRIZ, które poprowadził prezydent Między-
narodowego Stowarzyszenia TRIZ (MA TRIZ) 
prof. Sergei Ikovenko. Wydarzenie zorgani-
zowane zostało przez grupę Novismo, której 
partnerami są najskuteczniejsi na świecie 
specjaliści TRIZ. Uczestnicy seminarium mogli 
nie tylko uczyć się od jednego z najlepszych 
na świecie specjalistów w metodologii TRIZ, 
odpowiedzialnego m.in. za szkolenie zespołów 
innowacyjnych w Hyundai, P&G czy GE, ale 
także – po zdaniu oficjalnego testu certyfika-
cyjnego MA TRIZ – uzyskać pierwszy z pięciu 
możliwych, stopień wiedzy TRIZ. Seminarium 
było okazją do zdobycia takiej samej wiedzy 
i umiejętności, jakie posiadają specjaliści od-
powiedzialni za sukcesy amerykańskich, ko-
reańskich czy japońskich firm. TRIZ, naucza-
na zgodnie ze standardami MA TRIZ, to nie-
zwykle skuteczna metodologia pozwalająca 
na przeprowadzenie procesu innowacyjnego 
krok po kroku, przedstawiana w każdym re-
gionie świata w taki sam sposób. Dzięki temu 
każdy, już po zdobyciu I stopnia certyfikacji, 
jest w stanie systematycznie tworzyć inno-
wacje. Pozostaje jedynie mieć nadzieję, że nie 
będzie to ostatnie takie seminarium, a prof. 
Ikovenko będzie częstym gościem prowadzą-
cym kolejne szkolenia na I, II oraz III stopień 
wiedzy TRIZ w naszym kraju.

Pierwsze w Polsce publiczne
seminarium TRIZ już za nami
Piotr Karendał

Piotr
Karendał

Doktorant socjologii Wydziału Nauk Spo-
łecznych Uniwersytetu Śląskiego specjalizu-
jący się w kulturowych podstawach innowa-
cyjności, główny analityk w grupie Novismo, 
certyfikowany użytkownik Teorii Rozwiązy-
wania Innowacyjnych Zadań, członek Rady 
Programowej Fundacji TRIZ Polska, współor-
ganizator konferencji i wydarzeń związanych 
z TRIZ w Polsce, autor artykułów i opraco-
wań statystycznych dotyczących TRIZ.
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W weekend 30-31 stycznia 2016 r. Wrocław 
zamienił się w polską stolicę przemówień pu-
blicznych i przywództwa. Ogólnopolska kon-
ferencja Toastmasters Leadership Insitiute 
(TLI) organizowana przez kluby Toastmasters 
z Wrocławia i Opola obfitowała w mistrzow-
skie cięcia słowem i retorskie abordaże. Na 
scenach spotkały się dwie siły:

Piraci – energiczni na scenie, temperamentni, 
ekspresyjni w gestach, obrazowo snujący opo-
wieść przy butelce rumu;

Ninjas – zachowawczy w gestach, precyzyjni 
w słowie, konkretni w swej mowie, wiedzący, 
że mowa jest srebrem a milczenie złotem.

Każdy z nas ma własny styl przemawiania, 
każdy może być liderem, i choć kształtują nas 
różne cechy, wszyscy możemy osiągnąć jeden 
cel – perfekcję w mowie. Przekonać się o tym 
mogli uczestnicy już 24-tej, a jednocześnie 
ostatniej w tej formule edycji TLI. 

Konferencja została zorganizowana dla mi-
łośników rozwoju osobistego, mówców, li-
derów i każdego, kto chce rozwinąć swoje 

umiejętności miękkie. W ciągu dwóch dni do 
dyspozycji uczestników było 5 sal konferen-
cyjno-warsztatowych, w których 34 wybit-
nych mówców przedstawiało swoje prelekcje 
i warsztaty. Wydarzenie otworzyła Mistrzyni 
Polski w przemówieniach humorystycznych 
Ewa Margańska oraz Mistrzyni Improwizacji 
Lisko MacMillan. Późniejsi mówcy i szkole-
niowcy nie mieli wyboru i musieli równać do 
ich wysokiego poziomu.

Trenerzy skupili się na umiejętnościach wspie-
rających przywództwo, takich jak uczenie się 
z doświadczeń, czy poznanie ograniczeń po-
znawczych, których brak często decyduje 
o porażce podejmowanych działań. Z ich wy-
stąpień można było dowiedzieć się, dlaczego 
wychodzimy z inicjatywą i jak podejmujemy 
decyzje oraz poznać tajniki perswazyjnych wy-
stąpień, w tym jak mówić językiem emocji, bo 
to one powodują, że ludzie podejmują działa-
nia. Poświęcono czas również na rozwój umie-
jętności storytellingu, asertywności i budo-
wania świadomych relacji. Uwagę zwrócono 
również na anatomię i budowanie marki oso-

Piraci kontra nindże w boju na słowa
Ewa Serwa

Ewa
Serwa

Od 2007 r. zaangażowana w realizację 
programów rządowych i samorządowych, 
współfinansowanych z funduszy struktu-
ralnych. Odpowiedzialna za poświadcza-
nie i certyfikację wydatków do Komisji Eu-
ropejskiej oraz zarządzanie finansowe pro-
gramem. Wieloletni ekspert, doradca i czło-
nek komisji oceny wniosków finansowanych 
ze środków UE. Obecnie koordynuje projek-
ty w sektorze zdrowia, głównie w obsza-
rze restrukturyzacji finansowej jednostek 
medycznych. Związana z wrocławskim od-
działem PMI PC, gdzie rozwija pasje i wy-
korzystuje swój potencjał. Lubi wyzwania 
i dyskowce.

bistej, oraz prowadzenie pozytywnego PR-u. 
Dla fanów sztuki przygotowano „Mentalny 
Teatr Hipnozy”. Przemówienia z kolei trakto-
wały o motywacji do zmiany, o tym, do czego 
potrzebna jest improwizacja i dlaczego „chcę” 
jest najważniejszym słowem świata. Wyja-
śniono również jak obchodzić się ze strachem 
oraz jak zyskać na konfliktach i tzw. „hejcie”. 

Konferencja TLI to doskonałe miejsce, aby 
w ciągu dwóch dni dowiedzieć się jak walczyć 
z tremą, jak motywować innych ludzi, jak bu-
dować otwarte relacje, jak dobierać słowa, jak 
efektywnie przemawiać i jak stać się świado-
mym liderem. Warsztaty i szkolenia prowa-
dzone były przez doświadczonych mówców, 
praktyków, trenerów biznesu, menedżerów 
i coachów – ludzi, którzy wiedzą jak istot-
ne jest kształtowanie umiejętności komuni-
kacyjnych oraz  liderskich. Ekspertów, którzy 
potrafią i chcą dzielić się swoją wiedzą.

Ogólnopolskie TLI to również czas networkin-
gu, wymiany doświadczeń, rozrywki i emocji. 
Program konferencji obfitował w okazje do 
tego. Uczestnicy wzięli udział grze miejskiej, 
uroczystej kolacji, zwiedzaniu Wrocławia oraz 
wieczornej integracji – oczywiście w strojach 
piratów i ninjas.

Jak dowodzi 24. edycja TLI Pirates vs Ninjas 
we Wrocławiu, charyzmatycznym mówcą czy 
przywódcą nie trzeba się urodzić. Wystarczy 
chcieć i w wyniku pracy nad sobą nabyć od-
powiednie umiejętności komunikacyjne i li-
derskie. 

Jeśli chcecie nabywać takie umiejętności od-
wiedźcie kluby Toastmasters. Znaleźć je mo-
żecie w niemal wszystkich dużych polskich 
miastach. Czy są to umiejętności przydatne 
nam, project managerom? Niech dowodem 
na to będzie to, że oddział PMI w Londynie 
posiada własny klub Toastmasters.

Konsultacja: Paweł Bochnowski



Organizacje studenckie to jeden 
z fenomenów działalności 
pro bono. Mimo uczelnianych 
zajęć, egzaminów i życia 
towarzyskiego, młodzi ludzie 
chętnie włączają się w ich 
szeregi i rozpoczynają pracę nad 
niezliczoną ilością projektów. 
W czym tkwi sukces studenckich 
struktur?  

Zaangażowanie i motywacja – dwie istotne 
kwestie, z którymi borykają się wielkie korpo-
racje, organizacje studenckie rozwiązały mimo 
niskobudżetowych warunków. Chociaż zarzą-
dzanie zespołami projektowymi w środowisku 
studenckim to niełatwa sprawa, to właśnie 
w tych strukturach odnajdziemy pełnych pasji 
i energii członków. To tu młodzi ludzie wierzą 
w sens wykonywanych działań, poświęcają 
swój czas i zasoby, aby osiągnąć wspólny cel. 
Czy środowisko biznesowe może nauczyć się 
czegoś od organizacji zarządzanych przez stu-
dentów?

Wizja 
Brzmi banalnie, prawda? A jednak to właśnie 
kierunek, w którym zmierza organizacja, przy-
ciąga młodych ludzi. Zrzeszają się w odpowie-
dzi na konkretne potrzeby i plany ich realizacji. 
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Wizja inspiruje do działania, buduje wiarę 
w siłę zespołu oraz jednostki. Świadomość 
realizacji konkretnej idei i wartości pogłębia 
przywiązanie i lojalność. Tzw. bigger picture 
pozwala utożsamić się z realizowanym zada-
niem, umiejscowić własne potrzeby w cało-
kształcie projektu i organizacji, w której dzia-
łamy. Nakreśla kontekst, w którym się znaj-
dujemy, nadaje sens wykonywanym pracom. 

Dlatego już na pierwszym spotkaniu projekto-
wym ważne jest, aby jasno i klarownie prze-
kazać wizję naszym współpracownikom. Po-
kazać kierunek i tor nadchodzącej pracy.  Klu-
czowe mogą okazać się odpowiedzi na poniż-
sze pytania:

w jaki sposób nasz projekt wpływa na ota-
czającą nasz rzeczywistość?

co zmieni się po zakończeniu naszego pro-
jektu projektu?

Dodatkowo, można wesprzeć się o BHAG 
(ang. Big Hairy Ambitious Goal), czyli Wielki, 
Ryzykowny i Śmiały Cel. BHAG definiuje naj-
większe ambicje organizacji; coś, do czego 
dążymy, lecz dotąd nie zostało zrealizowane. 
Z jednej strony musi być rzeczywisty i realny, 
z drugiej zaś, na tyle odważny i przełomowy, 
że jego osiągniecie definiuje działania firmy na 
wiele lat. BHAG jednoczy zespół we wspól-
nym wysiłku, motywuje i dodaje energii. 

Przykłady:

Microsoft: A computer on every desk and in 
every home. 

SpaceX: Enable human exploration and settle-
ment of Mars.

AIESEC: Engage and develop every young 
person in the world.

Cel
Jedną ze znakomitych umiejętności organi-
zacji studenckich jest spajanie celów orga-
nizacyjnych, prywatnych oraz środowisko-
wych w jednym miejscu. Członkowie dosko-
nale wiedzą, w jaki sposób ich działalność od-
działuje na otaczającą rzeczywistość i rozwój 
ich samych. Dzięki temu mają poczucie sensu 
swojej pracy, a także, pomimo braku finanso-
wej rekompensaty, uzyskują realne benefity. 
Środowisko pracy mocno definiowane jest po-
przez pozytywne odziaływanie na interesariu-
szy projektu i samych jego członków. To wła-
śnie powoduje, że studenci tak bardzo cenią 
to doświadczenie i chętnie wspominają, jako 
jedno z najbardziej wartościowych i kształtu-
jących. 

Aby jednak cele stały się motywacją dla 
wszystkich członków zespołu, a ich reali-
zacja ukazywała realny rozwój i zasięg or-
ganizacji, należy zdefiniować je we właści-
wy sposób. Przydatnym rozwiązaniem jest 
metoda SMART (ang. Specific, Measurable, 
Achievable, Relevant, Timely defined), która 
sugeruje określenie celu w oparciu o 5 głów-
nych filarów:
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Konkretny – cele powinny być szczegóło-
wo omówione i ustalone. Wskaż dokładnie 
co chcesz osiągnąć.

Mierzalny – zastanów się, w jaki sposób 
możesz zmierzyć efekty swojej pracy. Ustal 
parametry lub zdefiniuj wydarzenia, które 
jednoznacznie będą świadczyć o realizacji 
celu.

Osiągalny – ustal ambitne ale możliwe do 
realizacji cele. Powinny motywować cię do 
działania, a jednocześnie wykazywać po-
stępy realizacji.

Realny – oszacuj ile będzie kosztować cię 
realizacja określonego celu. Ustal budżet, 
zasoby ludzkie oraz nakłady czasu. Cele 
muszą znajdować się w granicach możli-
wości zespołu. 

Osadzony w czasie – aby cel został osią-
gnięty, powinien mieć jasno określony ho-
ryzont czasowy i termin finalizacji.

Rozszerzenie tej metody – SMART(ER) 
– zaleca dwie dodatkowe wytyczne:

Ekscytujący (Exciting) – cel nie powi-
nien być obojętny dla członków zespołu 
ani w momencie jego ustalania, ani w pro-
cesie jego realizacji. Powinien motywować 
do osiągniecia założeń. 

Zapisany (Recorded) – zapisany cel moty-
wuje do jego realizacji i sprawi, ze o nim nie 
zapomnimy i nie pominiemy. 

Jak odróżnić poprawnie zdefiniowany cel od 
tego, który nie współgra z metoda SMART? 

ŹLE: Podszkolić język niemiecki. 

DOBRZE: W trakcie 3 miesięcy (1 stycznia 
– 30 marca) codziennie przez 1,5 godziny uczę 
się języka niemieckiego. Codziennie czytam 
niemiecka gazetę, oglądam krótki film lub roz-
mawiam po niemiecku z kolega z pracy, który 
pochodzi z Niemiec. 

ŹLE: Uzyskać certyfikat CAPM® – Certified 
Associate in Project Management

DOBRZE: W ciągu najbliższego pół roku (sty-
czeń – lipiec) ukończę 23 godziny formalnej 
edukacji w obszarze zarządzania projektami 
i sierpniu zapisze się na egzamin. 

Odpowiedzialność 
W zależności od tematyki projektu, zaintere-
sowanie nim sięga różnych grup interesariu-
szy. Zaczynając od członków danego zrzesze-
nia, pozostałych studentów, władz uczelni, 
kończąc na lokalnej społeczności.  W zasadzie 
temat jest bez znaczenia. Znaczenie ma nato-
miast świadomość tego, jak istotnym jest za-
łożony cel i jak jego realizacja wpłynie na życie 
adresatów. Dzięki temu – poczuciu wspól-
noty i dążenia do jednego punktu – członko-

wie projektu cechują się wysokim poczuciem 
odpowiedzialności za powierzone obowiązki. 
Wiedzą, że ich starania przyczynią się do osią-
gnięcia wspólnego dobra. Deklarując uczest-
nictwo w projekcie, dążą do realizacji swoich 
postanowień. Mają świadomość łączących ich 
zależności i wspólnych korzyści. 

Ważne, aby wstępując do zespołu projekto-
wego, zarówno lider jak i sami członkowie byli 
świadomi ról jakie spełniają. Ułatwi to co-
dzienne zadania i wzajemną pomoc w ich re-
alizacji. Przydatna może okazać się Teoria Ról 
Belbina, która zakłada współistnienie 9 od-
rębnych zachowań w zespole: 

Kreator – innowacyjny i wizjonerski,

Ewaluator – analityczny i opanowany,

Koordynator – entuzjastyczny i odpowie-
dzialny,

Implementer – konsekwentny i pracowity,

Perfekcjonista – precyzyjny i pilny,

Poszukiwacz Źródeł - optymistyczny i za-
radny,

Lokomotywa – efektywna i towarzyska,

Dusza Zespołu – komunikatywna i pojed-
nawcza, 

Specjalista – profesjonalny i rozważny.

Warto pamiętać, że nie ma ról niepożądanych.  
Każda z nich jest przydatna. Ich identyfikacja 
sprzyja efektywnemu zarządzaniu zespołem, 
a także wpływa na osobisty rozwój każdego 
członka projektu i samej grupy.

Egoizm
Choć członkowie organizacji studenckich nie 
otrzymują za swoją pracę finansowego wyna-
grodzenia, lista benefitów jest długa. Oprócz 
poczucia misji i wpływu na otoczenie, praca 
nad projektem niesie za sobą rozwój umiejęt-
ności miękkich oraz zawodowych. Warto, re-
krutując zespół, przedstawić zainteresowa-
nym, jakie korzyści personalne są w stanie 
osiągnąć poprzez wspólną pracę. Wizja pod-
niesienia kompetencji i postawienia kroku 
w przód, motywuje do działania. 

Informacja zwrotna
Kierownicy zespołu w organizacjach studenc-
kich to młodzi, aspirujący liderzy nowego 
jutra. Dla członków swojego zespołu są więc 
nie tylko przywódcami delegującymi zada-
nia, ale także coachami i mentorami na drodze 
rozwoju osobistego. Jednym z często stoso-
wanych i pomocnych narzędzi jest feedback. 
Informacja zwrotna o pracy w projekcie, umie-
jętnościach działania w zespole czy innych 
wpływających na postęp prac, to cenne wska-
zówki dla młodych i rozwijających się osób. 
Bez wyrzutów i z akceptacją, studenci pracują 

Jak zbudować zespół projektowy
w organizacji studenckiej?
Dominika Pietrzyk

STREFA STUDENTA
nad sobą, aby w przyszłości móc uniknąć po-
dobnych sytuacji w życiu zawodowym. Uczy 
ich to odpowiedniej postawy wobec przyjmo-
wania konstruktywnej krytyki, ale także wska-
zuje, w jaki sposób jej udzielać. 

Aby feedback był przekazywany profesjonalnie 
ale i usystematyzowany, warto wspomóc się 
modelem Fakty – Myśli – Uczucia – Oczekiwa-
nia. Schemat ten pozwoli poprowadzić rozmo-
wę zgodnie z jej założeniem. 

Fakty – przytocz i opisz zachowania roz-
mówcy, podjęte działania, sytuacje, któ-
rych był świadkiem;

Myśli – wyraź swoją opinię dotyczącą 
wcześniej opisanych zachowań twojego 
rozmówcy.  Zaznacz, że jest to wyłącz-
nie twoje zdanie, a nie zdanie osób po-
stronnych;

Uczucia – opisz swoje emocje i odczucia, 
które powstały na skutek zachowania dru-
giej osoby;

Oczekiwania – powiedz, jakie są twoje 
oczekiwania wobec rozmówcy. Zaznacz, 
że przekazany feedback powinien zostać 
przez nią wdrożony. Zmotywuj do tego, 
aby osoba rozpoczęła pracę na sobą i swoją 
pracą bez względu na to, czy przekazane 
informacje były pozytywne czy negatywne.

Filary działalności zespołów projektowych 
w organizacji studenckiej opierają się na bu-
dowaniu odpowiedniego środowiska pracy. 
Atmosfera rozwoju, poczucia wyższego celu 
i wspólnej misji spaja zespół i przyczynia się 
do osiągania przez niego lepszych wyników. 
Organizacje studenckie są znakomitym przy-
kładem pozafinansowej motywacji pracowni-
ków. Podczas gdy wynagrodzenie i materialne 
benefity są czymś, do czego łatwo jest nam 
się przyzwyczaić, warunki rozwoju i standardy 
współpracy stają się coraz bardziej krytyczną 
i pożądaną cechą pracodawcy.



Organizacje studenckie to jeden 
z fenomenów działalności 
pro bono. Mimo uczelnianych 
zajęć, egzaminów i życia 
towarzyskiego, młodzi ludzie 
chętnie włączają się w ich 
szeregi i rozpoczynają pracę nad 
niezliczoną ilością projektów. 
W czym tkwi sukces studenckich 
struktur?  

Zaangażowanie i motywacja – dwie istotne 
kwestie, z którymi borykają się wielkie korpo-
racje, organizacje studenckie rozwiązały mimo 
niskobudżetowych warunków. Chociaż zarzą-
dzanie zespołami projektowymi w środowisku 
studenckim to niełatwa sprawa, to właśnie 
w tych strukturach odnajdziemy pełnych pasji 
i energii członków. To tu młodzi ludzie wierzą 
w sens wykonywanych działań, poświęcają 
swój czas i zasoby, aby osiągnąć wspólny cel. 
Czy środowisko biznesowe może nauczyć się 
czegoś od organizacji zarządzanych przez stu-
dentów?

Wizja 
Brzmi banalnie, prawda? A jednak to właśnie 
kierunek, w którym zmierza organizacja, przy-
ciąga młodych ludzi. Zrzeszają się w odpowie-
dzi na konkretne potrzeby i plany ich realizacji. 
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Wizja inspiruje do działania, buduje wiarę 
w siłę zespołu oraz jednostki. Świadomość 
realizacji konkretnej idei i wartości pogłębia 
przywiązanie i lojalność. Tzw. bigger picture 
pozwala utożsamić się z realizowanym zada-
niem, umiejscowić własne potrzeby w cało-
kształcie projektu i organizacji, w której dzia-
łamy. Nakreśla kontekst, w którym się znaj-
dujemy, nadaje sens wykonywanym pracom. 

Dlatego już na pierwszym spotkaniu projekto-
wym ważne jest, aby jasno i klarownie prze-
kazać wizję naszym współpracownikom. Po-
kazać kierunek i tor nadchodzącej pracy.  Klu-
czowe mogą okazać się odpowiedzi na poniż-
sze pytania:

w jaki sposób nasz projekt wpływa na ota-
czającą nasz rzeczywistość?

co zmieni się po zakończeniu naszego pro-
jektu projektu?

Dodatkowo, można wesprzeć się o BHAG 
(ang. Big Hairy Ambitious Goal), czyli Wielki, 
Ryzykowny i Śmiały Cel. BHAG definiuje naj-
większe ambicje organizacji; coś, do czego 
dążymy, lecz dotąd nie zostało zrealizowane. 
Z jednej strony musi być rzeczywisty i realny, 
z drugiej zaś, na tyle odważny i przełomowy, 
że jego osiągniecie definiuje działania firmy na 
wiele lat. BHAG jednoczy zespół we wspól-
nym wysiłku, motywuje i dodaje energii. 

Przykłady:

Microsoft: A computer on every desk and in 
every home. 

SpaceX: Enable human exploration and settle-
ment of Mars.

AIESEC: Engage and develop every young 
person in the world.

Cel
Jedną ze znakomitych umiejętności organi-
zacji studenckich jest spajanie celów orga-
nizacyjnych, prywatnych oraz środowisko-
wych w jednym miejscu. Członkowie dosko-
nale wiedzą, w jaki sposób ich działalność od-
działuje na otaczającą rzeczywistość i rozwój 
ich samych. Dzięki temu mają poczucie sensu 
swojej pracy, a także, pomimo braku finanso-
wej rekompensaty, uzyskują realne benefity. 
Środowisko pracy mocno definiowane jest po-
przez pozytywne odziaływanie na interesariu-
szy projektu i samych jego członków. To wła-
śnie powoduje, że studenci tak bardzo cenią 
to doświadczenie i chętnie wspominają, jako 
jedno z najbardziej wartościowych i kształtu-
jących. 

Aby jednak cele stały się motywacją dla 
wszystkich członków zespołu, a ich reali-
zacja ukazywała realny rozwój i zasięg or-
ganizacji, należy zdefiniować je we właści-
wy sposób. Przydatnym rozwiązaniem jest 
metoda SMART (ang. Specific, Measurable, 
Achievable, Relevant, Timely defined), która 
sugeruje określenie celu w oparciu o 5 głów-
nych filarów:

Konkretny – cele powinny być szczegóło-
wo omówione i ustalone. Wskaż dokładnie 
co chcesz osiągnąć.

Mierzalny – zastanów się, w jaki sposób 
możesz zmierzyć efekty swojej pracy. Ustal 
parametry lub zdefiniuj wydarzenia, które 
jednoznacznie będą świadczyć o realizacji 
celu.

Osiągalny – ustal ambitne ale możliwe do 
realizacji cele. Powinny motywować cię do 
działania, a jednocześnie wykazywać po-
stępy realizacji.

Realny – oszacuj ile będzie kosztować cię 
realizacja określonego celu. Ustal budżet, 
zasoby ludzkie oraz nakłady czasu. Cele 
muszą znajdować się w granicach możli-
wości zespołu. 

Osadzony w czasie – aby cel został osią-
gnięty, powinien mieć jasno określony ho-
ryzont czasowy i termin finalizacji.

Rozszerzenie tej metody – SMART(ER) 
– zaleca dwie dodatkowe wytyczne:

Ekscytujący (Exciting) – cel nie powi-
nien być obojętny dla członków zespołu 
ani w momencie jego ustalania, ani w pro-
cesie jego realizacji. Powinien motywować 
do osiągniecia założeń. 

Zapisany (Recorded) – zapisany cel moty-
wuje do jego realizacji i sprawi, ze o nim nie 
zapomnimy i nie pominiemy. 

Jak odróżnić poprawnie zdefiniowany cel od 
tego, który nie współgra z metoda SMART? 

ŹLE: Podszkolić język niemiecki. 

DOBRZE: W trakcie 3 miesięcy (1 stycznia 
– 30 marca) codziennie przez 1,5 godziny uczę 
się języka niemieckiego. Codziennie czytam 
niemiecka gazetę, oglądam krótki film lub roz-
mawiam po niemiecku z kolega z pracy, który 
pochodzi z Niemiec. 

ŹLE: Uzyskać certyfikat CAPM® – Certified 
Associate in Project Management

DOBRZE: W ciągu najbliższego pół roku (sty-
czeń – lipiec) ukończę 23 godziny formalnej 
edukacji w obszarze zarządzania projektami 
i sierpniu zapisze się na egzamin. 

Odpowiedzialność 
W zależności od tematyki projektu, zaintere-
sowanie nim sięga różnych grup interesariu-
szy. Zaczynając od członków danego zrzesze-
nia, pozostałych studentów, władz uczelni, 
kończąc na lokalnej społeczności.  W zasadzie 
temat jest bez znaczenia. Znaczenie ma nato-
miast świadomość tego, jak istotnym jest za-
łożony cel i jak jego realizacja wpłynie na życie 
adresatów. Dzięki temu – poczuciu wspól-
noty i dążenia do jednego punktu – członko-

wie projektu cechują się wysokim poczuciem 
odpowiedzialności za powierzone obowiązki. 
Wiedzą, że ich starania przyczynią się do osią-
gnięcia wspólnego dobra. Deklarując uczest-
nictwo w projekcie, dążą do realizacji swoich 
postanowień. Mają świadomość łączących ich 
zależności i wspólnych korzyści. 

Ważne, aby wstępując do zespołu projekto-
wego, zarówno lider jak i sami członkowie byli 
świadomi ról jakie spełniają. Ułatwi to co-
dzienne zadania i wzajemną pomoc w ich re-
alizacji. Przydatna może okazać się Teoria Ról 
Belbina, która zakłada współistnienie 9 od-
rębnych zachowań w zespole: 

Kreator – innowacyjny i wizjonerski,

Ewaluator – analityczny i opanowany,

Koordynator – entuzjastyczny i odpowie-
dzialny,

Implementer – konsekwentny i pracowity,

Perfekcjonista – precyzyjny i pilny,

Poszukiwacz Źródeł - optymistyczny i za-
radny,

Lokomotywa – efektywna i towarzyska,

Dusza Zespołu – komunikatywna i pojed-
nawcza, 

Specjalista – profesjonalny i rozważny.

Warto pamiętać, że nie ma ról niepożądanych.  
Każda z nich jest przydatna. Ich identyfikacja 
sprzyja efektywnemu zarządzaniu zespołem, 
a także wpływa na osobisty rozwój każdego 
członka projektu i samej grupy.

Egoizm
Choć członkowie organizacji studenckich nie 
otrzymują za swoją pracę finansowego wyna-
grodzenia, lista benefitów jest długa. Oprócz 
poczucia misji i wpływu na otoczenie, praca 
nad projektem niesie za sobą rozwój umiejęt-
ności miękkich oraz zawodowych. Warto, re-
krutując zespół, przedstawić zainteresowa-
nym, jakie korzyści personalne są w stanie 
osiągnąć poprzez wspólną pracę. Wizja pod-
niesienia kompetencji i postawienia kroku 
w przód, motywuje do działania. 

Informacja zwrotna
Kierownicy zespołu w organizacjach studenc-
kich to młodzi, aspirujący liderzy nowego 
jutra. Dla członków swojego zespołu są więc 
nie tylko przywódcami delegującymi zada-
nia, ale także coachami i mentorami na drodze 
rozwoju osobistego. Jednym z często stoso-
wanych i pomocnych narzędzi jest feedback. 
Informacja zwrotna o pracy w projekcie, umie-
jętnościach działania w zespole czy innych 
wpływających na postęp prac, to cenne wska-
zówki dla młodych i rozwijających się osób. 
Bez wyrzutów i z akceptacją, studenci pracują 

Dominika
Pietrzyk

Absolwentka zarządzania zasobami ludzkimi 
i amerykanistyki. Obecnie pracuje w jednej 
z krakowskich korporacji gdzie od prawie 
2 lat działa w obszarze continuous improve-
ment oraz lean management. Trzyletnia dzia-
łalność w organizacji studenckiej AIESEC po-
zwoliły poznać jej siłę współczesnego leader-
shipu, zarządzania zespołem oraz motywo-
wania pracowników. Po godzinach pasjonat-
ka dziennikarstwa pisząca o rozwoju osobi-
stym i zawodowym, a także life style. Miło-
śniczka dobrej literatury i podróży.

nad sobą, aby w przyszłości móc uniknąć po-
dobnych sytuacji w życiu zawodowym. Uczy 
ich to odpowiedniej postawy wobec przyjmo-
wania konstruktywnej krytyki, ale także wska-
zuje, w jaki sposób jej udzielać. 

Aby feedback był przekazywany profesjonalnie 
ale i usystematyzowany, warto wspomóc się 
modelem Fakty – Myśli – Uczucia – Oczekiwa-
nia. Schemat ten pozwoli poprowadzić rozmo-
wę zgodnie z jej założeniem. 

Fakty – przytocz i opisz zachowania roz-
mówcy, podjęte działania, sytuacje, któ-
rych był świadkiem;

Myśli – wyraź swoją opinię dotyczącą 
wcześniej opisanych zachowań twojego 
rozmówcy.  Zaznacz, że jest to wyłącz-
nie twoje zdanie, a nie zdanie osób po-
stronnych;

Uczucia – opisz swoje emocje i odczucia, 
które powstały na skutek zachowania dru-
giej osoby;

Oczekiwania – powiedz, jakie są twoje 
oczekiwania wobec rozmówcy. Zaznacz, 
że przekazany feedback powinien zostać 
przez nią wdrożony. Zmotywuj do tego, 
aby osoba rozpoczęła pracę na sobą i swoją 
pracą bez względu na to, czy przekazane 
informacje były pozytywne czy negatywne.

Filary działalności zespołów projektowych 
w organizacji studenckiej opierają się na bu-
dowaniu odpowiedniego środowiska pracy. 
Atmosfera rozwoju, poczucia wyższego celu 
i wspólnej misji spaja zespół i przyczynia się 
do osiągania przez niego lepszych wyników. 
Organizacje studenckie są znakomitym przy-
kładem pozafinansowej motywacji pracowni-
ków. Podczas gdy wynagrodzenie i materialne 
benefity są czymś, do czego łatwo jest nam 
się przyzwyczaić, warunki rozwoju i standardy 
współpracy stają się coraz bardziej krytyczną 
i pożądaną cechą pracodawcy.
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Zarządzanie projektami 
podbija świat – to nie ulega 
wątpliwości. Jesteśmy 
świadkami rozkwitu zwłaszcza 
podejścia zwinnego, które 
da się szczególnie zauważyć 
w branży IT czy bankowości, 
gdzie wymagana jest duża 
elastyczność.

O tym, czy zarządzanie projektami jest tylko 
modą, można dywagować przez cały arty-
kuł, jednak pewne jest, że na pewno szybko 
nie da o sobie zapomnieć. W obecnych cza-
sach, gdy nawet studia ukończone na cieszą-
cej się renomą uczelni nie są gwarancją sukce-
su i zdobycia wymarzonej posady, warto czym 
prędzej zapoznać się z praktykami stosowa-
nymi u współczesnych pracodawców. Dodat-
kowe atuty są zawsze wysoko cenione, a zna-

46 STREFA PMI, NR 12, MARZEC 2016, WWW.STREFAPMI.PL

jomość nowoczesnych koncepcji zarządzania 
nie musi być asem w rękawie jedynie studen-
tów kierunków menadżerskich. Taka inwesty-
cja w siebie prędzej czy później zaprocentu-
je – dlatego warto, niezależnie od wybranego 
kierunku studiów, zawczasu nabyć „świado-
mości projektowej”.

Czy przedstawiciele środowisk 
akademickich zdają sobie 
sprawę z istnienia podejścia 
projektowego? 

Trudno odpowiedzieć na to pytanie w jedno-
znaczny sposób. Wydaje się, że nie istnieje 
osoba, która nie spotkała się z pojęciem „pro-
jekt”. Słowem „projekt” operuje się bowiem 
niemalże na każdym kroku, choć często uży-
wane jest ono w złym kontekście. Zdefiniować 
projekt na pewno każdy potrafi, sęk jednak w 
tym, czy robi to we właściwy sposób. Jednak 
dziś nad definicjami nie będziemy się rozwo-
dzić, ale nad tym, jak część teoretyczną i prak-

tyczne podejście do zarządzania projektami 
przybliżyć w dwa dni. 

Kim jesteśmy?
Enigmatyczny skrótowiec PMG oznacza nic 
innego, jak Project Management Group. 
PMG to koło naukowe działające przy Poli-
technice Wrocławskiej, które okres raczkowa-
nia ma już dawno za sobą. Od kilku lat sukce-
sywnie wzrasta liczba jego aktywnych człon-
ków, którzy z niesłabnącą pasją do projektów 
próbują swoich sił w zarządzaniu projektami 
poprzez podejmowanie różnych inicjatyw: or-
ganizacji szkoleń, spotkań czy konferencji.

Szeregi PM Group zasila istna mieszanka stu-
dencka – począwszy od studentów automa-
tyki i robotyki, poprzez uczniów energetyki 
i zarządzania inżynierią produkcji, na studen-
tach mechatroniki kończąc. Takie połączenie 
odmiennych kompetencji i sposobów myślenia 
sprawia, że PMG to prężny, interdyscyplinarny 
zespół, którego członkowie doskonale uzupeł-
niają się nawzajem. Swoistym spoiwem PMG 
jest oczywiście wspólne zainteresowanie po-
dejściem projektowym, które stosowane jest 
przy organizacji licznych przedsięwzięć Koła. 
Wyzwań z pewnością nie brakuje! Jedna z ini-
cjatyw PMG zasługuje na szczególną uwagę, 
bowiem w tym roku będzie obchodzić swój ju-
bileusz. 

Konferencja organizowana przez 
studentów dla studentów

Konferencja Project Management Session, 
bo taką nazwę nosi flagowy projekt PM Group, 
w tym roku będzie organizowana po raz piąty. 
Ta okrągła liczba jest dla członków Koła sym-
bolem wytrwałości, pracy włożonej w organi-
zację wydarzenia, ale przede wszystkim źró-
dłem ogromnej satysfakcji, której rokrocznie 
doświadczają w związku z finalizacją i sukce-
sem podejmowanego przedsięwzięcia.

Project Management Session to niewątpli-
wie wyjątkowy projekt. Z trudem można do-
szukiwać się na terenie Dolnego Śląska stu-
denckiej konferencji o podobnym charakte-
rze, która cieszy się niesłabnącym zaintere-
sowaniem ze strony studentów i nie tylko. 

Trochę historii…
Do tej pory zostały zorganizowane cztery 
edycje konferencji Project Management Ses-
sion. Pierwsza edycja odbyła się w 2012 roku, 
a ze względu na jej pozytywny odbiór przez 
uczestników kontynuowano ideę i w marcu 
2013 roku odbyła się kolejna. Obie edycje 
konferencji miały charakter jednodniowy, co 
uległo zmianie w roku 2014. Rosnące zainte-

resowanie skłoniło organizatorów do rozsze-
rzenia koncepcji Project Management Ses-
sion i wprowadzenia bloków tematycznych: 
„Leon Zawodowiec”, „Ekspert IT”, „Odkrywca” 
i „Gracz”, które zachęciły do wzięcia udzia-
łu w wydarzeniu zarówno sympatyków zarzą-
dzania projektami, jak i doświadczonych pro-
ject managerów. W tej edycji wzięło udział 
160 osób – wynik, który został powtórzony 
z nawiązką wiosną 2015 r. Podczas ostatniej 
odsłony Konferencji uczestnicy mogli wziąć 
udział w 12 warsztatach, 7 prelekcjach i jednej 
grze symulacyjnej. Podobnie jak w roku po-
przednim, uczestnicy w oparciu o indywidu-
alne preferencje i potrzeby edukacyjne sami 
decydowali o swojej drodze przez plan Kon-
ferencji. Tym razem patronami ścieżek tema-
tycznych były zwierzęta – lis, małpa, papuga, 
kameleon oraz kot.

Bogatsi o doświadczenie z poprzednich lat, 
organizatorzy dokładają wszelkich starań, 
aby kolejne edycje spełniały coraz to nowsze 
oczekiwania uczestników. 

Project Management Session 2016
Tegoroczna edycja będzie wyjątkowa nie tylko 
ze względu na swój okrągły jubileusz, ale także 
na datę, bowiem po raz pierwszy będzie orga-Studencie, do zarządzania

projektami MARSZ!
Agata Skórzyńska

STREFA STUDENTA
nizowana w kwietniu. 16-17 kwietnia we Wro-
cławiu będą mieli szansę spotkać się przed-
stawiciele środowiska akademickiego, bizne-
sowego oraz inżynierskiego. Program Konfe-
rencji jest tworzony tak, aby Project Mana-
gement Session dało inspirację i wiedzę za-
równo osobom, które stawiają pierwsze kroki 
w sferze zarządzania projektami, jak i tym już 
doświadczonym w tej tematyce.

Przygotowane przez zaproszonych gości ak-
tywności poszerzą spojrzenie na różne prak-
tyki stosowane w zarządzaniu projektami oraz 
przybliżą zasady rządzące metodykami kla-
sycznymi i zwinnymi. Pozwolą także na roz-
winięcie umiejętności związanych z efektyw-
ną komunikacją czy budowaniem zespołu pro-
jektowego, które coraz częściej jawią się jako 
kluczowe elementy pracy każdego kierownika 
projektu.

Niezależnie od etapu kariery, uczestnik będzie 
mógł znaleźć zagadnienie, które poszerzy jego 
horyzonty i jednocześnie stanie się inspiracją 
do podjęcia nowych wyzwań.

Organizatorzy pragną, aby te dwa dni, po 
brzegi wypełnione pozyskiwaniem wiedzy 
i networkingiem, były dla studentów zachę-
tą do dalszego zgłębiania dziedziny zarządza-
nia projektami. Niech żyje „świadomość pro-
jektowa”!

Więcej informacji o kwietniowej konferen-
cji Project Management Session można zna-
leźć na stronie internetowej oraz na fanpage’u 
Konferencji na Facebooku.
http://pmgroup.pwr.wroc.pl/project-manage
ment-session-2016/
https://www.facebook.com/pmsession
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Zarządzanie projektami 
podbija świat – to nie ulega 
wątpliwości. Jesteśmy 
świadkami rozkwitu zwłaszcza 
podejścia zwinnego, które 
da się szczególnie zauważyć 
w branży IT czy bankowości, 
gdzie wymagana jest duża 
elastyczność.

O tym, czy zarządzanie projektami jest tylko 
modą, można dywagować przez cały arty-
kuł, jednak pewne jest, że na pewno szybko 
nie da o sobie zapomnieć. W obecnych cza-
sach, gdy nawet studia ukończone na cieszą-
cej się renomą uczelni nie są gwarancją sukce-
su i zdobycia wymarzonej posady, warto czym 
prędzej zapoznać się z praktykami stosowa-
nymi u współczesnych pracodawców. Dodat-
kowe atuty są zawsze wysoko cenione, a zna-
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jomość nowoczesnych koncepcji zarządzania 
nie musi być asem w rękawie jedynie studen-
tów kierunków menadżerskich. Taka inwesty-
cja w siebie prędzej czy później zaprocentu-
je – dlatego warto, niezależnie od wybranego 
kierunku studiów, zawczasu nabyć „świado-
mości projektowej”.

Czy przedstawiciele środowisk 
akademickich zdają sobie 
sprawę z istnienia podejścia 
projektowego? 

Trudno odpowiedzieć na to pytanie w jedno-
znaczny sposób. Wydaje się, że nie istnieje 
osoba, która nie spotkała się z pojęciem „pro-
jekt”. Słowem „projekt” operuje się bowiem 
niemalże na każdym kroku, choć często uży-
wane jest ono w złym kontekście. Zdefiniować 
projekt na pewno każdy potrafi, sęk jednak w 
tym, czy robi to we właściwy sposób. Jednak 
dziś nad definicjami nie będziemy się rozwo-
dzić, ale nad tym, jak część teoretyczną i prak-

tyczne podejście do zarządzania projektami 
przybliżyć w dwa dni. 

Kim jesteśmy?
Enigmatyczny skrótowiec PMG oznacza nic 
innego, jak Project Management Group. 
PMG to koło naukowe działające przy Poli-
technice Wrocławskiej, które okres raczkowa-
nia ma już dawno za sobą. Od kilku lat sukce-
sywnie wzrasta liczba jego aktywnych człon-
ków, którzy z niesłabnącą pasją do projektów 
próbują swoich sił w zarządzaniu projektami 
poprzez podejmowanie różnych inicjatyw: or-
ganizacji szkoleń, spotkań czy konferencji.

Szeregi PM Group zasila istna mieszanka stu-
dencka – począwszy od studentów automa-
tyki i robotyki, poprzez uczniów energetyki 
i zarządzania inżynierią produkcji, na studen-
tach mechatroniki kończąc. Takie połączenie 
odmiennych kompetencji i sposobów myślenia 
sprawia, że PMG to prężny, interdyscyplinarny 
zespół, którego członkowie doskonale uzupeł-
niają się nawzajem. Swoistym spoiwem PMG 
jest oczywiście wspólne zainteresowanie po-
dejściem projektowym, które stosowane jest 
przy organizacji licznych przedsięwzięć Koła. 
Wyzwań z pewnością nie brakuje! Jedna z ini-
cjatyw PMG zasługuje na szczególną uwagę, 
bowiem w tym roku będzie obchodzić swój ju-
bileusz. 

Konferencja organizowana przez 
studentów dla studentów

Konferencja Project Management Session, 
bo taką nazwę nosi flagowy projekt PM Group, 
w tym roku będzie organizowana po raz piąty. 
Ta okrągła liczba jest dla członków Koła sym-
bolem wytrwałości, pracy włożonej w organi-
zację wydarzenia, ale przede wszystkim źró-
dłem ogromnej satysfakcji, której rokrocznie 
doświadczają w związku z finalizacją i sukce-
sem podejmowanego przedsięwzięcia.

Project Management Session to niewątpli-
wie wyjątkowy projekt. Z trudem można do-
szukiwać się na terenie Dolnego Śląska stu-
denckiej konferencji o podobnym charakte-
rze, która cieszy się niesłabnącym zaintere-
sowaniem ze strony studentów i nie tylko. 

Trochę historii…
Do tej pory zostały zorganizowane cztery 
edycje konferencji Project Management Ses-
sion. Pierwsza edycja odbyła się w 2012 roku, 
a ze względu na jej pozytywny odbiór przez 
uczestników kontynuowano ideę i w marcu 
2013 roku odbyła się kolejna. Obie edycje 
konferencji miały charakter jednodniowy, co 
uległo zmianie w roku 2014. Rosnące zainte-

resowanie skłoniło organizatorów do rozsze-
rzenia koncepcji Project Management Ses-
sion i wprowadzenia bloków tematycznych: 
„Leon Zawodowiec”, „Ekspert IT”, „Odkrywca” 
i „Gracz”, które zachęciły do wzięcia udzia-
łu w wydarzeniu zarówno sympatyków zarzą-
dzania projektami, jak i doświadczonych pro-
ject managerów. W tej edycji wzięło udział 
160 osób – wynik, który został powtórzony 
z nawiązką wiosną 2015 r. Podczas ostatniej 
odsłony Konferencji uczestnicy mogli wziąć 
udział w 12 warsztatach, 7 prelekcjach i jednej 
grze symulacyjnej. Podobnie jak w roku po-
przednim, uczestnicy w oparciu o indywidu-
alne preferencje i potrzeby edukacyjne sami 
decydowali o swojej drodze przez plan Kon-
ferencji. Tym razem patronami ścieżek tema-
tycznych były zwierzęta – lis, małpa, papuga, 
kameleon oraz kot.

Bogatsi o doświadczenie z poprzednich lat, 
organizatorzy dokładają wszelkich starań, 
aby kolejne edycje spełniały coraz to nowsze 
oczekiwania uczestników. 

Project Management Session 2016
Tegoroczna edycja będzie wyjątkowa nie tylko 
ze względu na swój okrągły jubileusz, ale także 
na datę, bowiem po raz pierwszy będzie orga-

Agata
Skórzyńska

Studentka drugiego roku studiów magister-
skich na kierunku Zarządzanie na Politechni-
ce Wrocławskiej. Rzeczywistą przygodę 
z projektami rozpoczęła działając w różnych 
organizacjach studenckich, ale na stałe za-
gościła w szeregach Koła Naukowego Project 
Management Group, gdzie obecnie zaanga-
żowana jest w rolę koordynatora V edycji 
konferencji Project Management Session. Na 
co dzień ćwiczy delegowanie zadań, które 
stanowi dla niej trudny orzech do zgryzienia. 
Uwielbia Excela, tabele i wszelkiego rodzaju 
formatki, a kiedy nie ma przy sobie kompute-
ra, wszystkie myśli i pomysły spisuje na 
małych, kolorowych karteczkach. Miłość do 
Excela to nie wszystko, dlatego w wolnych 
chwilach czyta książki i gotuje, chociaż 
pełnię szczęścia daje jej dobre jedzenie.

nizowana w kwietniu. 16-17 kwietnia we Wro-
cławiu będą mieli szansę spotkać się przed-
stawiciele środowiska akademickiego, bizne-
sowego oraz inżynierskiego. Program Konfe-
rencji jest tworzony tak, aby Project Mana-
gement Session dało inspirację i wiedzę za-
równo osobom, które stawiają pierwsze kroki 
w sferze zarządzania projektami, jak i tym już 
doświadczonym w tej tematyce.

Przygotowane przez zaproszonych gości ak-
tywności poszerzą spojrzenie na różne prak-
tyki stosowane w zarządzaniu projektami oraz 
przybliżą zasady rządzące metodykami kla-
sycznymi i zwinnymi. Pozwolą także na roz-
winięcie umiejętności związanych z efektyw-
ną komunikacją czy budowaniem zespołu pro-
jektowego, które coraz częściej jawią się jako 
kluczowe elementy pracy każdego kierownika 
projektu.

Niezależnie od etapu kariery, uczestnik będzie 
mógł znaleźć zagadnienie, które poszerzy jego 
horyzonty i jednocześnie stanie się inspiracją 
do podjęcia nowych wyzwań.

Organizatorzy pragną, aby te dwa dni, po 
brzegi wypełnione pozyskiwaniem wiedzy 
i networkingiem, były dla studentów zachę-
tą do dalszego zgłębiania dziedziny zarządza-
nia projektami. Niech żyje „świadomość pro-
jektowa”!

Więcej informacji o kwietniowej konferen-
cji Project Management Session można zna-
leźć na stronie internetowej oraz na fanpage’u 
Konferencji na Facebooku.
http://pmgroup.pwr.wroc.pl/project-manage
ment-session-2016/
https://www.facebook.com/pmsession
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Kto zabrał mój ser? to historia z podtekstem, 
na pozór banalna przypowieść o mieszkań-
cach labiryntu poszukujących tytułowego 
Sera. Banalna dlatego, że dotyka sera, myszy 
i miniaturowych ludzi. Na pozór dlatego, że 
właśnie ten ser, te myszy i ci mali ludzie, to 
personifikacje nas samych. Myszy to Nos 
i Pędziwiatr, a ludzie Zastałek i Bojek, dobór 
imion nie jest przypadkowy. „Niekiedy zacho-
wujemy się jak Nos, który szybko wyczuwa 
zmiany, albo jak Pędziwiatr, który działa bez 
zastanowienia, albo jak Zastałek, który usiłu-
je ignorować zmiany, bo spodziewa się po nich 
wszystkiego najgorszego, albo jak Bojek, który 
stara się przystosować do zmian, bo wierzy, że 
prowadzą ku lepszemu”. Tytułowy Ser z kolei 
to metafora wszystkiego z czym się mierzy-
my, czego pragniemy, czego szukamy, czego 
chcemy. Ser to również to co mamy, co osią-
gnęliśmy – właśnie dlatego jest tak ważny. 
Ważny dlatego, że usprawiedliwia, daje kom-
fort, poczucie bezpieczeństwa i wycisza. Bo 
co się stanie kiedy Ser zniknie? A co jeśli ten 
Ser to Twoja praca, stanowisko, rozwój oso-
bisty, co jeśli to Twoja rodzina, przyjaciel? Ser 
to też stabilizacja, która niestety bywa złudna 
i usypia czujność. Brak wyzwań, ambitnych 
zadań, rutyna sprawiają, że działamy jak au-
tomat. Czasami podejmujemy nowe wyzwa-
nia, ale często strach przed zmianą jest zbyt 

duży. Sukces (Ser) przychodzi jednym łatwiej, 
innym trudniej, ale niewątpliwie, każdy kto po 
niego sięga, musi wyjść poza strefę komfortu. 
A to nierzadko bywa bolesne. Opowieść o po-
szukiwaniu Sera pokazuje bowiem, że często 
przyzwyczajamy się do sytuacji, w której nie 
zauważamy zachodzących zmian. „Wąchaj 
często swój Ser, będziesz wiedział, kiedy się 
psuje."

Kto zabrał mój Ser? to przypowieść krótka. 
Zaledwie trzy rozdziały: Spotkanie w Chicago, 
gdzie absolwenci szkoły dyskutują o zaistnia-
łych zmianach, Kto zabrał mój Ser? – esen-
cja, czyli perypetie bohaterów oraz ich posta-
wy i Dyskusja, czyli odniesienie do pierwszych 
dwóch rozdziałów, pełna spostrzeżeń i in-
terpretacji. Rdzeń książki to życiowe posta-
wy, stan umysłu i emocji, które uosabiają co-
dzienne zachowania i różne aspekty ludzkiej 
natury. To historia, która pozwala zrozumieć, 
że stabilizacja bywa złudna, a zmiany nie 
zawsze są złe. Trzeba być tylko na nie przygo-
towanym. 

Absolutne must have dla każdego, niezależnie 
od sytuacji życiowej, okoliczności czy aktual-
nej pozycji.  

Johnson Spencer, Kto zabrał mój ser?, Wydawnic-

two StudioEMKA, Warszawa 2014, ss. 90.

Podążaj za Serem!
Ewa Serwa

Scrum już od wiele lat jest mocno rozpozna-
walny na naszym rynku. Podejście zwinne 
stało się wręcz nieodzownym tematem 
każdej konferencji poświęconej zarządzaniu 
projektami. Wraz z popularnością Scruma 
spotykam się coraz częściej z pytaniami 
o dobre pozycje książkowe sięgające nieco 
głębiej w zaawansowane aspekty zwinności. 
Niemalże zawsze w takim momencie przy-
pominam sobie o pracach Mike Cohna.

Agile Estimating and Planning jest publika-
cją dogłębnie omawiającą obszar szacowania 
złożoności pracy wytwórczej/developerskiej 
w zwinnych projektach, jak również obszar 
planowania projektów zwinnych. Dowiadu-
jemy się z niej jak szacować przy użyciu story 
pointów, jaką skalę oraz jakie techniki użyć 
podczas szacowania (opinia eksperta, ana-
logia, dezagregacja, planning poker, ideal-
ne dni). Poznajemy definicję wartości oraz 
sposoby na jej wyrażenie w sposób liczbo-
wy. Omawiane są praktyki związane z dziele-
niem i dekompozycją user stories. Przedsta-
wione zostały różne sposoby na planowanie 
wydań, iteracji, w oparciu o metryki, takie 
jak dobrze znana w świecie zwinnym velo-
city. Całościowo daje to kompletny zestaw 
wiedzy niezbędny do planowania w oparciu 
o dobre praktyki obecne w świecie zwinnym.

Dodatkowym plusem jest wszechstronność 
omawianej wiedzy. Jako, że opisywane tech-
niki i praktyki są ogólne, może je zastosować 
zarówno w Scrumie, XP, FDD, DSDM, SAFe 
czy jakiejkolwiek innej zwinnej metodzie.

Myślę, że autora książki nie trzeba przedsta-
wiać. Nazwisko niesie ze sobą oczekiwany 
poziom jakości zarówno w odniesieniu do me-
rytoryki, jak i przekazu. Publikacja w bardzo 
przystępny sposób opisuje praktyczne aspek-
ty planowania i szacowania, dogłębnie pre-
zentując również zaawansowane zagadnie-
nia. Pozycja jest wartościowa dla każdego, 
kto pracuje w projektach zwinnych. Stanowi 
ona idealne rozszerzenie wiedzy po szkoleniu 
z podstaw Scruma, jak i dla Scrum Mastera, 
a zarazem jest zestawem wiedzy must have 
na półce Agile Coacha. 

Dla doświadczonych praktyków projektów 
zwinnych, książka nie stanie się objawie-
niem, jednak w bardzo przystępny sposób 
układa i porządkuje wiedzę. W mojej opinii 
może również pełnić rolę dodatkowego pod-
ręcznika na sali szkoleniowej.

Mike Cohn, Agile Estimating and Planning, Prentice 
Hall, 2005, ss. 368

STREFA RECENZJI

Szacowanie
i planowanie
w zwinnym ujęciu
Mirosław Dąbrowski
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Kreatywność S.A., autorstwa Eda Catmul-
la, prezesa Pixar Animation i Disney Anima-
tion oraz dziennikarki Amy Wallace, to histo-
ria znanej obecnie na całym świecie wytwór-
ni filmowej. Historia ta pisana jest z perspek-
tywy zarządzania przedsięwzięciem obar-
czonym dużym ryzykiem i wskazuje nam, jak 
radzić sobie z niewidzialnymi siłami pchają-
cymi organizację ku upadkowi, jednocześnie 
kultywując kulturę kreatywności. 

Pixar Animation Studios, bo o tej firmie mowa, 
przeszedł długą drogę: od działu animacji 
w strukturach wytwórni Lucasfilm George’a 
Lucasa, przez niewielką firmę produkującą 
sprzęt komputerowy, do wytwórni filmów ani-
mowanych o globalnym zasięgu. Dzięki zespo-
łowi Pixara światu ukazały się tytuły takie jak 
Toy Story, Gdzie jest Nemo?, WALL-E, Auta, Ra-
tatuj i wiele innych, oscarowych produkcji.

Ed Catmull, prowadząc czytelnika przez 
wzloty i upadki Pixara, podkreśla jak wielką 
wagę ma odpowiednia kultura organizacyjna, 
odpowiednie przywództwo oraz umożliwie-
nie ludziom swobodnego działania. Książka 
przepełniona jest studiami przypadków, które 
wskazują na „sposoby radzenia sobie z nie-
pewnością, niestabilnością, brakiem szczero-
ści i wszystkim tym, czego nie można zoba-
czyć”. Organizacje i zespoły, w których kre-
atywność jest kluczowa, z pewnością znajdą 

w tej pozycji wiele mechanizmów i pomysłów 
na chronienie i wzmocnienie procesu kre-
atywnego tworzenia.

Poza przykładami z codziennego życia Pixara, 
autor przekazuje czytelnikom również zbiór 
wybranych zasad i idei, dzięki którym rozwój 
kreatywności w wytwórni uzyskał solidne 
podstawy. Niektóre z nich to:

Jeśli uda Ci się zebrać odpowiedni zespół, 
to masz szansę, że także pomysły będą 
właściwe.

Zawsze staraj się zatrudniać ludzi mądrzej-
szych od siebie.

Niepowodzenie nie jest złem koniecznym 
(…) Jest to tylko oczywista konsekwencja 
robienia czegoś nowego.

Książkę, mimo aż 386 stron, czyta się z nie-
ustannym uczuciem ciekawości, co kryje się 
za kolejnym rogiem kreatywnego koryta-
rza Pixar Studios. To pozycja rekomendowa-
na wszystkim, którzy chcieliby przyjrzeć się 
z bliska, jak funkcjonuje organizacja, gdzie 
przestrzeń sprzyja komunikacji, organizacja 
pracy wspiera, a nie przeszkadza w realizacji 
zadań i gdzie dostrzegane i usuwane są prze-
szkody tłumiące kreatywność.

Ed Catmull, Amy Wallace, Kreatywność S.A. Droga 
do prawdziwej inspiracji, Random House, ss. 386

Centrum dowodzenia
kreatywnością
Paulina Szczepaniak

Zdążyć przed terminem Toma DeMarco nie 
jest pozycją nową, ani w Polsce, ani za gra-
nicą. Warto ją jednak przybliżyć Czytelnikom 
„Strefy PMI”, bo jest z pewnością wyjątkowa 
i to z dwóch powodów. Po pierwsze, jest uni-
katem czy wręcz białym krukiem, poszukiwa-
nym przez zagorzałych czytelników (praw-
dopodobnie pasjonatów zarządzania projek-
tami). Świadczyć może o tym fakt, że na po-
pularnej platformie transakcyjnej on-line jej 
ceny oscylują w granicach 150-200 zł. Po 
drugie, wyjątkowość książki wynika z faktu, 
że nieczęsto zdarza się nam natrafić na po-
wieści o zarządzaniu, a tym bardziej o zarzą-
dzaniu projektami (Łańcuch krytyczny Eliyahu 
Goldratta jest drugą i ostatnią pozycją tego 
typu, o jakiej słyszałem).  

Powieść opisuje losy kierownika projektów in-
formatycznych, Webstera Tompkinsa, który 
pewnego dnia zostaje niemal uprowadzony do 
fikcyjnego kraju postkomunistycznego, Repu-
bliki Morowii, by tam zarządzać kilkoma pro-
jektami, które mają uczynić z kraju potęgę 
w produkcji i sprzedaży rozwiązań software'o-
wych. Oczywiście, jak to w projektach bywa, 
czekają na niego liczne nieprzewidziane sy-
tuacje i problemy, jak choćby nieoczekiwa-
na zmiana sponsora czy arbitralne skrócenie 
terminu projektu. Na tym poprzestanę, nie 
chcąc psuć lektury powieści tym, którzy jesz-
cze mają ją przed sobą. Książka pełna jest od-
niesień do rzeczywistości projektowej (zw-

łaszcza projektów IT) i mniej zaawansowani 
kierownicy projektów będą mogli się zapewne 
z niej też trochę o zarządzaniu projektami na-
uczyć. Pomocne w tym mogą być umieszczo-
ne w wielu rozdziałach fragmenty Z Dziennika 
pana Tompkinsa, które zawierają myśli i spo-
strzeżenia spisane przez głównego bohatera 
powieści. A oto parę z nich, które najbardziej 
przypadły mi do gustu:

Ludzie nie są gotowi do zmian, jeśli nie czują 
się bezpiecznie.

Groźby to bardzo niedoskonały sposób mo-
tywowania ludzi.

Nie ma czegoś takiego, jak szybka metoda 
podniesienia wydajności.

Ludzie pod presją wcale nie myślą szybciej.

Straszne podejrzenie: projekty, które zaczy-
nają się z „agresywnym” harmonogramem, 
prawdopodobnie zabierają więcej czasu, niż 
gdyby przystąpiono do nich z bardziej roz-
sądnym harmonogramem. 

Pomimo zastrzeżeń, co do wartości czysto 
literackiej książki (nie są to z pewnością 
wyżyny światowej literatury), myślę, że warto 
po tę nieco ponad dwustustronicową książ-
kę sięgnąć. Choćby dla odprężenia i spojrzenia 
na zarządzanie projektami z pewnym dystan-
sem.

Mike Cohn, Agile Estimating and Planning, Prentice 
Hall, 2005, ss. 368

Lekkim piórem
o projektach (IT)
Szymon Pawłowski
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Jesień lidera
Jerzy Stawicki

STREFA PMI, NR 12, MARZEC 2016, WWW.STREFAPMI.PL

Tytuł felietonu chyba natychmiast skoja-
rzy się Wam ze znaną książką Garcii Marqu-
eza „Jesień patriarchy”, opowiadającą losy 
ostatnich lat południowo-amerykańskiego 
przywódcy. I właśnie moja podróż po jednym 
z krajów drugiej półkuli, w tym także podróż 
po historii tego kraju i jego lidera stała się źró-
dłem refleksji nad „jesienią” lidera, nad próbą 
odpowiedzi na pytania: co naprawdę zostaje 
po liderze, gdy on odchodzi z firmy, z projek-
tu, z kraju? Czy i jak można poznać, czy od-
niósł on sukces?

Na początek:  po czym poznać lidera? Odpo-
wiedź na to pytanie wydaje się prosta. Lider po 
pierwsze ma wizję: produktu, rozwiązania (biz-
nesowego, lub politycznego), po drugie potra-
fi ją „sprzedać”. Musi więc być retorem i potra-
fić skupić wokół siebie – i swojej wizji – grono 
wyznawców-współpracowników; musi zbu-
dować swój zespół. Musi zainicjować działa-
nia dla realizacji tej wizji i mimo porażek kon-
sekwentnie walczyć o jej urzeczywistnienie. 
Musi też być twardzielem, nie zrażającym się 
porażkami i przeciwnościami losu. 

Lider  z odwiedzanego kraju „zbiera” więc 
grono współpracowników, atakuje kosza-
ry, zostaje jednak schwytany i skazany. Po 
3 latach podejmuje jednak kolejną próbę re-
alizacji swoich idei. Gdy po rozbiciu 80-oso-
bowego zespołu zostaje 7 ludzi ukrywają-
cych się w górach, wygłasza przemówienie, 
że zwycięstwo jest już blisko. I po kolejnych 
2 latach… zwycięża.

Lider jest więc skuteczny, zwycięski. A więc 
zwycięstwo: produkt i/lub firma podbiła rynek, 
idea upowszechniła się, rewolucja zwyciężyła. 
Lider odniósł sukces? Pierwsza, szybka  odpo-
wiedź jest prosta: tak. Tylko czy faktycznie ta 

prosta odpowiedź jest odpowiedzią popraw-
ną? A co później, co zostaje, gdy lider odcho-
dzi?  

Chiński premier Czou-En-Lai na pytanie 
o ocenę rewolucji francuskiej odpowiedział, 
że „Jest jeszcze za wcześnie by można było 
dokonać oceny”. Spójrzmy więc na sukces 
lidera z dłuższej perspektywy. Może reflek-
sja na temat: co zostaje gdy  lider odchodzi 
– jaka jest sytuacja po jego odejściu, będzie 
wskazówką do odpowiedzi na pytanie: czy 
naprawdę odniósł on sukces.

Sądzę, że kluczowe są tu dwa elementy: 
o zwycięstwie lidera możemy mówić, gdy 
pierwotna wizja lidera jest nadal żywa, albo 
też dała się dostosować do zmieniające-
go się otoczenia i/lub kontekstu. Po drugie 
lider „wychował” i przygotował następców, 
kontynuujących i jego wizję i podejmują-
cych konkretne działania z nią związane. Po 
trzecie:  system (a nie tylko sam finalny pro-
dukt, firma) stworzony przez lidera jest ela-
styczny, „zwinny”, potrafiący dopasować się 
do zmian w otoczeniu biznesowym, lub poli-
tyczno-ekonomicznym. A może oznaką suk-
cesu lidera jest jego zdolność do zakwestio-
nowania swojej wizji i stworzonego rozwią-
zania i zainicjowanie kolejnego projektu?

Zdaniem niektórych specjalistów regionu 
w którym działał, lider będący kanwą tego 
tekstu poniósł porażkę. Nie udała się i Re-
wolucja, nie udał się ruch wyzwolenia Laty-
noameryki (czyli guerilla); nie udał się także 
ruch Tricontinental, mający objąć obok Ame-
ryki Łacińskiej także Azję i Afrykę. Konkluzja 
wydaje się być oczywista: ten jakże chary-
zmatyczny lider, w końcowej ocenie jednak 
przegrał. 

dr Jerzy Stawicki
Ekspert z ponad 20 letnim doświadczeniem 
praktycznym w zarządzaniu projektami, pro-
wadzący od 2003 roku firmę konsultingowo 
- szkoleniową JS PROJECT.

Specjalizuje się w zagadnieniach zarządza-
nia projektami, programami i portfelem pro-
jektów, PMO. Fan praktycznego łączenia 
metod tradycyjnych, zwinnych, Lean i łańcu-
cha krytycznego. Prowadzi autorskie szkole-
nia i warsztaty z zarządzania projektami. 

W okresie 1995-2003 pracował w SAP 
Polska, m.in. zarządzając projektami wdroże-
niowymi systemu SAP, nadzorując projekty 
z poziomu komitetów sterujących, a także 
kierując zespołami konsultantów. Członek 
założyciel PMI Poland Charter. Posiadacz 
certyfikatów PMP®, Agile Project Manage-
ment Practitioner, PRINCE2 Practitioner, 
Certified Project Manager (IPMA level C) 
oraz CPIM.

Assesor Konkursu Projekt Roku 2010, 2011, 
2012 PMI Poland Chapter, a take assessor 
IPMA Project Excellence Award (od 2005).

Elyahu Goldratt w takich wydawałoby się 
oczywistych sytuacjach zadawał proste py-
tanie: czyżby?

Może to, że napisałem felieton – który wła-
śnie czytacie – związany z tym konkret-
nym liderem pokazuje, że odpowiedź nie jest 
jednak taka jednoznaczna. A może nie mógł 
zwyciężyć, gdyż doświadczył tego, o czym 
mówił kilka lat temu jeden z prelegentów 
kongresu PMI w Warszawie: „projects fail due 
to the context, not content”.  A może rację 
ma Czou-En-Lai? Jest jeszcze po prostu za 
wcześnie na dokonywanie oceny.

Pytania można by mnożyć dalej. I może wła-
śnie ważniejsze są takie pytania, a nie próba 
odpowiedzi w czarno-białej tonacji.

Jedno jest natomiast pewne: przeczytajcie 
„Jesień patriarchy”.

STREFA FELIETONU
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