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Projekt nad przepaścią
Karolina Jarocka

ZŁOTY SPONSOR:

Drodzy Czytelnicy!
Mijają trzy lata, od kiedy ukazał się pierwszy numer „Strefy
PMI”. Z satysfakcją oddajemy w Wasze ręce już trzynasty
numer naszego kwartalnika, który – mamy taką nadzieję – jest
najlepszym dowodem na trafność decyzji sprzed trzech lat
o powołaniu własnego czasopisma przez PMI Poland Chapter.
Minione lata to spory bagaż doświadczeń, które chcemy wykorzystać, by kreować dalszy rozwój „Strefy PMI”.
Do wspierania rozwoju czasopisma udało nam się zaangażować szereg firm posiadających status PMI R.E.P. (Registered
Education Provider). Posiadanie tego statusu to gwarancja świadczenia najwyższej jakości
usług edukacyjnych dla kierowników projektów. Angażując R.E.P. we wsparcie i współpracę, mamy nadzieję, że tę jakość przeniesiemy także na nasz kwartalnik. Kolejnym krokiem
naprzód w rozwoju „Strefy PMI” jest powstanie Rady Programowej, która wesprze redakcję
w ustalaniu dalszych kierunków rozwoju oraz w dostarczaniu naszym Czytelnikom treści
potrzebnych, interesujących i o jak najwyższej jakości.
W numerze, który oddajemy w Wasze ręce, znajdziecie szereg praktycznych porad i narzędzi,
które pomogą Wam zarówno w codziennej pracy w projektach, jak i w sytuacjach, które mogą
wydawać się nie do rozwiązania. Skuteczne narzędzia i porady dotyczące ratowania projektu stojącego nad przepaścią poznacie z lektury artykułu Karoliny Jarockiej. Jak rozwiązywać
trudne problemy w Waszych projektach czy organizacjach za pomocą metody TRIZ podpowie
Michał Hałas. Z tekstu Beaty Bocian dowiecie się, jak dzięki facylitacji zwiększyć efektywność
Waszego zespołu. Ewa Serwa podpowie, jak nie wpaść w pułapkę micromanagementu (albo
jak się z niej wydostać). Do myślenia wizualnego i częstszego sięgania po pisaki będzie Was nakłaniał Piotr Poznański, a zastosowanie niezwykle prostego, ale zarazem bardzo pomocnego
narzędzia modelowania biznesowego w projektach przybliży Mateusz Czarnecki. Z kolei w artykułach Kingi Matysiak oraz Rafała Czarnego znajdziecie rozważania oraz porady dotyczące zarządzania zmianą, którą projekty niosą ze sobą dla organizacji i ludzi w niej pracujących.
Marek Gmerski przedstawi praktyczne sposoby radzenia sobie w sytuacji zarządzania projektem formalnie niepowołanym, a pierwszy redaktor naczelny „Strefy PMI”, Marcin Schubert,
przybliży Wam standard zarządzania programami, które dla wielu kierowników projektów
może być kolejnym etapem zawodowej przygody.
W „Strefie PMI” nie mogło również zabraknąć wywiadów. O praktyce zarządzaniu projektami
w międzynarodowej firmie IT opowie Mirosław Mąka, na pytania o Lean Startup odpowie Tore
Rasmussen, a Darryl Booker podkreśli, że w projektach zwinnych także potrzebne są kompetencje project managera.
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Wiosna to tradycyjnie w naszym kraju okres wielu arcyciekawych wydarzeń w obszarze zarządzania projektami. Na łamach tego numeru znajdziecie relacje z wydarzeń, które
mają już bogatą tradycję (NTPM, Portfolio Experience), a także z zupełnie nowych – poznańska
PMPIADA zaskoczyła nas swoją świeżością i nowatorską formułą – i mamy nadzieję, że już
na stałe wpisze się w pejzaż konferencji PM. Nie zabrakło też relacji z wydarzenia międzynarodowego – PMI Leadership Institute Meeting w Barcelonie, na którym gościła silna reprezentacja PMI Poland Chapter.
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Z dużą ciekawością, a także podziwem dla werwy i rozmachu studenckich kół naukowych zarządzania projektami, obserwujemy rozwój konferencji przez nie organizowanych. Warszawskie PM Days i wrocławska PM Session udowadniają, że możemy być spokojni o przyszłość zarządzania projektami w Polsce – wyrasta nam bowiem nowe pokolenie pasjonatów, już teraz
potwierdzających swoją merytoryczną i organizacyjną jakość i dojrzałość.
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Dlaczego „projekt nad przepaścią”?
Nazwałam takie przedsięwzięcia „projektami nad przepaścią” dlatego, że znajdują się
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Niezależnie jednak od powyższego, są jeszcze inne okoliczności, które mogą zdecydować o zaprzestaniu kontynuowania projektu
i nie są one związane z jego biznesową zasadnością – są to problemy. Wiele firm stosujących dobre praktyki w zarządzaniu projektami,
a nawet całe metodyki, przestaje radzić sobie
z projektem w obliczu poważnych ryzyk czy
pojawiających się i narastających problemów.

ość

Projekt żyje tak długo, jak długo żyje jego uzasadnienie biznesowe. O żywotności uzasadnienia biznesowego może decydować wiele
czynników: projekt staje się nierentowny dla
organizacji, organizacja zmieniła procesy biznesowe, które projekt miał wspierać, pojawiły
się regulacje zewnętrzne wymuszające wpro-

wadzenie zmian, które przestają być opłacalne
w realizowanym projekcie, zmieniło się otoczenie konkurencyjne – to tylko przykładowe
sytuacje, kiedy dalsza realizacja projektu traci
sens.

Jak

Zarządzanie projektami można
porównać do podróży – podobnie jak podróż, projekty mają
swój kierunek i swoje cele, zaplanowany czas i budżet, i gdzieś
ustawiony koniec trasy, ale po
drodze mają też zakręty, ślepe
uliczki, jazdę pod górę, a czasem
zdarza się, że stają nad przepaścią. Co wtedy? Czy zawsze
można i czy warto zawrócić?

ść b

Karolina Jarocka

rto

Plan Naprawy Projektu z wykorzystaniem metody UATRNE

w takim momencie, w którym są już pogrążone w problemach, ale jeszcze nic nie jest
przesądzone. Pokonały pewną drogę, ale nie
dotarły do celu. Siłą rozpędu są kontynuowane. Przychodzi jednak taki moment, dojście
nad przepaść właśnie, kiedy każdy kolejny,
nawet najmniejszy krok do przodu może być
katastrofalny w skutkach i pogrążyć je całkowicie. To moment, w którym należy podjąć
decyzję czy projekt zamknąć, czy kontynuować.

Ryzyko

Wa

Projekt nad przepaścią

Budżet

Czas

Wizerunek / Reputacja
Rys. 1

Etapy ewaluacji

Understand

Audit

Etapy „ratowania” projektu

Tradeoﬀs

Negotiate

Restart

Execute

Rys. 2

UATNRE, czyli Metoda Ratowania
Projektu
Harold Kerzner, amerykański inżynier, emerytowany profesor Systems Management na
Uniwersytecie Baldwin Wallace i Dyrektor
Wykonawczy obszaru Project Management
w International Institute for Learning, znany
z osiągnięć w dziedzinie zarządzania projektami, planowania strategicznego i zarządzania jakością opracował metodę, która w momencie zwrotnym pomaga podjąć właściwą
decyzję – Plan Naprawy Projektu.
Metoda UATNRE, bo o niej mowa, przedstawia typowe fazy cyklu życia projektu ratowanego. Składa się z 6 kroków, które Kerzner
dzieli na etapy ewaluacji – są to 4 pierwsze
etapy – oraz etapy „ratowania” projektu – są
to 2 ostatnie etapy (rys. 2).
1. Understanding – zrozumienie projektu
i jego historii
2. Audit – zdiagnozowanie problemu i przyczyn
3. Tradeoffs – zaproponowanie kompromisu
4. Negotiate – negocjacja warunków do
dalszej realizacji projektu przez PM'a
5. Restart – restart projektu
6. Execute – wykonanie
Metodę tę można uznać za kompleksową –
prowadzi do podjęcia decyzji, CZY należy ratować projekt i pomaga ustalić, CO w tym celu
należy zrobić. Jest całkowicie różna od wszelkich wewnątrzfirmowych standardów zarządzania projektami, jak również powszechnie
znanych metodyk – nie jest uniwersalnym podejściem w zarządzaniu projektami. Została
opracowana i dostosowana do potrzeb projektów zagrożonych. Kerzner uświadamia jednak,
że niezależnie od tego, co zrobisz, nie każdy
projekt uda się uratować. UATNRE nie jest
zatem kluczem do sukcesu – jest narzędziem,
które pomaga podjąć krytyczną decyzję o dalszych losach zagrożonego projektu.

Recovery Project Management
Kiedy stajemy z projektem nad przepaścią
możemy mówić o wejściu nowego project

managera w tryb „Recovery Project Management” – nie znajduję dobrze brzmiącego polskiego odpowiednika, więc nazwałam to po
prostu Zarządzaniem Planem Naprawy Projektu, któremu przewodzi Recovery Project
Manager – Kierownik Planu Naprawy Projektu (KPNP).
W sytuacji, kiedy projekt zostanie uznany za
zagrożony i jego kontynuowanie w dotychczasowy sposób wydaje się zbyt ryzykowne, przed
podjęciem decyzji co do dalszych losów projektu należy – w zależności od sytuacji:
1. całkowicie wstrzymać projekt do momentu
sfinalizowania planu naprawczego;
2. częściowo wstrzymać prace – przede
wszystkim ustabilizować zakres, wstrzymać kolejne zmiany;
3. kontynuować pracę, jednak z wprowadzeniem koniecznych zmian do zakresu (np.
„ścięcie” zakresu).

UATNRE krok po kroku
Understanding – zrozumienie
projektu i jego historii
Na tym etapie istotne jest zrozumienie projektu i jego historii, przegląd postawionych przed
projektem celów i spodziewanych korzyści,
weryfikacja przyjętych założeń. To również
etap, w którym KPNP poznaje zainteresowane
strony, poznaje ich potrzeby i rozumienie projektu, a także upewnia się czy czynniki środowiskowe i procesy organizacyjne są nadal aktualne. Zebraną w tym etapie wiedzę należy
możliwie szybko udokumentować.

Audit – zdiagnozowanie problemu
i przyczyn
Jest to kluczowy i zarazem bardzo trudny
etap, który polega na krytycznej ocenie obecnego stanu projektu. Należy w nim ocenić rzeczywiste dotychczasowe osiągnięcia w projekcie, czyli odpowiedzieć na pytanie co zostało zrobione, zidentyfikować popełnione błędy
oraz jawne i ukryte przyczyny porażek. Bardzo
istotne jest skategoryzowanie zadań pozostałych do wykonania w WBS według następujących kryteriów: konieczne (must have), wska-

zane (nice to have), może zaczekać (can wait),
niepotrzebne (not needed). Pomaga to uświadomić, że nie wszystkie zadania w projekcie są jednakowo ważne i konieczne do zrealizowania w tym samym czasie. Ten etap jest
pierwszym tak bardzo kooperacyjnym – KPNP
współpracuje w nim ze wszystkimi członkami
zespołu.

Tradeoffs – zaproponowanie
kompromisu
Jest to tak naprawdę etap zwrotny dla projektu – w nim właśnie zapada decyzja czy projekt
będzie kontynuowany czy zostanie zamknięty.
Do tego momentu wszystkie niezbędne informacje powinny być zebrane i przeanalizowane,
jak również wsparcie i zaangażowanie zespołu
do dalszych działań powinno być zapewnione.
W tym miejscu należy postawić najważniejsze
pytanie do przedyskutowania ze sponsorem
oraz interesariuszami: czy warto ratować projekt? Jeśli projekt nie jest wart podjęcia działań naprawczych, KPNP musi mieć odwagę,
aby zakomunikować ten fakt. Nawet jeśli uzasadnienie biznesowe wciąż istnieje, powinien
on zarekomendować zamknięcie projektu.
Jeśli projekt uznaje się za wart tego, aby
podjąć działania naprawcze, należy określić czy możemy spodziewać się całkowitego czy jedynie częściowego „uratowania” go
i w jakim czasie. Należy wówczas uwzględnić
wszystkie zewnętrzne i wewnętrzne czynniki
mające wpływ na projekt, np. zmiany w przepisach prawa, zmiany procesów biznesowych
w organizacji, zmiany oczekiwanych rezultatów biznesowych, zmiana założeń projektu,
a także ustalić wszystkie możliwe kompromisy do wynegocjowania z interesariuszami.

Negotiate – negocjacja warunków
dalszej realizacji projektu
z zainteresowanymi stronami
W ramach negocjacji należy ustalić, które
z elementów są najważniejsze dla interesariuszy (np. czas, koszt, dostarczana wartość
itp.), a także zweryfikować WBS i zidentyfikować prace pozostałe do wykonania, po czym
nadać im priorytety w ramach proponowanego kompromisu (rys. 3).
Ten etap powinien być wyrazem odpowiedzialności KPNP – powinien on wyrazić szczere przekonanie co do tego, że projekt można
uratować (jeśli w to wierzy). W żadnym wypadku nie powinien on składać nierealnych
obietnic. Ważne jest tu również zapewnienie
sobie poparcia i zaangażowania sponsora oraz
interesariuszy projektu.
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dowania i uporu w działaniach, a także konsekwentnego egzekwowania uzgodnionych warunków. Dała świadomość tego, że nie każdy
projekt trzeba kontynuować za wszelką cenę
– czasem trzeba się zatrzymać, żeby móc
dalej ruszyć. Kryzys wymaga często dyrektywnego stylu zarządzania, odgórnych, szybkich i stanowczych decyzji. Nie można bać się
zmian, wyjścia z utartego modelu zarządzania
projektami, nie można też tkwić w złej sytuacji bez widoków na poprawę. To, co podkreśla Kerzner to przede wszystkim fakt, że
Fot. Fotolia.com

porażka może wystąpić na każdym etapie
całego cyklu życia projektu, sukces występuje na końcu;

Kompromisy
łatwe do
osiągnięcia

Kompromisy
trudne do
osiągnięcia

Może
zaczekać

Konieczne

Znaczenie strategiczne

Wysokie

Execute – etap wykonawczy
Niepotrzebne

Wskazane

Niskie
Niski

Wysoki

Dodatkowy / zrewidowany koszt
Rys. 3

Restart – ponowne uruchomienie
projektu
To moment, w którym wcielamy w życie decyzję o kontynuowaniu projektu. Kluczowa
dla tego etapu jest pewność, że dotychczasowe błędy zostały przedyskutowane i jest
zgoda interesariuszy na osiągnięcie przedstawionych kompromisów – zostały określone
i zostaną zapewnione. W tym etapie należy
poinformować zespół o podjętych z interesariuszami ustaleniach oraz upewnić się, że zostały wyciągnięte wnioski z wcześniej popełnionych błędów (lessons learned).
Ważne jest też zakomunikowanie zespołowi
uzgodnionego z interesariuszami Planu Naprawy Projektu i omówienie wszelkich zmian
wprowadzonych w stosunku do dotychczasowego sposobu zarządzania projektem. Wiąże
się to często ze zmianą ról i zakresu odpowiedzialności poszczególnych osób w projekcie,
co wymaga umiejętnego przedstawienia i uzasadnienia tych zmian.
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Podobnie jak w dwóch poprzednich etapach,
również w tym nieodzowne jest wsparcie
sponsora projektu i kluczowych interesariuszy. Jest to jeden z czynników, który istotnie
wpływa na powodzenie Planu Naprawy Projektu.

Jest to ostatnia, ale wcale nie najłatwiejsza
część całego Planu Naprawy Projektu, która
mocno czerpie z poprzednich doświadczeń.
W tym miejscu bardzo ważne jest wyciąganie wniosków z błędów z przeszłości, ustabilizowanie zakresu – zabezpieczenie projektu przed ciągłymi zmianami, w tym również przed tzw. „pełzaniem zakresu” i konsekwentne egzekwowanie procesu kontroli
zmian.
Pomocne w tym staje się przeprowadzanie
regularnych kontroli stanu projektu z wykorzystaniem metody EVM (ang. Earned Value
Method – Metoda Wartości Wypracowanej),
zapewnienie efektywnej i konstruktywnej
komunikacji, proaktywna współpraca z interesariuszami, a także powstrzymywanie niepożądanych nacisków z ich strony.
Nie zapominajmy, że bez zespołu całe przedsięwzięcie się nie uda, ważne jest więc budowanie i utrzymywanie pozytywnych nastrojów w zespole, a także odseparowanie go od
„polityki” firmowej, która w żaden sposób nie
może obciążać zespołu, ani wpływać na jego
działania.

Metoda ostatniej szansy
Mnie osobiście metoda Harolda Kerznera
bardzo pomogła. Pomogła uświadomić, że ponowne uruchomienie projektu wymaga zdecy-
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problematyczne projekty nie przechodzą ze statusu GREEN do RED (RAG: RED
– AMBER – GREEN – metoda raportowania, za pomocą której określana jest
np. bieżąca sytuacja w projekcie) w ciągu
jednej nocy.
Myślę, że to jest najlepsza konkluzja. Nie traktujmy UATNRE jako planu B. To nie jest alternatywa, a ostateczność – absolutny brak
innego wyjścia i ostatnia szansa, po której nie
ma już nic i wcale nie chodzi o to, aby umieć
ją wykorzystać. Chodzi o to, aby nie była nam
potrzebna. Nie bagatelizujmy zatem pojawiających się sygnałów i znaków ostrzegawczych,
a kiedy jest już za późno, bezpieczna jazda się
skończyła lub znajdziemy się w krytycznym
punkcie, z którego nie ma już powrotu, zatrzymajmy się – w końcu lepiej stanąć nad przepaścią niż w nią skoczyć.
Podczas pisania artykułu korzystałam z: Recovery Project Management: Techniques and
Tactics For Reversing Failing Projects, Harold
Kerzner.

Karolina
Jarocka
Certyfikowany Project Manager (PRINCE2
Practitioner) oraz Scrum Master. Autorka artykułów branżowych i bloga kjarocka.pl, poświęconego perspektywie psychologicznej w zarządzaniu projektami, a także efektywności pracy
zespołowej. Mentorka w ramach społeczności
Lifetramp, skupiona wokół środowiska IT,
w którym chętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem. Feedback Ambasador w jednej
z wiodących korporacji w branży IT, trener
kompetencji miękkich, project coach.

Fot. Pixabay.com

STREFA WIEDZY

Facylitacja - narzędzie podnoszące
efektywność pracy zespołu
Beata Bocian
Jakiś czas temu mój zaprzyjaźniony trener biznesu Wojtek został poproszony o zaprojektowanie warsztatu, na którym uczestnicy mieli
wypracować nowe standardy i procedury obsługi klienta. Sponsorowi zależało na rozbudzeniu kreatywności uczestników. Chciał aby
wypracowane rozwiązania były naprawdę oryginalne i innowacyjne. Wojtek miał opracować
plan sesji i przygotować do ich poprowadzenia (z kilkoma grupami) dwóch menedżerów
tej firmy. Sesja została opracowana, menedżerowie przeszkoleni. Pierwszą sesję otworzył
Wojtek kilkoma tzw. lodołamaczami – pozwalającymi na przełamanie pierwszych lodów,
barier, oporów między uczestnikami szkolenia
i ćwiczeniami pobudzającymi do kreatywnego myślenia. Kolejną część, poświęconą wypracowywaniu pomysłów, prowadzili już samodzielnie menedżerowie pod opieką Wojtka.
Pierwszy warsztat zakończył się sukcesem. Przed kolejnym menedżerowie poprosili Wojtka, aby pominąć pierwszą część warsz-

tatu. Pomimo protestów trenera i tłumaczeniu
jak ważny jest to element całego warsztatu
menedżerowie zadecydowali, że tym razem od
razu przejdą do sedna, czyli pracy nad nowymi
pomysłami. Efekt – brak zaangażowania, pomysły powierzchowne w stylu „odgrzewanych kotletów”. Zdumieni menedżerowie dziwili się, że tym razem nie wyszło. A w sumie
nic w tym dziwnego. Nie wyszło, bo większość
z nas nie potrafi na zawołanie być kreatywnym i pomysłowym, zwłaszcza, gdy oczekuje
się od nas oryginalności. Ludziom trzeba stworzyć odpowiednie warunki do twórczej pracy.
Rozkręcić, rozruszać, podać narzędzia stymulujące kreatywną pracę. O takie warunki potrafi zadbać dobry facylitator, czyli ktoś kto
pomoże stworzyć atmosferę zaufania, otwartości, swobody wymiany myśli, poszukiwania pomysłów i zadba o zarezerwowanie odpowiedniego czasu na dokonanie rozważnego
wyboru rozwiązania.

Co to jest facylitacja?
Facylitator i narzędzia facylitacji pomagają
firmom i zespołom w rozwiązywaniu złożonych problemów biznesowych i organizacyjnych. Facylitacja to narzędzie, które możemy
używać w sytuacjach poszukiwania rozwiązania problemu, w drodze negocjacji zespołowych, nim strony popadną w impas. To
zbiór umiejętności zarządzania spotkaniem,
które każdy może wykorzystać, aby zwiększyć jego efektywność. Ileż to czasu spędzamy na nieefektywnych spotkaniach? Stracony czas, pieniądze i zaangażowanie uczestników. A wystarczy kilka technik facylitacji
aby standardowe, czasami nudne spotkanie
przerodzić w twórcze i konstruktywne.
Facylitacja to podejście do pracy. Podejście,
które idealnie sprawdza się w dzisiejszych
czasach funkcjonowania gospodarki opartej
na wiedzy. Coraz częściej od pracowników
wymaga się nie tylko realizacji powierzonych
obowiązków zgodnie z obowiązującymi procedurami i regulaminami, lecz także tworzenia innowacyjnych rozwiązań, kreowania
wartości dodanej, przewyższania oczekiwań,
a nawet przesuwania horyzontu. Mają być
nie tylko wykonawcami, realizatorami zadań,
ale twórcami, projektantami nowych rozwiązań, produktów, usług.
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Kim jest facylitator?
Facylitator wspiera zespół w procesie analizy
i twórczego rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji, planowania, zarządzania i przywództwa, a także w procesie uczenia się. Ułatwia dochodzenie do wspólnych
wniosków, znajdowanie rozwiązań, które
każdy uczestnik grupy akceptuje. To katalizator zdrowych relacji w grupie. Główną rolą
facylitatora jest takie prowadzenie dyskusji
i pracy grupy, aby ułatwić uczestnikom osiągnięcie założonych celów i dbanie o to, by
grupa koncentrowała się na wcześniej uzgodnionych zagadnieniach. Jest odpowiedzialny za proces, uważnie obserwując uczestników i elastycznie dopasowując przygotowane techniki do tego, co jest w danym momencie potrzebne grupie i co pomaga uczestnikom w optymalnym zaangażowaniu. Jest aktywatorem energii, przewodnikiem, „budowniczym mostów”, przysłuchuje się i dopytuje,
przewiduje objawy napięć, znużenia lub obniżenia zaangażowania, aby zawczasu na nie
zareagować.

oka czyli umiejętność obserwowania grupy,
jej uczestników i relacji interpersonalnych.

Ale najważniejszym jest to, że facylitatorem
nie musi być ktoś z zewnątrz, z powodzeniem
rolę facylitatora może pełnić menedżer, lider
zespołu, kierownik projektu, ekspert w określonej dziedzinie czy pracownik działu HR.
Każdy, komu zależy na poprawie efektywności spotkań, poszukiwaniu wspólnych rozwiązań, pomysłów czy wartościowych decyzji
i opanuje podstawy dotyczące pracy z grupą.

6. Umiejętność budowania atmosfery zaangażowania, otwartości zaufania.

W latach trzydziestych XX wieku Klub Alpinistyczny w USA stworzył listę przedmiotów,
które koniecznie powinna mieć ze sobą osoba
pragnąca badać dziką przyrodę (zapałki, koc,
latarkę etc.). Listę tą nazwano 10 podstawami. A jakie są podstawy dla osób, które chcą
eksplorować ludzką pomysłowość? W co powinien wyposażyć się menedżer, lider projektu czy trener wykorzystujący w swojej pracy
facylitację?

10 podstaw facylitatora:
1. Szacunek dla ludzi i ich poglądów.
2. Wiara w prawo grupy do dokonywania własnych wyborów.
3. Umiejętność odstawiania na bok osobistych opinii.
4. Zdolność słuchania na 110% i sprawiania,
że każdy uczestnik spotkania czuje się potrzebnym, ważnym i wysłuchanym.
5. Specjalne okulary umożliwiające widzenie
tego, co nie jest widoczne na pierwszy rzut

7. Zdolność czerpania przyjemności z przyczyniania się do sukcesu innych.
8. Opanowanie sztuki zadawania pytań (pytań
prowokujących do myślenia, pomagających
dostrzec rzeczy, które wcześniej pozostawały niewidoczne, spojrzeć na dane wyzwanie z zupełnie innej perspektywy).
9. Zdolność pobudzania kreatywności i jak
najlepszego wykorzystania wkładu każdego z członków grupy.
10. Wiara w potencjał jednostki i mądrość
grupy.

Analiza Pola Sił (APS) – przykład
narzędzia facylitacji
Przykładem prostego a przydatnego narzędzia
stosowanego bardzo często przez facylitatorów i coachów jest Analiza Pola Sił (APS). Narządzie to z powodzeniem może byś stosowane samodzielnie przez menedżera czy lidera
projektu do analizy zaistniałego problemu czy
wdrażania zmiany.
Metoda opiera się na teorii istnienia równowagi sił utrzymujących status quo Kurta
Levina. Teoria ta mówi, że każde zachowanie
(na przykład pracownika w zespole, członka
grupy w organizacji) jest wypadkową działania sił dwojakiego rodzaju: napędowych i ha-

Fot. Pixabay.com

Tony Mann i Jolanta Marszewska w książce Facylitacja – wiedza, umiejętności, sztuka
czy magia porównują facylitatora do żonglera. „Żongler umiejętnie i bardzo szybko wprawia w ruch każdy talerz, którym żongluje tak,
aby nadać mu odpowiednią prędkość obrotową zanim talerz starci moment pędu i spadnie
na ziemię.” Facylitator nadaje rytm, stymuluje do pracy, angażuje wszystkich członków

grupy, dobiera odpowiednie metody i narzędzia pracy.
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tuację, a poniżej zapisz swój cel, sytuację docelową. Możesz przedstawić temat
w formie rysunkowej (w sposób dosłowny albo abstrakcyjny-metaforyczny). Jeśli
wybierzesz metaforę to podpisz rysunek,
aby mieć pewność, że wszyscy uczestnicy
mają jasność co do tematu.

mulcowych. Siły napędowe mogą prowadzić
do wzrostu efektywności, chociaż w niektórych przypadkach mogą też spowodować
wzrost sił hamulcowych. Zasada współistnienia sił hamulcowych i napędowych jest
kluczowa w procesie zmiany: każdemu naciskowi mającemu skłonić do zmiany zachowania towarzyszą naturalne siły zmierzające do zachowania status quo i opierania się
wprowadzeniu nowych wzorców zachowań.
Znajomość tego mechanizmu i uwzględnienie jego istnienia jest podstawą zaplanowania efektywnego programu wdrażania zmian.
Wykonana APS może być bazą do opracowania planu działań ograniczających ryzyko porażki we wdrożeniu zmiany czy do badania
opłacalności zmiany.

2. Po jednej stronie kartki zapisz wszystkie
pomysły, jakie wygeneruje grup związane
z tym, co wspiera Cię/Twój zespół w realizacji tego celu/zmiany. To mogą być zarówno Wasze umiejętności, zasoby które masz
i do których masz łatwy dostęp, ludzie, motywacja i wytrwałość oraz inne sprawy,
dzięki którym przybliżasz się do tego celu.
3. Po drugiej stronie kartki zapisz, co powstrzymuje Cię/Twój zespół przed realizacją tego celu/zmiany. Co Wam przeszkadza, utrudnia. To może na przykład być brak
umiejętności i zasobów albo jakiś czynnik zewnętrzny. Mogą być to też ludzie, dla
których korzystniejsze jest żebyś tego celu
nie zrealizował i żeby wszystko pozostało
„po staremu”.

W celu wykorzystania Analizy Pola Sił, należy
spojrzeć na dany problem jak na układ dwóch
grup sił. Jeśli dążymy do zmiany obecnego stanu rzeczy, musimy naruszyć istniejącą
równowagę. Najpierw należy jednak określić
przeciwstawne siły: sprzyjające i hamulcowe,
przeszkadzające w osiągnięciu zamierzonego
celu, a następnie zdecydować, które należy
zmienić. Będzie to zależne od wielu uwarunkowań. Zazwyczaj jednak przyjmuje się, że łatwiej jest zmienić siły ograniczające.

4. Do każdej siły wspierającej i hamulcowej możesz dopisać jaką ma ona siłę (np.
w skali od 1 do 10).
Podsumuj wyniki - jaką w sumie mają siłę
siły wspierające, a jaką hamulcowe.

Jak zrobić analizę pola sił?

Ustal 3 podstawowe czynniki pobudzające
Ustal 3 podstawowe czynniki hamujące
Określ działania, które mogą wzmocnić czynniki sprzyjające (możesz do tego
wykorzystać burzę mózgów lub inne kreatywne narzędzie poszukiwania pomysłów).
Określ działania mogące osłabić/zneutralizować czynniki hamujące – co
i jak zrobić, żeby nie miały aż takiego
wpływu. Jakich zmian dokonam?
Pamiętaj jednak aby skoncentrować
się bardziej na zmniejszaniu oddziaływania sił negatywnych gdyż nadmierne wzmacnianie sił pozytywnych może
spowodować efekt obronny sił hamulcowych.
6. Określ, czy wybrane rozwiązanie jest możliwe do wykonania.
Jeśli TAK - przygotowuj plan działania
(z dokładnym określeniem działań: kto?
co? czym? kiedy? gdzie?)
Jeśli NIE – poszukaj innego rozwiązania.
7. Pozostaje już tylko wprowadzić plan
w życie a po pewnym czasie ocenić efekty
wprowadzonych zmian. Powodzenia!

5. Przeanalizuj diagram pod kątem możliwości
zmian określonych czynników dla osiągnięcia zamierzonego celu.

1. Na górze kartki/flipcharta – pośrodku diagramu przedstaw temat – aktualną sy-

Beata
Bocian

DIAGRAM POLA SIŁ
Siły wspierające

Aktualna sytuacja:

Siły hamulcowe

Sprzyjające realizacji celu

Utrudniające realizacji celu

1.

1.

2.

2.

3.

4.

Cel:

3.

4.

Specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi, trener i certyfikowany coach ICF, mgr filologii hiszpańskiej. Ukończyła polsko-austriacką szkołę dla trenerów WIFI Osterreich
w Wiedniu oraz francuską Szkołę Dystrybucji
ECAL (Ecole de la Distribution) we Francji. Od
kilkunastu lat w biznesie, zajmowała się
przygotowywaniem programów rozwojowych, doskonaleniem kompetencji pracowników różnych szczebli (zwłaszcza kadry menedżerskiej) oraz tworzeniem i wdrażaniem
efektywnych rozwiązań i narzędzi w zakresie
zarządzania zasobami ludzkimi. Pracowała
jako HR Biznes Partner w Grupie Netia.
Uczennica Johna Scherera i Amy Barnes
– autorytetów w zakresie tworzenia efektywnych zespołów w organizacji. Obecnie
pracuje we Wrocławskim Centrum Badań
EIT+ Sp. z o.o. w Dziale HR jako starszy specjalista ds. systemów HR.
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Zmiana zarządzona - czyli
dlaczego to się może nie udać
Znane jest powiedzenie, że „zmiana jest czymś, co góra chce, aby środek
zrobił dołowi”. Według tej drastycznej definicji nie ma szans, by zmiana się
nie udała. Przecież góra chce, naciska środek, a ten, by uniknąć przykrych
konsekwencji niewykonania zadania, naciska na dół. Dół, nieposiadający
żadnego wyboru, stosuje się do wytycznych i w pocie czoła dostarcza
produkty projektu zmiany. Czy na pewno gwarantuje to sukces?

12
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Kinga Matysiak

Dół wyczerpany, zdemotywowany, niechętny do dalszych inicjatyw, chcący zachować
status quo. Środek, zestresowany – odpowiedzialny przed zespołem za wykonanie pracy.
Góra niezaangażowana w realizację projektu,
ale wymagająca. Za błędy i opóźnienia zmiany
obciąża nie siebie, a wszystkich poniżej.
Czy można inaczej? Czy istnieje sposób,
by zaradzić nadciągającej katastrofie? Tak,
i pewnie wyda się on bardzo prosty. Dlaczego jednak tak rzadko zmiany kończą się sukcesem?

Zacznijmy od góry – Sponsor
Słusznie kojarzony z budżetem. Samo zezwolenie na wykorzystanie do działań w zmianie
budżetu firmy i jej zasobów nie zwalnia sponsora z podstawowego obowiązku – firmowania zmiany. Z czym się to wiąże? Promowanie
wizji zmiany, uczestniczenie w spotkaniach,
wspieranie zmiany, otwartość do ludzi. Sponsor to twarz zmiany. Element jej pozytywnego
wizerunku, marketingu. To nie może być twarz
brzydka, ani niewidoczna. Aktywność sponsora to psychologiczna pomoc w przejściu przez
zmianę całej organizacji.

Środek – dyrektorzy działów,
kierownicy liniowi
To Sponsorzy Podtrzymujący. Ich rola jest
często niedoceniona, mimo, że jest to rola
ważna. Odpowiada za przekazywanie wizji
niżej, realne wspieranie zmiany. Jeśli dyrektor sabotuje zmianę, dostarcza najsłabsze
zasoby, pod nosem komentuje niewygody,
jakie zmiana ze sobą niesie, to zmiana może
się nie udać, a prawdopodobieństwo porażki jest wprost proporcjonalne do jego pozytywnego nastawienia. Wracamy tym sposobem do Sponsora. Jak wierzyć w powodzenie
zmiany, jeśli Sponsor jest wycofany i jedynie
oczekuje na efekty?

Dół – pracownicy liniowi
Często nie tylko są odpowiedzialni za wytwarzanie produktów zmiany, to jeszcze są często
użytkownikami końcowymi owej zmiany. Ich
zaangażowanie jest kluczowe dla wdrożenia.
Podążając jednak za zasadą, że ryba psuje się
od głowy… wracamy do punktu wyjścia.
By działano na odpowiednim poziomie energii wkładanej w projekt, by ludzie nie bali się
konsekwencji zmian i nie wykazywali oporu,
w całej strukturze organizacyjnej muszą zaistnieć niżej wymienione elementy.

Wizja przekazywana dwutorowo
Od Sponsora oraz od bezpośredniego przełożonego – podnosi to rangę zmiany, działa na

korzyść zmniejszania oporu i niepowracania
do starych przyzwyczajeń (homeostaza).
Zaprosić Sponsora na kick off. Poprosić, by
przyszedł na spotkanie zespołu. To naprawdę
działa. Ważne, by każdy z pracowników wiedział, że zmiana jest nieunikniona i „stoi
za tym sama góra”.
Zminimalizować to może późniejsze zaprzeczanie zmianie, chęć negocjowania jej warunków i ostatecznie przybliży ludzi do akceptacji procesu zmiany.

Szczerość
Czasem zmiana niesie za sobą trudne decyzje, działa bezpośrednio na niekorzyść jednostek, działów. Bezpodstawne straszenie,
okłamywanie ludzi (w tym zatajanie znanych
faktów), czy poddawanie się efektowi Pollyanny i ślepa wiara, że ryzyka nie wystąpią
i nie należy o nich nikogo informować, trzymanie kluczowych informacji do końca np.
o zwolnieniach wynikających ze zmiany – to
wszystko jest przyczyną niepowodzeń i trudności we wdrażaniu zmiany. Znane są historie ludzi dowiadujących się z gazet o przejęciach lub połączeniach firm. Na każdym poziomie niezbędna jest szczerość na temat realizacji i ewentualnych konsekwencji.

Zezwalanie na zmniejszoną
efektywność
Ludzie, którzy są poddawani zmianie muszą
uczyć się nowych umiejętności, zachowań.
Przyzwalanie na błędy oraz na spadek efektywności zadań, które są nawet dobrze znane,
eliminowanie niechęci przed nauką i stwarzanie atmosfery zaufania – to klucz do minimalizowania lęku przed nauką, a tym samym
przed samą zmianą.

pamiętanie o ważnych elementach i minimalizuje niepowodzenia. Szacuje się, że jedynie połowa zmian wprowadzana jest według
metodyk projektowych. Może warto pomyśleć nad implementacją sprawdzonego systemu?

Zarządzanie oporem
Nawet jeśli zmiana jest w organizacji oczekiwana, to wiąże się z lękiem, często niechęcią
jej bezpośredniego przeprowadzenia. Wprowadzanie zmiany na siłę nie jest jej zarządzaniem, tylko jej wymuszaniem. Przemyślana
zmiana, która wiąże się z zarządzaniem interesariuszami ma pozytywny wpływ na minimalizowanie oporu. Interesariuszami należy
zarządzać jak ryzykiem – stale i rzetelnie.
I jak w ryzyku – sama identyfikacja problemów jeszcze nikogo nie uratowała przed konsekwencjami wydarzeń.
Powiedzenie przytoczone w pierwszym zdaniu
wcale nie musi być postrzegane w sposób pejoratywny. Góra świadoma i dojrzała, środek
zaangażowany i wspierający, a dół zorganizowany i sprawny – to idealny rysunek każdej
zmiany i wcale nie musi być to historią z bajki.
Chodzą legendy miejskie, że kiedyś, w jakiejś
organizacji to się udało… I mimo, że wydaje
się to być banalne, mimo, że jest proste – to
nie jest łatwe do wprowadzenia. To jest jak
z komunikacją – niby wszyscy wiemy jak się
komunikować, ale mamy ogromne problemy
z porozumieniem się.
Bibliografia:
E. Cameron, M. Green, Making sense of change management, wyd. Kogan Page Limited, London 2013
Red. R.Smith, D. King, R. Sidnu, D.Skelsey, The effective Change Manager’s Handbook, wyd. Kogan Page
Limited, London 2015

Stosowanie metodyki projektowej
Zmiana jest skomplikowanym procesem na
wielu płaszczyznach organizacji. Wskaźnik
niepowodzenia inicjatywy zmian – w szczególności, w przypadkach gdy wyniki zmian
są niższe niż zakładano – wynosi nawet do
70-80% (King and Peterson, 2007). Skąd
taki radykalnie niski poziom skuteczności?
Zmiana już sama w sobie niesie wiele niedomówień, niepewności i chaosu. Im większa zmiana, tym bardziej wymaga podejścia
systemowego, uporządkowanego i czytelnego. Podejścia metodyczne, zwinne lub tradycyjne, niosą za sobą szereg dobrych praktyk,
wspólny język i usystematyzowane, ustandaryzowane podejście. Sam fakt wprowadzenia zmiany wybraną metodyką nie gwarantuje oczywiście sukcesu, ale pozwala na

Kinga
Matysiak
Trener zarządzania projektami i kompetencji
społecznych w biznesie w Altkom Akademia.
Od 2002 roku prowadzi szkolenia w oparciu o autorskie gry i narzędzia pracy. Doświadczenia w biznesie zdobywała pracując
jako kierownik projektów, członkini zarządu, osoba przedsiębiorcza i samodzielna. Jest
trenerem akredytowanym przez APMG International. Szkoli oraz jest prelegentem między
innymi z zarządzania zmianą i metodyk projektowych. Prowadzi zajęcia ze studentami na uczelniach w całej Polsce. Jako Agent
Zmiany pomaga organizacjom metodycznie
wprowadzać zmiany w ich organizacjach.
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Change Manager o przetrwaniu
Rafał Czarny

Gatunkiem, który
przetrwa, nie jest ten
najsilniejszy, ani ten
najinteligentniejszy. Przetrwa
ten, który potraﬁ się zmieniać
Karol Darwin

W 1858 roku pojawiła się
darwinowska koncepcja
dotycząca mechanizmu ewolucji
– prawo doboru naturalnego.
Dobór ten ma miejsce poprzez
współzawodnictwo z innymi
osobnikami lub poprzez
pokonywanie wyzwań rzucanych
przez warunki środowiskowe.
Dzięki adaptowaniu się do
zastanych okoliczności,
poprzez wytwarzanie nowych
cech i sposobów zachowania,
organizmy mogą dalej trwać
i rozwijać się.
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Konkurowanie to coś naturalnego,
a od natury uciec nie można
Analogie między koncepcją ewolucjonistyczną a różnymi formami ludzkiej aktywności są
widoczne gołym okiem. Zawsze o coś i z kimś
konkurujemy (choć nie zawsze jesteśmy tego
świadomi). Tak jak ludzie konkurują ze sobą
w życiu zawodowym i prywatnym, tak samo
konkurują ze sobą firmy. I zawsze stosowane są jakieś strategie czy metody osiągania
celów.
M. Porter opisał trzy podstawowe strategie
konkurencyjności firm. Zgodnie z jedną z nich,
celem jest maksymalne obniżenie kosztów
produkcji, dzięki czemu można zaproponować
najniższą cenę na rynku. Stąd inwestuje się
w technologie usprawniające proces produkcyjny. Druga, to zróżnicowanie, czyli stworzenie takiego produktu, który się wyróżnia.
Klient, korzystając z usług przedsiębiorstwa,
chcącego się zróżnicować, powinien czuć się
w pewnym zakresie wyjątkowo. Zippo daje
wieczną, nieograniczoną gwarancję na swoje
zapalniczki. Rolls-Royce Marine gwarantuje naprawę produkowanych przez siebie silników okrętowych w bardzo krótkim czasie.
I trzecia, to koncentracja, tzn. skupienie się
na wycinku nabywców. Firma odzieżowa jako
jedyna grupa swoich odbiorców może potraktować kobiety, albo nawet kobiety w pewnym
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wieku, pomijając szereg innych kobiet, by
w ten sposób budować swoją przewagę konkurencyjną.

Projekt, czyli sposób na adaptację
do środowiska
Organizacje, żeby realizować powyższe strategie, dokonują różnorodnych zmian biznesowych. Dzięki projektom, które taką zmianę realizują, otrzymują nowe produkty, które odpowiadają na potrzeby konkretnych klientów.
Projekty będą odpowiadały za rozwój produkcji i promocji nowych produktów lub usług,
które wzbudzą u klientów poczucie unikalności. Inwestycje w nową technologię i zmianę
procesu produkcyjnego również bardzo często
będą związane z uruchomieniem projektu
„wymiany maszyn na hali produkcyjnej”. Dlatego też zarządzanie projektami, mającymi na
celu wprowadzenie zmiany biznesowej, jest
niezbędne w każdej organizacji, która myśli
o swojej przyszłości. Dzięki projektom zakończonym sukcesem, organizacja zyskuje
nową „cechę”, która gwarantuje lepsze dostosowanie do otaczających ją warunków.

Selekcja naturalna
Przykładów firm, które upadły w wyniku nieodpowiedniego lub nieadekwatnego dosto-

sowania się do oczekiwań rynku, jest ogrom.
Dotyczy to przede wszystkim firm o charakterze narodowym, a zwłaszcza lokalnym
– te bowiem upadają szybciej, gdy przyjdzie
im konkurować z dużymi firmami. Im większa organizacja, posiadająca więcej klientów
i więcej zasobów, tym mniej prawdopodobne, że „wyginie”. Dlatego za przykład weźmiemy firmę, którą trudno było podejrzewać
o dużą stratę w krótkim czasie, Kodak.
Wedle „The Economist”, Kodak była „Google”
swoich czasów. W latach 70-tych w USA 85%
ludzi kupujących aparaty i 90% ludzi kupujących klisze wybierało produkty firmy Kodak.
Jeszcze na początku lat 90-tych była TOP5
marek na świecie (obok takich marek jak Coca-Cola, McDonald’s czy Disney).
Aż w pewnym momencie, aczkolwiek nie było
to czymś niespodziewanym, cyfrowa fotografia zastąpiła film tradycyjny, a smartfony – dotychczasowe kamery. Z końcem lat
80-tych owa interkontynentalna firma liczyła niemal 145 000 pracowników, podczas gdy
z w 2010 roku… około 20 000! O ile redukcja
do poziomu około 90 000 pracowników była
podyktowana usprawnieniami procesowymi i wartość akcji rosła (w 1995 roku wynosiła ponad 80$!), tak od 1996 roku firma zaczęła tracić na wartości. W latach 2003-2011
zlikwidowano 47 000 miejsc pracy, zamknięto 13 fabryk i 130 laboratoriów. W roku 2012
Kodak ogłosił bankructwo.
„The Wall Street Journal” w 2012 opublikował artykuł The Demise of Kodak: Five Reasons, gdzie opisano 5 przyczyn, które mogły
spowodować upadek monopolisty lat 80-tych
i 90-tych. Według analityków, zarząd Kodaka
nie postrzegał technologii cyfrowej jako zagrożenia – był przywiązany do myśli, że klienci zawsze będą preferowali aparaty na klisze
i wydrukowane zdjęcia. Po drugie, gdy aparaty
cyfrowe pojawiły się w sklepach elektronicznych, klienci zaczęli postrzegać je jako gadżet.
Takie firmy jak Sony zaczęły doganiać Kodak
głównie ze względu na to, że Kodak był kojarzony z „tradycyjnym” robieniem zdjęć, a aparaty cyfrowe – z nowoczesnością. Po trzecie, kampanie reklamowe Kodaka zawsze
były skierowane do kobiet, w których widziano swoistych dokumentalistów na rodzinnych
spotkaniach i podczas świąt. Gadżetów z kolei
używali mężczyźni. Inna kwestia, w związku
z byciem liderem na rynku klisz, Kodak próbował swoimi aparatami przedłużyć życie tego
produktu, tworząc hybrydowe rozwiązania,
zamiast zmienić swoje podejście. No i ostatni
powód, to nieadekwatne cele do możliwości.
Kodak chciał zrobić dla fotografii to, co Apple
dla muzyki. Chciał umożliwić klientom robie-

nie zdjęć, zapisywanie na kartach pamięci,
drukowanie na papierze oraz umożliwić modyfikowanie w aplikacjach. Co w takim razie powinien robić Change Manager w przedsiębiorstwie podobnym do Kodaka?

Perspektywa Change Managera,
czyli jak nie dać się zjeść
Jak wynika z analizy „The Wall Street Journal”,
w przedsiębiorstwie istniało wielu ważnych
interesariuszy, którzy byli przeciwni zmianie.
Nawet uruchomienie projektu mającego na
celu cyfryzację aparatów niekoniecznie świadczyłoby o powodzeniu transformacji. Konieczne jest zintegrowanie działań na wszystkich
polach, żeby doszło do zmiany biznesowej
– a tym musi zająć się osoba z kompetencjami
Change Managera.
Według IBM, wskaźnik skuteczności realizacji
zmian wprowadzanych przez specjalnie wyznaczonego Change Managera wzrósł o 19%
w porównaniu do projektów, w których nie
powołano osoby odpowiedzialnej konkretnie
za obszar zarządzania zmianą (IBM, Making
Change Work, 2008). Dlaczego o tym wspominamy? Ogrom pracy nad tworzeniem produktu projektu w znacznym stopniu pochłonie Project Managera. Zajmie się on technicznym aspektem zmiany biznesowej, tzn. zaprojektuje konkretne rozwiązania. Change Manager ma inne (chociaż komplementarne) zadania. Projekt to jedno, a zmiana biznesowa
– to drugie.
Change Manager dokona dokładnej identyfikacji interesariuszy. Jeśli zrobi to przy użyciu
odpowiednich metod, prawdopodobnie zdiagnozuje, że klientami ostatecznymi będą
mężczyźni. Zorientuje się, że segment interesariuszy „Pośrednicy” wyraźnie się poszerzy (o sklepy z elektroniką). No i zauważy, że
robienie cyfrowej fotografii będzie związane
z wygodnym ich przechowywaniem i możliwością szybkiego wyświetlenia.
Zarząd należy przekonać do inicjatywy zmiany.
Warto poinformować o ryzyku, jakie istnieje, jeśli nie dojdzie do transformacji organizacji. Dział Marketingu należy poinformować o funkcjonalnościach, żeby mógł stworzyć ofertę uwzględniającą potrzeby i oczekiwania nowej grupy docelowej. Dział Sprzedaży
– o korzyściach płynących z nowego produktu
i przygotowaniu odpowiednich komunikatów
dla swoich klientów, uwzględniając przy tym
nowe kanały sprzedaży (jak sklepy czy hurtownie). Z kolei dział produkcji – o konieczności dostosowania swojej pracy do nowych warunków (nowe maszyny, nowy proces produkcyjny, nowe sposoby pakowania i przechowywania). W każdym z tych działów pojawią się

ludzie, którzy nie będą przekonani do zmian.
Będą (mniej lub bardziej świadomie) opierać
się zmianie ze względu na swoje przyzwyczajenia lub obawie przed utratą swojej pozycji
zawodowej. Na to wszystko Project Manager
może nie zareagować w sposób, który będzie
sprzyjać adaptacji do nowych warunków zarówno pracowników organizacji, jak i samej organizacji.
Change Manager zaplanuje serię szkoleń dopasowanych merytorycznie do ich uczestników. Będzie też stale monitorował postępy
projektu, żeby móc informować organizację
o przebiegu inicjatywy zmiany... Zaplanuje
również takie działania, które uniemożliwią
powrót organizacji do poprzedniego stanu
rzeczy.

Adaptacja jako miara sukcesu
Laclair i Rao, konsultanci McKinsey – globalnej marki, zajmującej się doradztwem strategicznym – spostrzegli, że firmy skutecznie działające w obszarze zarządzania zmianą
uzyskiwały 143% początkowo zakładanych
korzyści (McKinsey, Helping employees embrace change, 2002). Oczywiście osiągnięcie takiego wyniku poprzedzone jest szeregiem wyzwań, któremu winien być poświęcony osobny artykuł. Niemniej, wiadomo już,
że bez zmian nie ma możliwości przetrwania. Bez odpowiedniego reagowania, wyprzedzania ruchów zmieniającej się konkurencji,
zarządzania projektami i zarządzania zmianą
przetrwanie nie jest możliwe. Kto lepiej się
adaptuje, ten wygrywa. Nie ma innej drogi
do sukcesu.

Rafał
Czarny
Propagator, organizator i uczestnik niejednej
zmiany. Akredytowany trener Change Management™. Zwolennik różnorodnych metod
warsztatowych. Traktuje naukę jako sposób
adaptacji i wprowadzania zmian. Pasjonat
grywalizacji, autor 16 gier szkoleniowych.
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., IKEA Industry, Orange/TP S. A., Bank BPH, McCain,
Etisoft, Polpharma czy SCA Hygiene – to
tylko niektóre organizacje, dla których
świadczył usługi szkoleniowe, doradcze
i wdrożeniowe.
Blisko współpracuje z firmą szkoleniową
INPROGRESS prowadząc szkolenia Change
Management™ i z tematyki podnoszenia
kompetencji menedżerskich.
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Samowolka
Marek Gmerski
Czy nieistniejącym formalnie
projektem można zarządzać
zgodnie z kodeksem etycznymi
i dobrymi praktykami
propagowanymi przez PMI?
W świecie projektów czyli bytów z definicji
unikalnych mogą zaistnieć projekty tak unikalne, że aż nie istniejące. Przynajmniej oficjalnie nie istniejące. Czy coś takiego można
w ogóle nazwać projektem? Czy kierowanie
takim projektem może być zgodne z kodeksem
etyki PMI? Czy jest możliwe zastosowanie dobrych praktyk zakreślonych w PMBOK Guide
5th ed. zgodnie z ich intencją i z ich celem?
Jak w takiej sytuacji nazwać rolę sponsora,
kierownika projektu oraz kluczowych interesariuszy?

Geneza przykładowej samowolki
Elementem fuzji dwóch dużych spółek
w ramach grupy kapitałowej jest m. in. ujed-
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nolicenie systemów informatycznych. Jedne
systemy są pozostawiane, a ich zasięg stosowania rozszerza się. Inne systemy są zastępowane. Decyzje podejmowane są w oparciu o analizy ekonomiczne i nie budzą większych wątpliwości. Projekty typu roll-out są
częścią programu projektów, jakim zazwyczaj jest fuzja.
W ślad za ujednoliceniem systemów reorganizowane są m.in. struktury utrzymania systemów. W przypadku, gdy ten sam system jest
już w każdej ze spółek, decyzja o umiejscowieniu utrzymania jest bardzo trudna. Należy
spodziewać się bezpardonowej walki o przetrwanie pomiędzy dwoma zespołami z dwóch
spółek. Oczywistym jest, że walka ta będzie
kosztowna i z całą pewnością nie zmieści się
na liście świadomie planowanych projektów
w ramach fuzji. Koszt tej walki to niechciany
koszt fuzji. Czy na pewno konieczny?
Kilkoro wysoko postawionych osób z obu
spółek, zaangażowanych w fuzję, rozważyło podjęcie próby wypracowania docelowe-
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go rozwiązania organizacyjnego, z zaangażowaniem potencjalnie skonfliktowanych zespołów. Za wiedzą i milczącą zgodą owych
VIP-ów, osoba ciesząca się ich zaufaniem
i autorytetem powołała do życia projekt
i ogłosiła się jego kierownikiem. Project charter został opracowany, opublikowany i... rozpoczął się projekt, który nigdy nie został formalnie zarejestrowany ani w programie projektów (w fuzji), ani w portfelu projektów dowolnej z łączących się spółek. Samowolka?

Samowolka a dobre praktyki
zarządzania projektem
Zgodnie z PMBOK Guide 5th ed., projekt zostaje powołany za pomocą project charter. Wśród
kryteriów, które musi spełniać project charter,
jest wymóg jego akceptacji przez sponoring
entity. Ten warunek nie został spełniony. Dlaczego? Oto odpowiedzi:
1. Sponsoring entity to program projektów
(fuzja). Program nie posiadał specjalnej procedury powoływania projektów, stosowano
przede wszystkim szeroko rozumiane dobre
praktyki połączone formalnym procesem
podejmowania decyzji przez osoby właściwie umocowane. Te osoby podjęły decyzję
o powołaniu projektu i jednocześnie podję-

ły decyzję o nie rejestrowaniu projektu formalnie w programie.
2. Sponsoring entity teoretycznie mogłaby być
każda ze spółek lub obie spółki łącznie. Była
na to nieformalna zgoda, ale – ze względu
na przekonanie o nieuchronnej walce – nikt
nie chciał tego projektu formalnie autoryzować. Porażka była zbyt prawdopodobna,
a szybkie zamknięcie niezarejestrowanego
projektu – łatwe.
3. Do momentu zakończenia fuzji nie istniał
jeszcze komplet procedur spójnych i wspólnych dla połączonych organizacji. Należało wniknąć w intencje istniejących procedur i zastosować te intencje. Zastosowanie właśnie wygasających/zmienianych
i niespójnych wzajemnie procedur każdej
ze spółki prawdopodobnie uniemożliwiłoby
uruchomienie projektu.
4. W każdym wariancie sponsoring entity bezwzględnie konieczne jest przestrzeganie
procedur zamówień zewnętrznych i budżetowania. Za wyjątkiem zewnętrznego
project managera zakontraktowanego na
długi termin do programu projektów znacznie wcześniej, zamówień zewnętrznych nie
było. Zespół projektowy skompletowano
z pracowników obu spółek, z ówczesnych
struktur utrzymania systemu. W tej sytuacji procedury budżetowe i zakupowe i tak
nie byłyby stosowane.
Tryb powołania projektu w sposób minimalnie
sformalizowany i szybki miał zapewnić równie
szybką możliwość przerwania i zamknięcia projektu. Była to tania strategia testująca
ryzyko kosztownej walki o przetrwanie. Zależnie od wyniku, planowano wykorzystać szansę
na współpracę albo, rozumiejąc konflikt lepiej,
szukać innej strategii. Ze względu na wysokie
prawdopodobieństwo materializacji oraz istotne skutki, to ryzyko musiało zostać obsłużone
w pierwszej kolejności. Risk response strategy
wypracowane już w momencie tworzenia project charter nie jest błędem w sztuce.

Samowolka a kodeks etyczny
Kodeks etyczny PMI wytycza zasady postępowania zgodne z ogólnie pojętą uczciwością, szacunkiem do innych, odpowiedzialnością za swoje działania i zaniechaniem działania na szkodę. W tym projekcie etyka miała
szczególne znaczenie, ponieważ nie działały

(i z opisanych wyżej powodów nie mogły działać) metody standardowo przyjętego nadzoru performing organisation nad swoim projektem.
Bez cienia wątpliwości, powołanie tego projektu było korzystne dla organizacji:
1. Eksplorowano szansę na wykreowanie
nowego procesu utrzymania systemów
(jedno z obowiązkowych deliverable fuzji)
przy minimalnym nakładzie czasu i pracy.
2. Projekt ten, w przypadku osiągnięcia porozumienia, dawał szansę zatrzymania
wysoko wykwalifikowanej kadry. Kadry,
która mogła bardzo łatwo zmienić pracę,
która nie musiała walczyć o swoje miejsce
w świecie po fuzji.
VIP-owie przyjęli odpowiedzialność za ten
projekt, jednocześnie minimalizując skutki
jego wysoce prawdopodobnego szybkiego zamknięcia. Odpowiedzialność ta była udokumentowana. E-maile i dokumentacja w repozytorium projektu była tego dowodem.
Jednak najważniejsza w kontekście etyki zawodowej jest tu próba wyeliminowania prawdopodobnego konfliktu interesów i zastąpienia go scenariuszem win-win. Interes zespołu utrzymania systemów z danej spółki mógł
być przecież sprzeczny z interesem docelowej organizacji po fuzji. Postanowiono temu
przeciwdziałać lub co najmniej zrozumieć
przyczyny.
Warto też zauważyć, że nie było innej kadry
VIP-ów niż owa potencjalnie skonfliktowana
w obu spółkach. VIP-owie ci mieli w ramach
fuzji współpracować. Podjęto więc decyzję
o zaangażowaniu zewnętrznego project maganera nie będącego stroną w konflikcie interesów, obdarzonego autorytetem i zaufaniem
kadry z obu spółek, zdolnego do pokierowania
pracami w kierunku znalezienia rozwiązania
win-win. Zastosowano podstawową zasadę
zarządzania konfliktem: zasadę zarządzania
z zewnątrz. Project manager został zaangażowany do zarządzania konfliktem, z prawem do
eskalacji spraw do dyrektora programu projektów (fuzji). To był "approved mitigation plan",
zgodnie z pkt 4.3.4 PMI's Code of Ethics and
Professional Conduct.

Finał przykładowej samowolki
Pierwsze dwa tygodnie wspólnej pracy w projekcie ujawniły wolę docelowej współpracy,

wolę podziału zadań utrzymania systemów
według kryteriów merytorycznych i ekonomicznych, i wreszcie wolę pozostania wysoko
wykwalifikowanych inżynierów – informatyków w nowym, połączonym przedsiębiorstwie. Propozycja reorganizacji utrzymania
systemów została przyjęta, a projekt „samowolka” zakończono. W jego miejsce powołano projekt mający zbudować nową organizację utrzymania zgodnie z propozycją. Ten projekt również zakończył się sukcesem. Inicjalny konflikt interesów okazał się twórczym
impulsem.

Czy samowolki są dopuszczalne?
Regulacje prawne co do zasady nigdy nie nadążają za rzeczywistością. Jest to znany fakt.
Część obowiązujących nas przepisów jest już
martwa, część jeszcze nie istnieje, część nie
jest dopasowana do rzeczywistości. Jeśli projekt znajdzie się w otoczeniu regulacji prawnych istotnie nie nadążających za rzeczywistością, samowolka – w kontekście obowiązujących procedur/regulacji – może być jedynym sprawnym rozwiązaniem. Od kierowników projektów oczekuje się przecież działania proaktywnego i pro-klienckiego. Musi być
to jednak działanie bez cienia wątpliwości
korzystne dla performing organisation, realizowane zgodnie z kluczowymi dobrymi praktykami zarządzania projektem oraz za wiedzą
i zgodą decydentów.

Marek
Gmerski
Trener w firmie ValueTank, niezależny kierownik dużych projektów wdrożeniowych IT
oraz niezależny doradca w dziedzinie zarządzania. Specjalizuje się w kierowaniu projektami o wysokim ryzyku niepowodzenia, budżetowaniu projektów oraz controllingu w IT.
Prowadzi zajęcia z zarządzania projektami ma
studiach MBA na Akademii Leona Koźmińskiego oraz z controllingu i budżetowania
w IT na studiach podyplomowych "Efektywne Zarządzanie IT w przedsiębiorstwie"
w Szkole Głównej Handlowej. Posiada certyfikat PMP, PRINCE2 Foundation oraz Gartner
TCO Ekspert. Jest członkiem PMI Poland
Chapter.
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TRIZ, czyli stojąc na ramionach
olbrzymów
18
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Jeśli widzę dalej, to tylko dlatego, że
stoję na ramionach olbrzymów.
Sir Isaac Newton
Projekt Andrzeja miał poważny problem. Właściwie to już cała jego kilkudziesięcioosobowa
firma z branży okrętowej miała problem. Pod
koniec projektowania kadłuba okazało się, że
jedno z przejść ewakuacyjnych jest o 80 mm
za wąskie i nie spełnia normy. Błąd wynikał
ze zbyt późno otrzymanej informacji o szerokości urządzeń montowanych przy przejściu.
Prawnicy wykluczyli możliwość dochodzenia roszczeń z tego tytułu. Nikt, nawet spośród najbardziej doświadczonych inżynierów,
nie miał pomysłu, jak to rozwiązać. Wydawało się, że jedynym rozwiązaniem jest przeprojektowanie całego kadłuba tak, aby później
statek mógł „przejść” przez odbiór. Niestety klient już nie zapłaci za dodatkowe 700 inżynierogodzin projektowania. Firma nie mogła
sobie pozwolić na takie koszty. Poza tym na
przeprojektowanie całego kadłuba nie było już
czasu. Z pomocą Andrzejowi przyszedł TRIZ.
Po dwóch godzinach warsztatu angażującego cztery osoby (w tym moderatora z Grupy
ODiTK), udało się wyjść z rozwiązaniem, które
wymagało zaledwie 15 inżynierogodzin i dodatkowych 50 dolarów pracy w stoczni. Poważny problem został rozwiązany niewielkim
kosztem.

nik H2O pójdzie od czasu do czasu naczerpać jej ze studni. Podobnie jest z rozwiązywaniem problemów. Jeśli ktoś ma dużo niebanalnych problemów do rozwiązania, to opłaca
mu się zainwestować w poznanie praktycznego TRIZ. Bo TRIZ poprzez to, że nie jest intuicyjny, wymaga wysiłku, by go opanować.
Potem jednak sowicie wynagradza dużą efektywnością. Jeżeli jednak problemy do rozwiązania są rzadkie - to tak jak z wodociągiem,
który miałby być nieużywany - tu TRIZ się nie
opłaci.

Nie wynalazłem nic
nowego, po prostu
złożyłem odkrycia
innych ludzi, za którymi
stały całe wieki pracy.

Hewlett Packard, Procter and Gamble, Ford,
Johnson & Johnson i wielu innych.

Co to jest TRIZ?
Inżynierowie kochają TRIZ, bo jest konkretny, w odróżnieniu od „przegadanych” spotkań z pobudzaniem zdolności twórczych.
Jest inny niż popularne narzędzia kreatywności typu burza mózgów. Nie działa wyłącznie
na pobudzenie wyobraźni i nie jest ograniczony wiedzą uczestników. TRIZ to usystematyzowane rozwiązania zebrane z tysięcy patentów, razem z narzędziami naprowadzającymi w kierunku rozwiązania. W ten sposób posiłkujemy się wcześniejszą wiedzą wynalazców. Widzimy więcej, „stając na ramionach
poprzedników”. Burza mózgów przeciwnie
– nie proponuje żadnego kierunku, dlatego
w porównaniu z TRIZ jest dość nieefektywna.
Oznacza duży wysiłek włożony w przeglądanie kolejnych ślepych uliczek. TRIZ, kiedy już
go opanujemy, sprawia, że szybko i bez większego wysiłku rozwiązujemy problemy, które
bez TRIZ potrafią na długie miesiące zablokować niejeden projekt.
TRIZ szczególnie chwalą sobie ludzie techniki. Niestety ceną jest większy niż przy burzy
mózgów wysiłek na opanowanie używanych
tu narzędzi. Na szczęście można to robić etapami, zaczynając od najprostszych technik.
Więcej w tym temacie znajduje się na stronie
triz.oditk.pl.

Michał
Hałas

Henry Ford

Historia TRIZ

Rozwiązanie szerokości przejścia ewakuacyjnego za pomocą TRIZ. Norma szerokości to
700mm.

Komu potrzebny jest TRIZ?
Jeśli komuś potrzebna jest codziennie woda,
to buduje wodociąg. Okazjonalny użytkow-

Trener i Konsultant TRIZ, Grupa ODiTK

TRIZ (ros. Teoria Rieszenia Izobrietatielskich
Zadacz) to inżynieryjna odpowiedź na rozwiązywanie trudnych problemów. Metodyka TRIZ powstała dzięki zebraniu doświadczeń wynalazców, zdrowej logice i naukom
ścisłym. TRIZ wymyślił genialny badacz wynalazczości i pisarz science fiction Henryk Altszuller. Akronim TRIZ po raz pierwszy pojawił
się w jego artykule w 1956 roku. Po śmierci
Altszullera w 1998 roku jego dzieło życia jest
intensywnie rozwijane. Obecnie z TRIZ korzystają tacy giganci jak: Samsung, Intel, Hyundai, Boeing, Pilkington, LG, General Electric,

W Grupie ODiTK dyrektor merytoryczny obszarów Project Management i TRIZ. Z wykształcenia inżynier zarządzania i projektowania systemów produkcyjnych. Posiada międzynarodowy certyfikat TRIZ Champion, uzyskany w Oxford Creativity, UK.
Asesor certyfikacji IPMA i pierwszy prezes
IPMA Polska. Historię zawodową rozpoczął
w Wielkiej Brytanii - w Ricoh i Viscose Closures, a w Polsce – AT&T oraz Lucent Technologies, gdzie zebrał doświadczenia uczestnicząc w projekcie z budżetem 120 mln USD.
Ceniony mówca konferencyjny, inspirator
Strategicznego Forum Project Management,
gospodarz I konferencji TRIZ w 2015 roku.
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Projekty w strategii
Mateusz Czarnecki
„Wyróżnij się lub zgiń” – hasło
stworzone przez Jacka Trouta
jest ponadczasowe i świetnie
koresponduje z wyzwaniami
stojącymi przed organizacjami
w dzisiejszej szybko zmieniającej
się rzeczywistości. Zmienia się
wszystko, a przede wszystkim
oczekiwania klientów wobec
dostarczanych im produktów
i usług. Zachowania klientów
poprzez „uberyzację”
w korzystaniu z usług nabierają
charakteru zwinności, tak jak
organizacje i prowadzone w nich
projekty.
Wyniki badań Harvard Business Review wskazują, że przedsiębiorstwa realizują wyłącznie od 40% do 60% potencjału swoich założeń strategicznych. Wnioski przedstawione w książce Strategy that Works (HBR Press
Book), jeszcze dobitniej wskazują na znaczący rozdźwięk pomiędzy założeniami strate-

20

gii, a ich wdrożeniem w organizacji. Przeprowadzone badania wśród kadry zarządzającej wskazały, że ponad 50% jej członków nie
uważa, że ich firma posiada strategię, która
zapewni im zwycięstwo czy przewagę rynkową, a 80% z nich nie rozumie w pełni strategii swoich przedsiębiorstw. Jak zatem zarządzanie projektami może wpłynąć na skuteczną realizację i wdrożenie strategii organizacji?
W pierwszej kolejności spróbujmy odpowiedzieć sobie na ponadczasowe pytanie – dlaczego projekty nie dostarczają wymiernych
korzyści dla organizacji pomimo faktu, że
kończą się „sukcesem” – w ramach budżetu
i w terminie? Jest to złożony problem i jego
analiza wykracza znacząco poza zakres tego
tekstu. Możemy natomiast zastanowić się
nad wpływem, jaki ma project manager na
umiejscowienie projektu w strategii organizacji. Jeśli definicją strategii jest sposób,
w jaki organizacja zamierza tworzyć wartość
dla swoich klientów, to możemy założyć, że
brak korzyści z realizacji projektów jest spowodowany brakiem dostarczanej wartości dla klienta docelowego. Kierownik projektu realizujący strategiczne projekty wyłącznie w ich podstawowym zakresie staje
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się słabym ogniwem w spajaniu głównych
celów organizacji z jej operacyjną działalnością. Brak rozumienia celów projektu w kategoriach strategicznych oznacza zatem, że
jego wyniki nie tworzą wartości dla klienta
i finalnie nie przynoszą wymiernych korzyści
dla organizacji. W jaki sposób zmienić tą sytuację? Z mojego doświadczenia i obserwacji wynikają trzy kluczowe aspekty, których
wdrożenie może przynieść widoczną zmianę.
Po pierwsze, należy angażować w realizację projektów osoby posiadające kompetencje skutecznego stosowania narzędzi i technik – jest to absolutne minimum. Po drugie
powinny one charakteryzować się umiejętnościami przywódczymi oraz umiejętnością
definiowania strategii i rozumienia otoczenia
biznesowego. W końcu po trzecie, należy zastosować narzędzia i techniki, które umożliwią wszystkim zaangażowanym w realizację
projektów zrozumieć, jaką wartość ma dostarczyć jego wynik. Takim narzędziem jest
na przykład Business Model Canvas.

Strategiczne kompetencje project
managera
Materializacja każdej strategii w dzisiejszej
rzeczywistości odbywa się poprzez realizację
projektów, czy programów. W związku z tym,
tradycyjna rola kierownika projektu w zderzeniu ze stojącymi przed organizacjami wyzwaniami zaczęła się dezaktualizować. W tej
układance kluczowym problemem jest połą-

czenie założeń strategicznych z ich bezpośrednim wdrożeniem. Trójkąt Kompetencji
Project Management Institute (składający się
z obszarów: Technical Project Management,
Leadership oraz Strategic and Business Management) reprezentuje zdefiniowany przez
pracodawców zbiór krytycznych umiejętności
dzisiejszego project managera. W jaki sposób
przekłada się to na praktykę?
Po pierwsze, kierownik projektu powinien zapewniać realizację zadań na czas, w budżecie
i zgodnie z oczekiwaną jakością. Jest to podstawa, która nie ulega dezaktualizacji – fundament dający gwarancję terminowości i przewidywalności realizacji projektu. Po drugie, powinien wykazywać się zdolnościami przywódczymi i zarządzać „miękkimi” aspektami projektów. Po trzecie, project manager powinien posiadać kompetencje zorientowane na biznesowy aspekt działań projektowych – znajomość
strategii firmy oraz umiejętność komunikacji
z decydentami w organizacji.
Trzeci aspekt jest kluczowy w udzieleniu odpowiedzi na pytanie postawione na początku
tego tekstu. Brak trzeciego obszaru kompetencji u kierowników projektów doprowadza
w wielu firmach do powstania luk pomiędzy
strategiczną wizją organizacji, a jej operacyjną
działalnością. Prowadzi to do braku realizacji
(lub porażki) strategii jeszcze zanim zostanie
zweryfikowana przez rynek i klientów. Szerokie spektrum rozumienia celów organizacji i zdolności przywódcze u project managera dają gwarancję skutecznej realizacji projektów z pełnym zrozumieniem ich usytuowania
w strategii organizacji. Działa tu zasada snajpera, który posiadając najlepsze przyrządy celownicze i będąc świetnie wyszkolonym, nie
trafi do celu, jeśli go fizycznie nie widzi.

Business Model Canvas
Aby płynnie przechodzić z fazy definiowania
strategii przez prace projektowo-wdrożeniowe, aż po pracę operacyjną, należy zaangażować project managera posiadającego kompetencje w 3 wyżej wymienionych obszarach.
Organizacje prowadzące projekty w zwinnych
środowiskach cechują się wysoką responsywnością wobec klienta i jego zmiennych
oczekiwań. Zatem metoda również musi być
elastyczna i umożliwiająca posługiwanie się
wspólnym językiem przez osoby zaangażowane we wdrożenie na każdym etapie (również poza etapem projektowym). Project manager, który rozumie, w jaki sposób jego organizacja tworzy wartość dla swoich klientów,
z wyższą świadomością będzie zarządzał projektem, aby tę wartość od samego początku
projektu utrzymywać i finalnie zapewnić jej
dostarczenie.
Metoda musi być prosta, dostępna i zrozumiała dla wszystkich. Dodatkowo idealnie gdyby

wizualnie prezentowała wdrażane rozwiązanie, gdyż, jak wiemy, ludzki mózg przyswaja informację wizualną znacznie szybciej niż
sam tekst. Wszystkie powyższe wymogi spełnia metoda Business Model Canvas (BMC). Jej
praktyczne zastosowanie w projektach zapewnia zrozumienie strategii firmy, pozwala ją
skutecznie wdrożyć oraz lepiej rozumieć i interpretować zmieniające się otoczenie biznesowe. Kierownik projektu poprzez jej zastosowanie znajduje odpowiedzi na kluczowe pytania, dlaczego, jak i przy wykorzystaniu jakich
zasobów, działań oraz partnerów organizacja
generuje wartość dla klienta.
Czym tak naprawdę jest model biznesowy?
Model biznesowy opisuje przesłanki za sposobem, w jaki organizacja tworzy wartość
oraz czerpie zyski z tej wytworzonej wartości. Zrozumienie tej zależności jest kluczowe
dla zrozumienia celu, który ma być zrealizowany przez dany projekt.

9 fundamentalnych elementów
Metoda Canvas, pomimo swej prostoty dostarcza kompleksowego spojrzenia na projekt – od jego teoretycznych założeń i źródeł,
aż po konkretne rozwiązania oraz strumienie
przychodów i finansowania. Jego podstawową częścią jest szablon podzielony na 9 elementów składających się na model:
Segmenty klientów – wskazuje ludzi/organizacje, do których przedsiębiorstwo stara się
dotrzeć i które chce obsługiwać.
Propozycja wartości – opisuje wartości dostarczane przez organizację klientowi. Jest to
szczególnie istotny akcent w odniesieniu do
strategii przedsiębiorstwa.

Konstrukcja metody BMC cechuje się prostotą, co w tym przypadku należy również traktować jako jej główną siłę. Na jednym arkuszu papieru zespół projektowy może wizualizować, analizować, a przede wszystkim zaprojektować cały łańcuch niezbędnych działań, zasobów i strumieni finansowych prowadzących do przekształcenia wizji strategicznej w konkretny zestaw wartości. Wykorzystanie Business Model Canvas na etapie tworzenia uzasadnienia biznesowego może dostarczyć wielu argumentów przemawiających
za inicjacją konkretnego projektu, a zarazem
wskazać obszary, nad którymi należy w projekcie poświęcić szczególnie dużo czasu.

Reasumując
Jedyną stałą jest zmiana – zmienia się rynek,
klienci, partnerzy biznesowi. Zmieniają się też
role w projekcie, w tym rola project managera, który staje się liderem zmiany, a projekty i programy są tylko narzędziem do jej realizacji. Nowa rola wymaga nowych kompetencji, w tym znajomości strategii i otoczenia biznesowego organizacji. W mojej opinii Business
Model Canvas to skuteczne narzędzie ułatwiające uczestnikom złożonych projektów zrozumienie i koncentracji na wartości jaką generuje projekt oraz znaczenia własnych ról i ich zależności.
Już dziś zapraszam Was na blog Let’s Manage
IT (www.letsmanageit.pl) gdzie już wkrótce
zaprezentuję praktyczne wykorzystanie Business Model Canvas w konkretnych projektach.

Kanały – wskazuje, w jaki sposób firma komunikuje się z poszczególnymi segmentami
swoich klientów i w jaki sposób przekazuje im
swoją propozycję wartości.
Relacje z klientami – zawiera charakterystykę relacji, jakie łączą firmę z przedstawicielami
konkretnego segmentu klientów.
Strumienie przychodów – symbolizuje ilość
środków generowanych przez firmę w związku z obsługą każdego z segmentów rynku.
Kluczowe zasoby – wskazuje najważniejsze
zasoby niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania.
Kluczowe działania – obejmuje działania,
które firma musi podejmować, żeby jej model
sprawnie funkcjonował.
Kluczowi partnerzy – opisuje sieć dostawców i współpracowników, od których zależy
sprawne funkcjonowanie firmy.
Struktura kosztów – obejmuje wydatki ponoszone w związku z korzystaniem z określonego modelu biznesowego.

Mateusz
Czarnecki
Trener i konsultant zarządzania projektami
w Conlea. Posiada praktyczne doświadczenie
w zarządzaniu projektami zdobyte w branży
finansowej i usługowej. W latach 2011- 2016
uczestniczył i prowadził projekty w Grupie
Poczty Polskiej S.A. Uczestniczył w definiowaniu i implementacji Strategii Spółki na lata
2015-2020 w obszarze rozwoju usług bankowo -finansowych. Posiada doświadczenie
i wiedzę z zakresu praktycznego stosowania
metodyki PRINCE2 oraz Business Model
Canvas.
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego,
Central Connecticut State University, Politechniki Krakowskiej oraz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarzadzania WIT. Członek DSDM
Consortium. Posiada certyfikaty PRINCE2
Practitioner, AgilePM, M_o_R, ITIL.
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MBA dla Kierowników Projektów
Urszula Żelazko, Altkom Akademia
Wymóg posiadania przez
kandydatów na stanowisko
Project Managera certyfikatów
z zarządzania projektami to już
standard na rynku pracy, a liczba
menedżerów posiadających je
stale wzrasta. Jak wyróżnić się
spośród innych kandydatów?
Dynamicznie rozwijające się
firmy podnoszą swoją dojrzałość
przechodząc na wyższe poziomy
zarządzania programami
i portfelami projektów. Jakimi
kompetencjami i certyfikacjami
powinien wykazać się kandydat
na stanowisko koordynującego,
zarządzającego lub wspierającego
kilkanaście projektów? Osobom
zadającym sobie takie i podobne
pytania dedykowane są studia MBA
Project Management organizowane
w Wyższej Szkole Administracji
i Biznesu w Gdyni.
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Zarządzanie projektami to dziedzina, w której
istnieje wiele standardów, których znajomość
potwierdza się certyfikatem, wymagająca ponadto szczególnych predyspozycji i umiejętności menadżerskich. Kierownicy projektów/portfeli/programów to osoby o wszechstronnym wykształceniu i doświadczeniu. Ze
względu na dynamikę zmian w świecie biznesu oraz ciągle rozwijające się standardy, muszą
oni cały czas trzymać rękę na pulsie i uzupełniać kwalifikacje.
Branżowe kwalifikacje (certyfikaty PRINCE2®,
PMP®, AgilePM™ i inne) wciąż podnoszą konkurencyjność kandydata na rynku pracy. Nie
są jednak wystarczające, by zaliczyć się do
grupy top specjalistów w dziedzinie zarządzania projektami. Liczba osób certyfikowanych
wzrasta bowiem w dużym tempie. Jednocześnie wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie zarządzania projektami, gdyż
coraz więcej organizacji identyfikuje projekty
w swojej działalności oraz stara się zarządzać
nimi bardziej profesjonalnie.
Z badania wynagrodzeń przeprowadzonego
przez Project Management Institute (Earning
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Power: Project Management Salary Survey,
Ninth Edition) wynika, że mediana wynagrodzeń w obszarze zarządzania projektami
w 2015 r. w Polsce wyniosła ponad 12 000 zł
brutto miesięcznie. Na najwyższe wynagrodzenie w tej branży mogą liczyć managerowie portfela projektów oraz konsultanci w zakresie zarządzania projektami (mediana 194 960 zł brutto rocznie). Wynagrodzenie badanych posiadających certyfikat PMP®
w 2015 roku było o 25% wyższe niż osób nieposiadających certyfikatu.
Dowodzi to, że nie tylko zarobki w branży są
na wysokim poziomie, ale również, że posiadane kwalifikacje mają wpływ na wynagrodzenie. Warto więc stale uzupełniać swoje CV
nowymi kompetencjami. Osoby, które pracują na wyższych stanowiskach w zarządzaniu projektami mogą poszukiwać innych sposobów zdobycia wiedzy niż udział w pojedynczych szkoleniach. Jedną z takich możliwości są studia MBA (Master of Business Administration).
Ukończenie studiów MBA nie gwarantuje
awansu ani podwyżki, może jednak do nich

znacząco przybliżyć. Podstawą jest określenie swojej ścieżki kariery i zidentyfikowanie
dyplomu MBA oraz certyfikatów zarządzania
projektami potwierdzających nowe kompetencje, jako czynników przesuwających nas
naprzód na tej ścieżce.
Do najważniejszych korzyści studiów MBA
zalicza się dużą dawkę wiedzy oraz nawiązanie cennych kontaktów biznesowych. Nie bez
znaczenia jest też dyplom MBA uznawany na
rynku pracy. Absolwenci zastrzegają jednak,
że należy liczyć się z tym, że tytuł MBA nie
zawsze jest odbierany pozytywnie. Istnieją środowiska, które patrzą na niego sceptycznie. Co zrobić, aby maksymalnie skorzystać z czasu zainwestowanego w ukończenie
studiów?
Po pierwsze, wybrać studia mając konkretny
cel zawodowy i przemyślaną ścieżkę kariery.
Po drugie, wybrać program, który oprócz
tytułu MBA oferuje specjalistyczne kwalifikacje, których wartości nikt nie podważy.

W Polsce możemy wybierać spośród wielu
programów MBA. My wierzymy, że to kompetencje zarządzania projektami, a także organizacja działająca w sposób projektowy to
przyszłość wielu przedsiębiorstw, dlatego na
tym oparliśmy program studiów MBA Project
Management. W kompleksowy sposób przygotowują one do pracy na stanowisku project managera, program managera czy konsultanta zarządzania projektami, ale także do
pełnienia ról kierowniczych średniego i wyższego szczebla w organizacjach, które dopiero dojrzewają projektowo.
Co wyróżnia MBA Project Management spośród innych programów MBA w Polsce:
Słuchacze otrzymają dużą dawkę wiedzy
specjalistycznej z zakresu zarządzania projektami.

tematycznego zwiększania kwalifikacji (szkolenia akredytowane w każdym semestrze zajęć) i sukcesywnego uzyskiwania
certyfikatów z powszechnie uznanych na
świecie standardów takich jak PRINCE2®,
AgilePM™, PMP® etc.
Zajęcia prowadzone są przez wysokiej klasy
trenerów i praktyków zarządzania.
Program obejmuje szkolenia o wartości
ponad 46 tys. zł na osobę (wartość rynkowa szkoleń), a ponadto jest wzbogacony
o prawie 200 h edukacji menedżerskiej.
Chcesz wiedzieć więcej? Szczegółowe informacje o studiach MBA Project Management
znajdują się na stronie www.mbapm.pl oraz
pod numerem telefonu (58) 660 74 28. Zapraszamy serdecznie!

Oprócz dyplomu ukończenia studiów (po
2 latach), słuchacze mają możliwość sysREKLAMA
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Zarządzanie programem
– meandry standardu
The Standard for Program Management – Third Edition
Marcin Schubert, PMP
Swego czasu, tuż po tym jak zacząłem prowadzić swój pierwszy program, spotkałem
przyjaciela, który jest architektem. W którymś momencie rozmowy zapytał: „a co ty
teraz w zasadzie robisz?”. Bez wahania odpowiedziałem mu, zgodnie z prawdą i z dumą
w głosie: „jestem kierownikiem programu”.
Chwila ciszy…. Kolega patrzy z lekkim zdziwieniem i pyta: „czyli, kierujesz jakimś Excelem?”. No i zaczęło się. Parsknąłem śmiechem, a on dalej patrzy na mnie jak na wariata. Niezbornie zacząłem mu tłumaczyć,
że to taki większy projekt, ważny dla organizacji, w której pracuję, duży budżet i ho-ho,
większa historia. Pokiwał głową i dalej drąży:
„aaaa, to czemu to się nie nazywa, po prostu,
duży projekt?”. Tym razem to mnie zatkało.
Coś wycedziłem, że to trochę inaczej się pro-
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wadzi i dodałem jakiś bełkot o innym podejściu metodycznym.
No właśnie. Po latach i lepszym poznaniu
natury programów i ich specyfiki od strony
praktycznej jak i metodycznej, jeśli ktoś zadałby mi to pytanie, pewnie nie skończyłoby się, tak jak wtedy, na zdawkowej odpowiedzi. Temat jest ogromny, dlatego zdecydowałem się, przedstawić Wam cały cykl artykułów, mając nadzieję, że uda się to zrobić
w przystępny sposób, tym bardziej, że pozycji w literaturze dotyczących zarządzania
programami, głównie w kontekście podejścia
proponowanego przez Project MaI, w naszym
języku jest jak na lekarstwo.
The Standard for Program Management – Third
Edition, jest dokumentem raczej zwięzłym
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(176 stron), co nie znaczy prostym w zrozumieniu. Tu, muszę przyznać, przed twórcami
następnych iteracji stoi wyzwanie: jak zachować tą swoistą, surową formę, a jednocześnie
bardziej jednoznacznie przedstawić zagadnienie. Dla jasności – w mojej opinii dokument
jest genialny, co nie znaczy, że nie może być
lepszy.
Tak jak w przypadku innych standardów PMI,
mamy do czynienia z pewną konwencją, powstałą z połączenia z jednej strony chęci poukładania w ciąg przyczynowo-skutkowy
zadań, jakie należy wykonać, żeby program
miał większe szanse na powodzenie, a z drugiej – całkiem sporej dawki bardzo praktycznych sugestii, w jaki sposób poukładać sobie
życie, w roli kierownika programu.
„Grupa powiązanych ze sobą projektów, podprogramów i zadań w programie, zarządzana
w skoordynowany sposób, w celu uzyskania benefitów, jakich nie można osiągnąć zarządzając
nimi rozdzielnie” – w ten sposób PMI definiuje,
czym jest program. Czy to wystarczy by zrozumieć jego naturę? Raczej nie. Trzeba dodać tu
jeszcze co najmniej kilka elementów.
Po pierwsze – wartość biznesowa (ang. business value). Program dostarcza korzyści dla

organizacji tylko i wyłącznie przez wygenerowanie wartości biznesowej. To, że organizacja wykonała bardzo dużo pracy w celu
realizacji programu, nie oznacza, że dostarczyła jakąkolwiek wartość. Tu potrzebujemy przez chwile szerszego spojrzenia. Szerszego, bo program opiera się, nie tak jak projekt, na realizacji zadań zgodnie z zakresem,
w ustalonym czasie i budżecie, lecz na odpowiedzi na potrzeby strategiczne organizacji.
Idąc dalej, opiera się na wizji oraz misji organizacji. Co zrobić jeśli wizja i misja jest niedostosowana do rzeczywistości i wpływa na
błędną definicję strategii? Wygląda na to, że
mamy wtedy przypadek Nokii. Jeśli nie mamy
na to wpływu – to czy warto tracić czas na
uczestnictwo w porażce?
Po drugie – integracja i kontrola komponentów. To zadanie dla kierownika programu, który powinien, jak mówi standard, w codziennej pracy koncentrować się na relacjach
między pięcioma zależącymi od siebie wzajemnie domenami zarządzania programem
(ang. Program Management Performance Domains). Razem te domeny składają się na wzorzec zarządzania programem i są krytyczne dla
jego sukcesu. Zatem po kolei.
Dostosowanie strategii programu (ang.
Program Strategy Alignment) – w którym zachodzi identyfikacja nadarzających się możliwości i okazji do uzyskania korzyści, by osiągnąć strategiczne cele organizacji. To obszar,
w którym dotykamy sedna strategii zarówno programu jak i organizacji. Tu też wszystko musi być zbieżne i ze sobą współgrać. Jeśli
strategia organizacji podczas realizacji trzyletniego programu zmieni się, to i program
musi się do tego dostosować.
Zarządzanie korzyściami programu (ang.
Program Benefits Management) – polega na
zdefiniowaniu, tworzeniu, maksymalizacji,
dostarczaniu i utrzymywaniu korzyści dostarczanych przez program. Dość istotne jest to,
że sam program nie musi ich dostarczać podczas jego realizacji, może wytworzyć możliwość do ich osiągnięcia w późniejszym okresie. Sprecyzowanie definicji korzyści jest kluczowe dla powodzenia programu. Metodyka mówi wprost – muszą one być zawsze
skwantyfikowane. Nawet jeśli przynoszą polepszenie aspektów bardzo trudnych do określenia, na przykład wzrost zaufania klientów.
Business case musi być rzetelny i musi pokazywać realną wartość, jakiej się spodziewamy.
Zaangażowanie interesariuszy programu (ang. Program Stakeholders Engagement)
– czyli zbieranie i zrozumienie potrzeb, pragnień i oczekiwań interesariuszy programu.

To także analiza ich oddziaływania, osiąganie i utrzymywanie wsparcia, zarządzanie komunikacją oraz łagodzenie ich oporu. Kluczowym słowem tej domeny jest „zaangażowanie”. Interesariuszy możemy angażować,
nie możemy nimi często bezpośrednio zarządzać. W przypadku realizacji zdań strategicznych ma to szczególne znaczenie, bo od
wielu osób, na które nie mamy bezpośredniego przełożenia, zależy powodzenie programu.
Zatem budując autostradę, trzeba „pochylić
się” nad gniazdem rzadkiego gatunku ptaka
i aktywnie zarządzać kontaktami z grupami ekologów lub organizacjami rządowymi,
nim dojdzie do kryzysu i inwestycja będzie
zagrożona.
Nadzór programu (ang. Program Governance)
– wprowadzenie procesów i procedur zarządczych programu w celu odpowiedniego nadzoru i wsparcia w podejmowaniu decyzji podczas
jego realizacji. Trzeba zwrócić uwagę na to, że
zasady nadzoru są wprowadzane przez organizację lub jednostkę, która jest sponsorem programu. Jest to uzasadnione i często, ze względu na szczególne uwarunkowania prawne, powoduje że program może być w ogóle prowadzony. Nadzór nad programem realizowany
jest często przez określone ciało (ang. Program
Governance Board), w którego skład zwykle
wchodzi sponsor programu. Wysokie umocowanie nadzoru, powoduje że realizacja nie napotyka na trudności z dostosowaniem do strategii organizacji oraz występuje naturalna korekta działań, jeśli to konieczne. Dobry nadzór
powinien działać tak, jak w osadach wioślarskich sternik, który podczas wyścigów pilnuje realizacji założonej wcześniej taktyki, jeśli
potrzeba, dostosowując ją do zdarzeń, jednocześnie obserwuje dokładnie rywali, kontroluje sytuację na torze i poprawia błędy swoich
kolegów.
Zarządzanie cyklem życia programu (and.
Program Life Cycle Management) – odnosi się
do zarządzania wszystkimi aktywnościami
związanymi z definiowaniem programu, dostarczaniem benefitów programu oraz działaniami kończącymi program. To domena działalności operacyjnej gdzie jest, mówiąc krótko
– wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Oczywiście największym wyzwaniem dla każdego kierownika programu jest sprawa oddzielenia pracy na rzecz projektów i komponentów programu od pracy stricte związanej z zarządzaniem programem. To dwa różne rodzaje aktywności, szczególnie trudne do oddzielenia, jeśli oprócz pracy związanej z zarządzaniem programem prowadzi się też jeden
z projektów programu. Że to częsta sytuacja
wiem z własnego doświadczenia – za każdym

razem, ilekroć prowadziłem program, realizowałem też jeden lub dwa projekty wchodzące
w jego skład. Standard nie traktuje takiej sytuacji jako niewłaściwą, natomiast w praktyce jest to bardzo trudne, bo wątki projektowe
i programowe stają się czasem niełatwe do
oddzielenia. Ponadto pracując i koncentrując się nad wymagającym zadaniem projektowym, bardzo łatwo stracić tzw. fokus na strategię i sukces całości. Osobiście uważam, że
struktura programu, w której kierownik programu jest jednocześnie kierownikiem projektu wchodzącego w jego skład, jest błędem
strategicznym.
W następnych częściach cyklu spróbuję przedstawić głębiej poszczególne domeny.

Pytanie konkursowe:
W jakim dokumencie standardu powinny znaleźć się kryteria sukcesu programu?

Nagroda:
Wygraną w konkursie będą słuchawki Bose
On-Ear SoundLink Bluetooth. Warunkiem wygranej jest odpowiedź na wszystkie 5 pytań, jakie będą ukazywać się w kolejnych numerach Strefy PMI. Wśród osób, które
przyślą prawidłowe odpowiedzi, zorganizowane zostanie losowanie, które odbędzie się
podczas pierwszego seminarium PMI PC Oddział Warszawa po zakończeniu terminu nadsyłania odpowiedzi. Termin nadsyłania odpowiedzi minie 10 dni po ukazaniu się ostatniego numeru z pytaniami konkursowymi. Odpowiedzi mogą być przysyłane pojedynczo jak
i zbiorczo - na adres redakcja@strefapmi.pl.

Marcin
Schubert
PMP
Posiadacz tytułu Advanced Master's Certificate in Project Management, wydanego
przez The George Washington University. Od
ponad 16 lat związany z branżą IT, w tym
czasie prowadził programy i projekty w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, Kredyt
Banku, Banku Zachodnim WBK. Przez ponad
2 lata był na stanowisku Dyrektora ds. IT
w warszawskim oddziale Project Management Institute Poland Chapter. Był też recenzentem finalnej wersji globalnego standardu wydanego przez PMI – Practice Standard for Earned Value Management – Second
Edition, złożył do niego 44 wnioski, które
w całości zostały ujęte w standardzie. Jego
motto to: „Porzuć swoją strefę komfortu
– bo tylko w ten sposób możesz się czegoś
nauczyć”.
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Jak myślenie wizualne
zwiększa szansę na sukces
prowadzonego projektu?
Piotr Poznański
Myślenie wizualne staje się coraz
bardziej popularne w Polsce,
a już lata temu skradło serca
Project Managerów w różnych
zakątkach świata. Czym
jest myślenie wizualne? Do
czego służy, jakie mogą być
możliwości jego użycia i korzyści
z jego wykorzystania. W jaki
sposób ta umiejętność przydaje
się w pracy Project Managera,
a nawet może przełożyć się na
sukces prowadzonego projektu?

końca lat 70-tych ubiegłego wieku, w Polsce
to jeszcze dosyć młoda dziedzina, która ledwo
zarysowuje się w świadomości. A ma ogromny
i uniwersalny potencjał do zwiększania efektywności działania na niemal każdym polu.
Począwszy od wizualnego sposobu uatrakcyjniania przekazu informacji przez trenerów i coachów, poprzez wspomaganie wyrażania myśli
przez konsultantów, a kończąc na managerach wszelkich szczebli. Każdemu, kto musi
opanować, zarządzać i przekazywać dalej duże
ilości informacji i wiedzy, zastosowanie myślenia wizualnego niezmiernie ułatwia te codzienne czynności. Zważając na fakt, że dzisiaj
niemal każdy jest pracownikiem umysłowym,
nauka myślenia wizualnego nie jest jakimś dodatkiem, a staje się koniecznością. Ci którzy jej
nie opanują, mogą zostać w tyle.

Co to jest myślenie wizualne?

W tym artykule jednak skupię się na tym,
w jaki sposób umiejętność myślenia wizualnego ułatwia pracę, jak wzbogaca warsztat
i w ten sposób przekłada się na sukces pracy
Project Managera i jego zespołu.

Myślenie wizualne to sposób (a nawet cała
metodyka) organizacji myśli, udoskonalania
myślenia i komunikowania się. To znakomity
sposób przekazywania złożonej lub potencjalnie zagmatwanej informacji. To proces jednocześnie myślenia, komunikacji i współpracy
przy użyciu narzędzi i metod, które wykorzystują najpotężniejszą siłę wspomagającą zrozumienie: wizualizację!
Myślenie wizualne używa narzędzi – jak markery i papier (lub tablety) – do eksternalizacji
wewnętrznych procesów myślenia, czyniąc je
wyraźnie widocznymi, jasno sprecyzowanymi
i łatwiejszymi do wprowadzenia w życie. Jak
lubię to nazywać, to wizualizacja idei od ręki
(markerem na papierze).
Chociaż na zachodzie jest to metoda stosowana w dużych firmach z powodzeniem już od
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Zastosowanie wizualnego myślenia przynosi
korzyści w różnych fazach realizacji projektu.

Lepsza komunikacja z klientem
podczas inicjacji projektu
A co by było gdyby zebrać wymagania biznesowe klienta tworząc wizualną notatkę?
Gdy rozmawiałem z moim znajomym kierownikiem projektu, opowiadał mi, że większość
projektów upada zwykle z powodu słabej komunikacji z klientem. Bez zbudowania już od
samego początku dobrej relacji, przepływ informacji jest słaby i łatwo o niedopowiedzenia, złe wzajemne zrozumienie, co oczywi-
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ście prowadzi do przekładania się nieporozumień względem wymagań projektu na dalsze
jego etapy.
Wyobraźmy więc sobie, że zespół podczas
spotkania inicjującego projekt nie tylko rozmawia, ale też notuje to, co mówi klient wizualnie za pomocą prostych symboli i ikon.
Czyli tworzy „sketchnotkę”. Takie wizualne
rozrysowanie służy za dodatkowy rodzaj parafrazy, w celu upewnienia się, czy dobrze się
nawzajem z klientem rozumiemy. Klient jasno
widzi, jak jego myśli wyrażone słowami przybierają konkretne kształty na papierze. Wiele
badań wyraźnie potwierdza, że nie tylko mózg
osoby rysującej intensywnie myśli, ale także
mózg osoby widzącej swoje myśli rysowane
przez kogoś innego, to mózg bardziej zaangażowany.
To daje u klienta poczucie bycia słuchanym,
a jakże często pojawia się reakcja zrozumienia:
„Aha! Widzę o co chodzi!”. Nawet jeżeli rozrysowana przez project managera i członków
zespołu wizja nie zgadza się z jego wyobrażeniem, to natychmiast, dzięki widoczności, to
co nie pasuje i to czego brakuje, klient może
łatwo na powstającej notatce wizualnej zmodyfikować – skreślić lub dorysować własne
pomysły i rozwiązania do tych już stworzonych.
Wizualny charakter takiego zapisu spotkania
kojarzy się bowiem z nieformalnym dziecięcym „bazgraniem” i zachęca klienta do zaangażowania się i nanoszenia poprawek na bieżąco.
Wizualizacja myśli od ręki wzmacnia dialog
widocznymi środkami, które facylitują interakcję. W ten sposób nasz kick-off meeting wcho-

dzi na wyższy poziom skuteczności – konwersację wizualną.

Wizualna dokumentacja
Wyciągnięcie myśli na kartkę daje też korzyść
nie tylko podczas samego procesu tworzenia.
Po zakończonym pierwszym, inicjującym projekt spotkaniu, taka sketchnotka staje się wizualną dokumentacją służącą na dalszych jego
etapach.
Jej obrazowy charakter powoduje, że treść
ustaleń łatwo zapada w pamięć i wyraźnie
pokazuje każdemu w zespole co jest do zrobienia. Na jeden rzut oka widać co jest czym,
z czym się łączy, bowiem informację obrazową rejestrujemy.
Według zasady, że „obraz jest wart 1000
słów”, dochodzi też redukcja ilości informacji
w postaci werbalnej do o wiele bardziej zwięzłej postaci wizualnej. Koniec ze stosami papierów, przez które trzeba się przebijać, żeby
zrozumieć o co chodzi.

Wizualny plan działania
Na podstawie takiej sketchnotki można stworzyć na następnym etapie – internal kick off
meeting – wizualny plan działania. Wszelkie
wykresy, jak np. wykres Gantta i inne, można
z powodzeniem przedstawić w wizualnej, ale
analogowej formie – na papierze. Tutaj znów
jest wiele badań, które wykazują wyższość
analogowego działania nad cyfrowym, szczególnie w pierwszych, kreatywnych fazach projektu. Papier i markery są to bardzo fizyczne i namacalne narzędzia, na które nasz mózg
o wiele lepiej reaguje, bo do takich został naturalnie przystosowany.
Oczywiście, nawet przy średniej wielkości
projektach, kartki A4 czy nawet flipchart nie
wystarczą. Do rozrysowana projektu najlepiej
użyć dużego formatu papieru, w rolce, o szerokości 1,2 lub 1,5 metra i rozwiesić go na długiej ścianie. Jak atrakcyjniej, niż tylko w postaci suchych linii czasu i sztampowych słupków, typowych dla komputerowych wersji
wykresu Gantta przedstawić drogę projektu, przedstawiam na przykładzie. Oczywiście
skoro już operujemy metaforami wizualnymi,
to poszczególne elementy projektu też wizualizujemy:
postęp projektu i kamienie milowe – w postaci kamieni, słupków jak przy drodze,
znaków drogowych itp.;

Podczas realizacji projektu
Podczas ustalania strategii osiągnięcia celu,
zespół wspólnie zdecydował, że jest przepaść
między stanem obecnym a stanem pożądanym, celem, do którego dąży. Rysuje więc
przepaść na linii czasu projektu - jest ona widoczną dla wszystkich oznaką potencjalnego ryzyka. W przypadku większych punktów krytycznych, można użyć innych symboli
– wspomniana kłoda na drodze, blokada drogowa, rzeka, rozbójnicy itp. To tylko kilka pomysłów, a to jak ostatecznie w Twoim zespole zostaną zwizualizowane, zależy od rodzaju ryzyka i skojarzeń -jaką wizualną metaforę
wspólnie zespół wymyśli.
W momencie zwizualizowania przeszkody/ryzyka, warto od razu przejść do fizycznego budowania mostu z karteczek post-it. Podczas burzy mózgów każdy podaje swoje rozwiązanie i przykleja je nad przepaścią. W następnym etapie następuje porównanie pomysłów, ich ewentualna ocena i zgrupowanie na
zasadzie podobieństwa. Później wystarczy te
grupy ułożyć w kolejności podejmowania działań. Już w trakcie ich sortowania i priorytetyzacji widać, czy nie brakuje jakichś kroków.
Łatwo będzie od ręki je uzupełnić.
Jako etap końcowy warto te pomysły utrwalić, zamieniając karteczki na konkretne rysunki. Przejście z tymczasowego charakteru karteczek na utrwalone rysunki powoduje
też przejście w umyśle na poziom konkretnie
ustalonych działań do podjęcia i w ten sposób
wpływa na częstotliwość i skuteczność tych
działań.
Weźmy pod uwagę, że większość takich, a nie
innych, konkretnych znaczeń ikon, symboli i rysunków użytych do wizualnego zapisania rozmowy z klientem wcześniej ustalił cały
zespół. Te wizualia, które ewentualnie powstały ad hoc podczas rozmowy, są łatwe do
objaśnienia.
Tak jak w przypadku ustaleń i notatek wyłącznie słownych łatwo o nieścisłości i niedokładne zrozumienie, tak przy użyciu języka wizualnego niemal nie ma niedopowiedzeń i różnej
interpretacji znaczenia symboli. Język wizualny, dzięki jego wewnętrznej uniwersalności
oraz wcześniejszej umowie co do znaczenia
użytych symboli, wszyscy rozumieją tak samo.

zasoby: ludzkie – postać ludzika, pieniężne
– znak dolara lub worka z pieniędzmi.
To jest oczywiście tylko kilka z możliwych
przykładów, a ich wizualizacja będzie zależała od ustaleń całego zespołu.

Na koniec proste ćwiczenie, żebyś się przekonał, że potrafisz. Spójrz na jakiś przedmiot
blisko siebie i rozłóż go na czynniki pierwsze.

ryzyko, problemy i przeszkody – przepaść,
zawalona kłoda drzewa, barierka;

Natomiast chcąc narysować myśl, ideę – nie
ważne jak abstrakcyjną, wystarczy bazować na pierwszym skojarzeniu i narysować
przedmiot najbliższy temu skojarzeniu za
pomocą tych podstawowych figur, a następnie dodać do niego słowną etykietkę
– podpis. W ten sposób korzystasz z kodowania dualnego – zakodowanie pojęcia zarówno
za pomocą kanału werbalnego jak i wizualnego jest o wiele bardziej skuteczne niż tylko za
pomocą jednego z nich.
Przykłady dwóch takich pojęć abstrakcyjnych
używając dualnego kodowania, zwizualizowałem poniżej.

Na zakończenie warto jeszcze raz przypomnieć korzyści myślenia wizualnego. W jaki
sposób ułatwi Twoją pracę?
Myślenie wizualne to nie tylko doskonały sposób na budowanie relacji z klientem.
Zwiększa też zaangażowanie całego zespołu
projektowego (poprzez wspólne rysowanie).
Zapewnia, że wszyscy rozumieją zakres projektu i jego fazy tak samo i wiedzą, bo widzą,
jakie są konsekwencje, kiedy coś się opóźni.
Można nawet jasno zwizualizować ryzyko
w projekcie.
Przekonaj się sam, wprowadzając metody wizualnego myślenia w Twoim zespole. To nowa,
silnie rozwijająca się w Polsce dziedzina, która
z każdym dniem zyskuje na popularności. Jak
mówi ewolucyjna hipoteza Czerwonej Królowej Van Valena, aby nie zostać w tyle, trzeba
bardzo szybko się rozwijać. Nie zostawaj w tyle
i naucz się myśleć wizualnie.

Ale ja nie potrafię rysować!
I wcale nie musisz. Najczęściej bowiem piękne
rysowanie przesłania samą treść. A w samym
myśleniu wizualnym i komunikacji wizualnej chodzi o szybkość i jasność treści. Jeżeli
więc jako dziecko rysowałeś, to teraz też będziesz potrafił. Wszystko możesz narysować
za pomocą zaledwie 3 figur: kwadratu, trójkąta i koła.

cel – słońce na horyzoncie, budowla lub
inny symbol;

Z jakich figur się składa? Narysuj je! Jestem
pewien, że nie miałeś z tym problemu. Ćwicz
tak codziennie do kawy, a po jakimś czasie
będziesz to robić błyskawicznie.

Piotr
Poznański
Zarabia na życie wizualizacją idei od ręki. Jest
Graphic Recorderem, prowadzi warsztaty
myślenia wizualnego. Od 2014 r. członek
IFVP – International Forum for Visual Practicioners. Prowadzi fanpage Myślenie Wizualne w Praktyce i grupę Sketchnotowanie, czyli
ilustrowanie myśli.
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Między zaufaniem a kontrolą.
Pułapka
micromanagentu
Ewa Serwa

Skupianie całej uwagi i energii na szczegółach i ciągłe sprawdzanie czy wykonywane
zadania idą zgodnie z planem stanowią część
zarządzania. Są w swej istocie bardzo ważne
i wpływają na rezultaty projektów. Jednak
brak równowagi i uporczywe kontrolowanie
każdej czynności, sprawdzanie zespołu projektowego czy wreszcie robienie wszystkiego za wszystkich, to najczęstsze objawy mikrozarządzania, w całym pejoratywnym tego
słowa znaczeniu.

Micromanagement

Usprawiedliwienie czy wymówki?
Niestety między wyjściem ze stanu micromanagementu do jako takiej normalności menedżerowie napotykają całą serię racjonalnych
wymówek:
Skoro się nie angażuję w projekt/zadanie to
oznacza, że mi nie zależy.

Jest określany także jako mismanagement
i porównywany jest do stylu zarządzania,
w którym obok ciągłej kontroli, dawania precyzyjnych instrukcji i inwigilowania podległych pracowników, menedżera cechuje głównie krytyka. Rzadko bowiem widzi powody do
docenienia, a wszystko co zostało dokonane, sam zrobiłby lepiej. O ile taki sposób zarządzania może przenieść krótkoterminowe korzyści, w długofalowej perspektywie odbije się
czkawką. Negatywnie wpływa nie tylko na organizację, ale przede wszystkim na samego
menedżera. Rozdrabnianie się na poszczególne
zadania demotywuje podległy zespół i zmniejsza efektywność pracy. Złe zarządzanie ogranicza delegowanie – podstawową kompetencję każdego menedżera. Wynika to przede
wszystkim z braku zaufania, wiary w kompetencje współpracowników i… chęci kontroli. Tak z pełnosprawnych zespołów tworzą się
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protezy zespołowe, niezdolne do samodzielnej egzystencji, kompletnie niedecyzyjne, nie
wierzące we własne umiejętności, dla których
wykonanie najprostszego zadania bez czujnego oka menedżera jest nie do wykonania.

Uważam, że sam(a) najlepiej wykonam to
zadanie.
Ostatnim razem nie wykonali tego zadania,
tak jak tego oczekiwałem/łam.
Szkoda mojego czasu na tłumaczenie jak
mają to zrobić, skoro szybciej wykonam to
sam(a).
Ich praca nie spełnia moich oczekiwań.
Nie wezmę na siebie ryzyka, że nie zrobią
tego na czas.
Błędne koło zatacza coraz większe kręgi,
a niepożądane zachowanie utrwala się coraz
bardziej. Co więcej, wskazane usprawiedliwienia wielokrotnie powtarzane jak mantra
stają się prawdą, a sam menedżer czuje się
niezastąpiony. Tymczasem do zespołu dociera jedna informacja zwrotna: brak zaufania.
To z kolei wpływa na brak zaufania do mene-
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Złe zarządzanie jest jak walizka z urwanym uchem! Ciężko
je (z)nieść i ciężko zostawić. Najprawdopodobniej, najtrudniej
jednak zdać sobie sprawę, że styl w jakim realizujemy swoje zadania
bywa zupełnie demotywujący. I choć niejednokrotnie przymykamy na
to oko, choć szczere uwagi puszczamy mimo uszu i podskórnie czujemy,
że nie do końca jest tak, jak być powinno, brniemy dalej. Kiedy wreszcie
nadchodzi moment, w którym frustracja i zniechęcenie wychodzi na
prowadzenie, a zaangażowanie i zaufanie to pojęcia tak odległe jak
epoka lodowcowa, zatrzymaj się i spójrz prawdzie w oczy. Lepsze jest
wrogiem dobrego.

dżera. Negatywne skutki złego zarządzania
nasilają się pod wpływem szeregu zachowań:
1. Nigdy nie jesteś dość usatysfakcjonowany.
2. Odczuwasz frustrację na myśl, że zrobiłbyś
to inaczej/szybciej/lepiej.
3. Z satysfakcją/cierpieniem wytykasz błędy.
4. Ciągle potrzebujesz wiedzieć, gdzie są i co
robią Twoi pracownicy.
5. Co chwilę pytasz, na jakim etapie jest
projekt.
6. Chcesz całą korespondencję do wiadomości.
7. Odbierasz zadania w sytuacji wykrycia
błędu.
8. Podejmujesz decyzje bez konsultacji z zespołem.
9. Nie dajesz konstruktywnego (lub żadnego)
feedbacku.
10. Mówisz doświadczonym pracownikom jak
coś zrobić, a nie co zrobić.
Lista skutków micromanagementu może być
naprawdę imponująca. Brak zaufania, ciągła
kontrola, protezy zespołowe, to tylko częściowy efekt destrukcyjnego działania mikromenedżerów. Co ważniejsze, ma to fundamentalne znaczenie dla innowacji, a ściślej
do jej hamowania. Odnosząc się do 5 kompetencji innowacyjności (zob. Strefa PMI, nr 12,
str. 10-11) niewłaściwe zarządzanie nie promuje postaw nastawionych na rozwiązanie
problemów, twórczego myślenia i wycho-

dzenia poza schematy, zabija zaangażowanie, a współpraca jest niemożliwa. W obliczu braku wyzwań pracownicy szybko przechodzą na tryb bierny. Nie szukają rozwiązań,
wyłączają myślenie, a zadania realizują zgodnie z zadaną instrukcją.

Stosunek do niepewności i zmian
Co ciekawe, część tych zachowań może wynikać z różnic kulturowych i przystosowania społeczeństwa do sytuacji niestandardowych, niestrukturalnych. Badanie Geerta Hofstede dotyczące zależności między kulturą organizacyjną a kulturą narodową wskazało, że unikanie niepewności stanowi 1 z 5
czynników warunkujących różnice w kulturach organizacyjnych, które są charakterystyczne dla poszczególnych narodów. W obliczu sytuacji nieznanych i niepewnych nacje
dążą do regulacji prawnych i tworzenia zasad,
a potem ich przestrzegania. Efektem jest reakcja na zmiany i apetyt na rewolucyjne posunięcia. Zgodnie z badaniem kraje najbardziej akceptujące ryzyka to m.in. Wielka Brytania, Irlandia czy Singapur, które charakteryzuje otwartość na zmiany, środowisko sprzyja
innowatorom, a apetyt na nowe rozwiązania
jest wysoki. Kraje południowej i wschodniej
Europy dla kontrastu charakteryzuje wysoka
podejrzliwość wobec tego, co nieznane, nowe
oraz nastawienie na bezpieczeństwo, a nie na
rozwój. Co za tym idzie, efektem jest unikanie ryzyka, a więc duża chęć kontroli i regulacji. Takie nastawienie sprzyja wzorcom odpowiadającym mikrozarządzaniu, bowiem wpisuje się w narodowe cechy pielęgnujące chęć
kontroli i brak zaufania.

Jak dokonać zmiany?
Przede wszystkim należy uświadomić sobie
problem i skupić się na powodach, dla których
micormanagement należy zamienić na bardziej
efektywną postawę. A także przygotować się
na budowanie zdrowych relacji. To w zasadzie
najtrudniejsza część, bo chęć zmiany powinna
być szczera, a informacja zwrotna prawdopodobnie bolesna. Jednak, będąc menedżerem,
musisz rozumieć sens delegowania obowiązków i budowania środowiska pracy opartego
na zaufaniu i zaangażowaniu (empowerment).
„Zaufanie dobra rzecz, a kontrola jeszcze
lepsza”. Nic bardziej mylnego. Dlatego, aby
nie wpaść w pułapkę należy mieć na uwadze
kilka czynników:
Odpowiedzialność – przekaż odpowiedzialność pracownikom, ogranicz monitoring do
niezbędnego minimum.
Zaufanie – naucz się ufać i wierzyć w kompetencje współpracowników, tym samym zbuduj
w nich chęć wzajemnej współpracy i odpowiedzialności. Pozwól im na szczery, czasem anonimy feedback.

Oczekiwania – swoje oczekiwania wyrażaj bardzo precyzyjnie. Błędy w komunikacji
ograniczają powodzenie nie tylko projektów,
ale często psują relacje. Jeśli nie określisz
w co grasz, to skąd pracownik ma wiedzieć
czy piłkę kopać czy odbijać, wrzucać do siatki
czy przerzucać na drugą połowę boiska?
Decyzyjność – pozwól decydować pracownikowi, jak ma pracować. Nie sugeruj rozwiązań, nie podrzucaj pomysłów, pozwól rozwiązać dany problem.
Empatia – pokaż, że potrafisz zrozumieć.
Różne czynniki wpływają na aktualną postawę pracowników, być może akurat dzisiaj
ktoś musiał odebrać dziecko ze szkoły i wyjść
wcześniej, a ktoś inny ma alergię i słabszą
kondycję psychofizyczną.
Błędy – nie pozwól, by obawa o błędy dominowała. Nie myli się ten, kto nic nie robi.
Informacja – dzielenie się informacją to kluczowy czynnik budujący świadomość, zaangażowanie i identyfikowanie się z organizacją.
Dostępność – dla swoich pracowników bądź
zawsze do dyspozycji. Po prostu wysłuchaj.
Czasami wystarczy świadomość, że zawsze
można na Ciebie liczyć, a liczba „zawsze”
spadnie do minimum.
Szacunek – dbaj o wzajemny szacunek wśród
pracowników. Nic nie dodaje tak skrzydeł jak
docenienie wkładu osób i dowartościowanie
tego co robią.
Zarządzanie w środowisku opartym na wzajemnym zaufaniu, gdzie z jednej strony pracownik w sposób świadomy i nieskrępowany może wykonywać swoje zadania, a menedżer delegować nie tylko odpowiedzialność, ale i uprawnienia do podejmowania decyzji w ramach prowadzonych zadań, sprzyja nie tylko budowaniu pozytywnych relacji, ale przede wszystkim wzmacnia zaangażowanie. To ostatnie jest kluczową determinantą sukcesów w organizacjach. Dlatego,
aby nie wpaść w pułapkę micromanagementu należy odróżnić przysłowiowe trzymanie
ręki na pulsie od permanentnej inwigilacji.
Nic bowiem nie popsuje bardziej krwi w zespole niż „wnikliwy” menedżer. Sztuką nie
jest sprawdzanie na każdym kroku, co i jak
robi pracownik, ale wiara, że to, co robi, zrobi
najlepiej jak potrafi z wykorzystaniem swoich
kompetencji. Nagrodą będzie świetnie wykonana praca i zadowolenie.

Nie taki micromanagement
straszny jak go malują
Zdaniem Mike Cohna w prowadzeniu projektów zwinnie esencją staje się właśnie micromanagement. Niemal wszystkie pryncypia Agile mają bardzo bliski związek z mikrozarządzaniem, ale z tą drobną różnicą, że nie

robi tego menedżer, ale sam zespół. Członkowie zespołu co do zasady powinni stosować
micromanagement na samych sobie, dbając
o dyscyplinę i zasady Scruma/Agile. Jest to
istotą samoorganizujących się zespołów,
które czują się odpowiedzialne za dostarczenie funkcjonującego produktu pod koniec
sprintu. Przykładem, gdzie występuje micromanagement w świecie Agile może być:
Daily Scrum – dzienne planowanie i upewnienie się, że to, zespół rzeczywiście robi to, co
mówi i dotyczy to każdego uczestnika. Omówienie i zweryfikowanie wykonanej pracy oraz
wyznaczenie kolejnych zadań jest naczelną
zasadą, jaką kieruje się Scrum.
Pair programming – upewnienie się, że członek zespołu projektowego nie traci celu projektowego, a jego praca jest weryfikowana
i sprawdzana przez osobę z pary i/lub ich role
niejednokrotnie się łączą i wymieniają. Podczas rewizji weryfikowany jest cel strategiczny
pracy w celu zapewnienia zgodności z istotą
projektu i podążania we właściwym kierunku
oraz minimalizacji odchyleń.
Code review – przeglądanie kodu innego programisty w celu wykrycia błędów, usprawnienia idei i weryfikacji założeń czy dana funkcjonalność jest dobrze przemyślana, bo mimo że
może działać nie wyklucza powstania problemów w przyszłości.
Konkludując rozważania, niezależnie od przyjętej metody prowadzenia projektów, stylów zarządzania czy światopoglądu, negatywnie kojarzony micromanagement stanowi bardzo potężne narzędzie. Jeśli zostanie dobrze wykorzystany i zastosowany przez zespół, a nie uprawiany przez menedżerów, będzie wspierał cele
projektowe i przyczyniał się do rozwoju organizacji. Wzajemna kontrola członków zespołów przyczyni się do wzajemnego zaufania, a to
z kolei wzmocni zaangażowanie.

Ewa
Serwa
Od 2007 r. zaangażowana w realizację
programów rządowych i samorządowych,
współfinansowanych z funduszy strukturalnych. Odpowiedzialna za poświadczanie i certyfikację wydatków do Komisji Europejskiej oraz zarządzanie finansowe programem. Wieloletni ekspert, doradca i członek komisji oceny wniosków finansowanych
ze środków UE. Obecnie koordynuje projekty w sektorze zdrowia, głównie w obszarze restrukturyzacji finansowej jednostek
medycznych. Związana z wrocławskim oddziałem PMI PC, gdzie rozwija pasje i wykorzystuje swój potencjał. Lubi wyzwania
i dyskowce.
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Integracja działań UX w procesie
projektowym,
czyli dlaczego warto zacząć tworzyć z myślą o użytkownikach
Aleksandra Masłowska
Rozwój technologii i różnorodność dostępnych
na rynku rozwiązań doprowadziły do wzrostu
świadomości i wyostrzenia preferencji użytkowników produktów i usług. Ich podstawowa istota przestaje być kryterium podejmowania decyzji – jest łatwa do powielenia i powtarzalna. Dobrym sposobem na wyróżnienie się
i zbudowanie więzi może być zaangażowanie
użytkowników – sprawienie, że produkty będą
odzwierciedleniem ich samych, zgodnie z filozofią User Experience i metodyką projektowania zorientowanego na użytkownika (ang. user-centered design).
Wedle ich założeń, zakres funkcjonalny produktu projektowany jest z poziomu potrzeb
i oczekiwań, a nie technologii. Z tego też
względu, mówiąc o działaniach UX-owych,
w miejsce inżynierii wymagań mówi się o inżynierii potrzeb. Procesy interakcji ze szczególnym uwzględnieniem możliwych doświadczeń klientów wypracowywane są w wyniku
analizy obecnych i potencjalnych kontek-
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stów użycia oraz obserwacji zachowań użytkowników.

Produkty zorientowane na
użytkownika
User Experience to interdyscyplinarna dziedzina wykorzystująca kombinację metod, technik
i narzędzi zapożyczonych z różnych obszarów
wiedzy biznesowej – psychologii, marketingu,
zarządzania, projektowania czy etnografii.
W dużym uproszczeniu, celem działań UX
jest zwiększenie satysfakcji użytkowników
poprzez tworzenie rozwiązań łatwych i przyjaznych w obsłudze, budowanych w oparciu o poznanie i zrozumienie zwyczajów, potrzeb i oczekiwań końcowych odbiorców.
Dostarczając użytkownikom przemyślane,
dobrze zaprojektowane produkty będące odpowiedzią na ich potrzeby, przekazujemy autentyczną wartość, zwiększając tym samym
lojalność i przywiązanie do marki. Istotą tego
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działania jest zatem zaangażowanie odbiorców na jak najwcześniejszym etapie prac.

Projektanci doświadczeń
Mimo rosnącej popularności UX, wiele osób
ma problem z jego prawidłowym zrozumieniem, mylnie ograniczając pojęcie do ergonomii, użyteczności czy kształtu interfejsu
użytkownika. W rzeczywistości projektowanie użytecznych produktów cyfrowych to jedynie wierzchołek góry lodowej. (Fot. gł.)
Kompetencje ekspertów UX przestały ograniczać się wyłącznie do projektowania doświadczeń użytkowników serwisów i aplikacji. Coraz
częściej optymalizują oni inne, również niewirtualne obszary działalności organizacji, wykorzystując metodykę projektowania usług (ang.
service design). Aby zrozumieć cel tego naturalnego zwrotu warto przyjrzeć się usłudze
jako serii rozłożonych w czasie interakcji pomiędzy marką, a jej odbiorcą, zachodzącej na
różnych punktach styku (ang. to-uchpoints).
Problemy pojawiające się w którymś z nich
mogą skutkować złym doświadczeniem użytkownika, a w konsekwencji spadkiem zadowolenia i zmianą sposobu postrzegania marki.
Nawet najbardziej dopracowany interfejs
użytkownika nie pomoże, gdy, przykładowo,
nachalne telefony sprzedażowe lub wizyta
w salonie firmowym pozostawią nieprzyjemne wspomnienia.

Fot. Fotolia.com
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Nie koszt, a inwestycja
Inwestycja w UX skutkuje obniżeniem kosztów, wzrostem zysków oraz zwiększeniem retencji i lojalności klientów. Potwierdzają to
statystyki – według badań przeprowadzonych
przez Temkin Group (2012), korelacja między
dobrym doświadczeniem a lojalnością klientów waha się w granicach 83-89%.
Implementacja tego podejścia prowadzić
może również do pozytywnych zmian w organizacji – optymalizacji procesów biznesowych, usprawnienia komunikacji i wzrostu wydajności prac zespołów projektowych.
Jak wskazuje raport Nielsen Norman Group,
średni wzrost kluczowych wskaźników efektywności firm po wdrożeniu metod UX wynosi
83%!
Jak jednak zacząć? Nieoceniona w procesie budowania świadomości UX w organizacji
może okazać się współpraca z zewnętrznym
ekspertem lub agencją specjalizującą się w tej
dziedzinie. Warto pamiętać, że agencje UX
mogą wesprzeć organizacje także na wczesnych etapach projektu, dostarczając wiedzy
na temat klientów (a zwłaszcza ich przyzwyczajeń, zachowań i wynikających z nich potrzeb), a następnie przekładając je na konkretne rekomendacje dotyczące kształtu projektu.
Udana współpraca to pierwszy krok do stworzenia struktur odpowiedzialnych za projektowanie doświadczeń w organizacji, czego przykład stanowić mogą banki i inne instytucje finansowe.

Integracja UX w proces
projektowy
Ze względu na swój interdyscyplinarny, uniwersalny charakter, narzędzia i metody UX
mogą być wykorzystywane na każdym etapie
pracy nad rozwojem produktu. Największą
moc zyskują jednak na etapach wczesnych,
w toku pracy strategicznej i koncepcyjnej,
dostarczając cennej wiedzy o potrzebach docelowego odbiorcy oraz usprawniając komunikację.
W tym celu doskonale sprawdzą się narzędzia
służące agregacji i wizualizacji wiedzy o użytkownikach, takie jak persony, szkice i mapy
podróży użytkownika, mapy empatii, scenariusze czy komiksy. Raz stworzone, mogą być
następnie wykorzystywane w charakterze
źródeł argumentacji, punktów odniesienia czy
wsparcia podczas spotkań – zarówno dla zespołu projektowego, jak i innych przedstawicieli organizacji.
Pracę nad produktem rozpoczyna identyfikacja doświadczeń, które chcemy dostarczyć
bądź zoptymalizować. Skąd jednak wziąć tę

wiedzę? Tak postawiony problem jest wyzwaniem, jednak minimalizacja ryzyka związanego z wdrożeniem rozwiązania niedopasowanego do potrzeb odbiorców i zwiększenie szans na powodzenie rynkowe jest możliwa! Z pomocą przyjdą jakościowe i ilościowe
badania UX. Zastosowanie testów na różnych
etapach cyklu życia projektu może przynieść
wymierne korzyści. Wiarygodniejsze wnioski
płynące nie z deklaracji, ale przede wszystkim z obserwacji i wywiadów pogłębionych,
dostarczających informacji na temat tego,
czy nasz produkt będzie współgrał z dotychczasowymi zwyczajami i stylem korzystania
z podobnych produktów.

Nie tylko makiety
Warto pamiętać, że metodyka projektowania zorientowanego na użytkownika to coś
więcej, niż narzędziownik projektanta i badacza. Tworzenie produktów charakteryzujących się wysokim UX wymaga sprawnej
współpracy i wiąże się z akceptacją uczestnictwa w procesie projektowym specjalistów
o różnych kompetencjach – z rozbiciem silosów organizacyjnych i podjęciem współpracy
sprzyjającej wypracowaniu wspólnej wizji finalnego produktu.
Flagowym przykładem działań integrujących
zespół są warsztaty UX, które, w zależności
od etapu projektu, mogą przyjąć różną formę.
Strategiczne, koncepcyjne, współtworzenia
(z udziałem użytkowników!)… niezależnie od
celu, są one medium porozumienia między
członkami zespołu lub przedstawicielami
różnych działów – wspólna realizacja zadań
warsztatowych to okazja do wymiany wiedzy
i odblokowania mocy kreatywnych.

UX a metodyki zarządzania
projektami
Działy UX spotkać można zarówno w organizacjach pracujących w modelu tradycyjnym, jak i firmach działających w metodykach zwinnych. Czy metodyka, do której dopasowujemy działania, ma zatem znaczenie?
W modelu kaskadowym wpływ UX na końcowy kształt produktu maleje wraz z kolejnymi fazami jego rozwoju – najsilniejszy jest
w fazach początkowych, w momencie zbierania wiedzy o użytkownikach, a następnie
przekładania jej na koncepcję zgodną z wypracowaną wspólnie strategią. Stworzony przez projektantów prototyp jest następnie iteracyjnie testowany i optymalizowany.
Tak dopracowane rozwiązanie, przebadane
pod kątem zgodności z preferencjami i zwyczajami użytkowników, przekazywane jest
do wdrożenia. Schemat ten dobrze sprawdza się w mniej skomplikowanych projektach

– pomimo względnej łatwości zarządzania
procesem, istnieje jednak ryzyko przestojów
czasowych. Najistotniejszym problemem
spotykanym w projektach kaskadowych jest
jednak możliwa rozbieżność pomiędzy prototypem, a faktycznym kształtem produktu – wraz z przekazaniem prototypu i dokumentacji klientowi maleje wpływ na jego
wygląd i działanie.
Stały kontakt z produktem w każdej fazie jego
powstawania zapewnią natomiast założenia
metodyk zwinnych, w które naturalnie wpisują się działania projektowania zorientowanego na użytkownika. Ograniczenie dokumentacji na rzecz wielowymiarowej komunikacji
i transparentności kreuje możliwość eliminowania problemów na bieżąco. Interdyscyplinarny, oparty na cyklicznych iteracjach model
prac sprzyja wypracowaniu współodpowiedzialności za ich ostateczny efekt. Wyzwaniem jest tu jednak sprostanie reżimowi czasowemu i zbalansowanie czasu poświęcanego na projektowanie i testy.
Podsumowując, implementacja podejścia UX
to perspektywa tworzenia produktów wypełniających konkretną propozycję wartości. Zwrot w stronę projektowania zorientowanego na użytkownika to nie tylko sposób
na zaspokojenie potrzeb klientów, ale również okazja do dogłębnego poznania ich zwyczajów i zachowań. Dopasowanie projektu do
preferencji użytkowników zwiększa szanse
na sprawną realizację celów biznesowych poprzez zwiększenie przychodu przy jednoczesnym spadku kosztów akwizycji. Warto pamiętać, że największą reklamą produktu jest
jego zadowolony użytkownik – jak wskazuje raport The Value of Customer Experience,
Quantified (2014) przygotowany przez Medallia Analysis, użytkownicy mający pozytywne doświadczenia względem marki wydają
o 140% więcej niż ci, którym towarzyszą złe
wspomnienia.

Aleksandra
Masłowska
UX/Content Specialist w agencji UX Symetria. Na co dzień zajmuje się projektowaniem treści w duchu User Experience i realizacją badań z użytkownikami dla największych marek z branży finansowej. Doświadczenie zdobywała jako copywriter i redaktor – z branżą internetową związana od 4 lat.
Certyfikowana AgilePM i UX-PM. Wśród
jej zainteresowań znajdują się warsztatowe metody i narzędzia wizualizacji wiedzy
o użytkownikach oraz badania potrzeb.
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Zarządzanie projektami
w międzynarodowej firmie IT
Rozmowa z Mirosławem Mąką, Tower Country Managerem
działu Cross-Functional Services w firmie Atos.
Zarządzanie projektami to coraz bardziej
popularne pojęcie w dzisiejszych czasach
– dlaczego?
Zarządzanie projektami jest od wielu lat popularne w rozwiniętych gospodarczo krajach,
takich jak Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania. W Polsce jak widać również rozkwita. Dzieje się tak dlatego, gdyż dobre zarządzanie projektami jest kluczowe dla szybkiego otrzymywania produktów, przy jednoczesnym wzroście zysków firmy. Jest to zatem
aktualnie, i z pewnością będzie nadal, bardzo
popularna dziedzina.
Jak zmieniła się rola Project Managera
w świecie IT?
Systemy informatyczne tworzone dla organizacji zarówno średnich, lokalnych, jak
i dużych, globalnych są integrowane, modyfikowane i wdrażane w myśl filozofii projek-
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towej. Większość firm IT w zakresie wytwarzania wartości dla klientów jest także „zorientowana na projekty”. Rola Project Managera i zarządzania projektami znacznie ewoluowały w ostatnim czasie i należy je rozpatrywać w kontekście szeroko pojętej dynamiki zmian i zarządzania nimi. Minęły już
czasy, gdy PM traktowany był jako osoba „od
wszystkiego”, która pełni jedynie funkcje koordynujące. W firmie Atos także od takich
ról zaczynaliśmy. Obecnie jednak wielu Project/Program Managerów zarządza projektami/programami wdrażania serwisów i infrastruktury dla globalnych klientów. W skład
ich zespołów wchodzą kierownicy wysokich
szczebli, którymi w ramach projektu zarządzają, mimo iż patrząc przez pryzmat organizacji silosowej, są wiele szczebli organizacyjnych powyżej PMa i często sami zarządzają
setkami osób.
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Jak rosnące znaczenie trendów outsourcingowych w biznesie wpływa na rozwój project managementu?
Z ostatnich badań wynika, że Polska jest jedną
z najbardziej atrakcyjnych lokalizacji na świecie dla świadczenia outsourcingu usług informatycznych. Project management jest integralną częścią dostarczania tego typu usług,
szczególnie w obszarze wdrażania produktów
i zmian technologicznych oraz sprawnego zarządzania nimi. Sama branża IT zaś jest obszerna i mieści w sobie wiele stanowisk – począwszy od tych ściśle technicznych, przez
analityczne, aż po zarządcze. W naszym kraju
znaleźć można wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów w tych obszarach, których brakuje w krajach zachodnich. Dlatego
też obserwujemy tak dynamiczny rozwój project managementu, w tym także naszej firmy
i departamentu. Firma Atos wzrosła o ponad
2000 osób w przeciągu ostatnich 3 lat, w tym
dział PMO/PPM o ponad 200.
PM to strategiczna pozycja w Atos. Dlaczego?
Project Management jest w dużej mierze niezależny od interesów poszczególnych działów czy rozwiązań technicznych. PM uzgad-

nia cele strategiczne na poziomie biznesowym, a w prowadzonym projekcie wykorzystuje dostępne zasoby, kompetencje i rozwiązania, aby te cele zrealizować. Osoby zarządzające firmą na poziomie strategicznym
mają zatem pewność, że maksymalizują efektywność działania organizacji. Ponadto działy
operacyjne zajmujące się np. sieciami, serwerami, czy też rozwiązaniami w chmurze, mogą
skoncentrować się na rozwijaniu swoich kompetencji technicznych, pozostawiając zarządzanie aktywnościami projektowymi w rękach
PMa. Project Management pozwala zatem na
najbardziej efektywne wykorzystywanie posiadanych zasobów przez odpowiednie departamenty, a obowiązkiem Project Managera jest maksymalne wykorzystanie możliwości zespołu i organizacji oraz dostarczenie
klientowi dokładnie tego, czego ten oczekuje, w określonym terminie i za ściśle określoną
cenę.
Zarządzasz działem xFS (Cross-Functional
Services) – czym się zajmujecie?
xFS jest działem, który dostarcza wsparcie dla
działań biznesowych. Dostarczamy pakiety
usług w obszarze wsparcia i zarządzania projektami oraz wsparcie zarządcze jak raportowanie, analiza danych i finansów, rozwiązania dopasowane do każdej potrzeby biznesowej. W skład organizacji xFS wchodzą 4 działy:
Project & Program Management, Project Management Office, Business Operations Management oraz Solution & BiD Management.
Wszystkie działy stanowią wzajemnie uzupełniające się obszary serwisów wsparcia dla
działań biznesowych.
Jakie możliwości/wyzwania czekają na
PMów w dziale xFS firmy Atos?
Globalne centrum dostarczania usług w Bydgoszczy, którego częścią jest dział xFS jest
bardzo dobrze oceniane. Poszerza się zakres
i poziom dostarczanych przez nas usług,
rosną także wymagania i wyzwania. Poszukujemy specjalistów z wielu dziedzin w tym
m.in. Project Managerów. Szukamy Senior
i Program Managerów klasy międzynarodowej z poziomem umiejętności porównywalnym ze standardami jak np. w UK. Na PMów
czekają ciekawe, międzynarodowe projekty. Każdy projekt, każdy zespół, każda relacja z klientem są czymś unikalnym, wnoszącym nowe doświadczenia, uczącym i rozwijającym. To daje szansę, a nawet gwarancję ciągłego rozwoju. Większość projektów,

które realizują nasi Project/Program Managerowie to projekty budowy nowych serwisów i infrastruktury, która pozwala później
dostarczać najwyższej klasy usługi naszym
klientom zewnętrznym. Podając analogie do
świata nie-IT to tak, jakby brać udział w projektach tworzenia nowych technologii, budowania nowych fabryk, nowej infrastruktury komunikacyjnej, która pozwala później na
dostarczenie produktów i usług dla klientów
końcowych.

PMowych i pracują z klientami zewnętrznymi oraz wysokimi menadżerami korporacji.
Kolejnym krokiem jest Senior Project Manager. To, jak sama nazwa wskazuje, osoba seniorska w obszarze PM, na którego barkach
spoczywają projekty „największego kalibru”,
która mentoruje i coachuje mniej doświadczonych kolegów oraz potrafi nie tylko poprowadzić projekt zgodnie z metodykami, ale
także wyprowadzić projekty będące w statusie „red” do statusu „green”.

A co ze szkoleniami – czy pracownicy mogą
na nie liczyć?

W obszarze zarządzania projektami w firmie
Atos karierę zawodową można rozpocząć od
jednego z powyższych stanowisk – wszystko
zależy od posiadanych kompetencji i umiejętności, które weryfikowane są w trakcie procesu rekrutacji. Dalszy rozwój możliwy jest
w ramach konkretnego stanowiska, przechodzenia po kolejnych szczeblach kariery
w ramach danego obszaru, a także w innych
departamentach w firmie.

Program szkoleń jest dokładnie sprecyzowany i w zależności od profilu kompetencyjnego
przewidziane są dedykowane zestawy szkoleń pod konkretne ścieżki rozwoju zawodowego. W ramach PPM/PMO szkolenia obejmują wiedzę z zarządzania projektami oraz
z obszaru kompetencji miękkich. Kładziemy
nacisk na kursy prowadzone przez najlepsze
firmy szkoleniowe wraz możliwością certyfikacji, które dodatkowo motywują do zdobycia wiedzy i wykorzystania jej w praktyce.
Jako przykłady mogę podać, że certyfikujemy nasze zespoły w PMP®, Prince2®, Prince2
Agile®, MSP®, P3O®, ITIL®. Oferujemy także
nieograniczony dostęp do szkoleń e-learningowych. W przypadku długoterminowych
planów rozwoju dla pracowników, przygotowujemy indywidualne plany rozwoju. Dla
kandydatów na PMów spoza naszej firmy organizujemy darmowe szkolenia przygotowujące do tej roli – Project Management Academy, której najnowszy cykl rusza po wakacjach. Więcej informacji można znaleźć na
naszej stronie internetowej pl.atos.net/kariera w zakładce „Atos szkoli kandydatów”.
Wspomniałeś o planach rozwojowych – jak
wygląda przykładowa ścieżka kariery w tym
obszarze?
W dziale Project & Program Management
podstawowym stanowiskiem jest Project
Leader. Nie jest to jednak stanowisko juniorskie. Osoby te mają na swoim koncie doświadczenia w tym obszarze i są dojrzałe biznesowo, jednak skala projektów jakie dotychczas prowadzili, branża w której działali
lub brak ugruntowanej metodyki usytuowała
ich w takiej pozycji w ramach naszej nomenklatury. Kolejnym szczeblem jest Project Manager. Osoby te posiadają bogate, wieloletnie
doświadczenie zawodowe, są w pełni niezależne, dojrzałe, certyfikowane w metodykach

Mirosław
Mąka
Doświadczony menedżer, zarówno na poziomie strategicznym jak i operacyjnym, z ponad
20 letnim doświadczeniem praktycznym. Od
lat specjalizuje się w zarządzaniu technicznym, biznesowym oraz projektów w obszarze
telekomunikacji oraz IT z zakresu transformacji, migracji oraz wprowadzania nowych
usług. Obecnie pracuje jako Tower Country Manager w Atos Poland Global Delivery Center w Bydgoszczy, gdzie zarządza działem Cross-Functional Services. W przeszłości pracował także w AT&T, Lucent Technologies i Alcatel-Lucent. Lubi innowacyjne
pomysły, szuka nowych wyzwań oraz możliwości nawiązywania ciekawych kontaktów
i wymiany doświadczeń.

Informacje o firmie
Atos jest międzynarodowym liderem w branży
usług informatycznych. Zatrudnia ok. 100 000
pracowników w 72 krajach. W Polsce jest
obecny w Bydgoszczy, Warszawie, Wrocławiu,
Gdańsku, Toruniu, Łodzi i Krakowie. Zatrudnia
ponad 4000 osób. Wg rankingu Great Place to
Work Atos znajduje się w czołówce Najlepszych Miejsc Pracy w Polsce.
Więcej informacji na: pl.atos.net/kariera oraz
kariera.pl.atos.net
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Agile or not – it is still a project!
The interview with Darryl Booker conducted
by Mirosław Dąbrowski
What is the difference in project vs. product
thinking?
It all depends on the perspective. Product
thinking mindset focuses on “WHAT” needs
to be developed; project thinking mindset
considers “HOW” to deliver the product. Project thinking encourages innovative solution
to be done on time according to Clients requirements, in ideal world beyond Clients expectations. Product thinking mostly should
focus on product functionality for the end
user, UX cases and optimized business benefits both for Client and Company.
Where Agile fits in between those two?
Agile works between and for both – either
Product and Project – and works very nicely.
Agile approach allows the product to be developed in small increments and with close
cooperation with Client (through Product
Owner role) thus making more improvements
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to “what” will be delivered along the way. We
can say that “Project” is driven by requirements and quality is a kind of exam for it and
“Product” is based on design and testing is
the final exam of a solution.
Agile fosters a collaborative team environment
that allows team members and customers to
plan “how” the product will be delivered.
In Agile do we still manage requirements,
needs and client’s wishes?
In an Agile project you absolutely need to
manage requirements which are evoked from
Client’s needs, wants, wishes or even dreams.
Agile enable to accomplish Client’s requirements without having to use “heavy duty
methodologies” and “extensive requirements
documentation”. Most important thing which
shouldn’t be forgotten is having customer reviews of the product – incrementally, it
allows the agile team to improve the prod-
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uct through customer feedback and experiential knowledge. That’s the thing which is
lacking massively among the skills or talent
of Agile team members – Client communication and feedback sessions. From my experience, I’ve met some Agile teams that do not
need a Client – they keep on developing the
solution for a… solution itself. We need to
remember that 45% of all approved requirements are never actually being used – if Agile
project team do not track requirements in
a solution.
Is Project Manager a good candidate for
a Product Owner?
Anyone can be a good candidate for being or
becoming a Product Owner but needs to build
up a skillset before it happens. From my consulting perspective, the challenge for most
project managers is their prior experience and
mindset. For example, PMs are used to working with people to do things and telling them
what and when to have things completed,
sometimes in a very directive way. POs are
focused on getting the right solution with all
requirements tracked, letting the team determine how they work with backlog to accomplish the solution.

Fot. Marek Darnikowski / foto77.pl

How is the Product Owner role associated
with business analysis?

repository or real-time collaboration tools
should help.

The Product Owner role is associated with
business analysis because one of the main focuses for business analysis is to determine
“what” the challenge is for an organization
and “what” solution can best fit the challenge
and bring value to the organization. The PO’s
heaviest duty is the whole solution and how
requirements are reflected in it – let’s say the
“wholeness” of delivering solution and especially focuses on bringing value.

Can you use some of our techniques taken
from traditional projects in Agile projects?

How can we distinguish characteristics of
good vs. bad characteristics requirement in
Agile?

There are countless other techniques that can
be used in Agile as well as traditional projects.
One of the main points I make sure my clients
understand about Agile is that – IT IS STILL
A PROJECT – so you need to apply and utilize “same old, same old” project management
techniques.

The basic elements of any good requirements are that they are justifiable and accepted by the business and bring value to
the business. They are also feasible and can
be delivered within project constraints. Requirements should also be measureable and
testable – need to be shown and proved in
delivery, traceable – most commonly forgotten – need to be shown both to-from
and from-to path of delivery. They should
also be documented – sad but true – online

Yes, you need to use most of “same old” techniques from traditional projects and use them
in Agile projects. Some of these are stakeholder analysis, project duration estimation
techniques, risk identification and management, kick-off meeting best practice, leadership and communication management and
lesson learned debriefs.

I would like to emphasize one message
– PROJECT MANAGEMENT IS PROJECT
MANAGEMENT – whether it is a traditional or agile project – one goal remains: to deliver value to the customer; the simple difference is in the methodology. So, if you like
to be a good at Agile first you need to be at
managing the projects.

Consider this, you and your friend want to eat
sandwiches for lunch. You decide to go to the
food court in the mall. You stop at McDonalds and order a sandwich – you tell them
what you want on the sandwich, and you wait
5 minutes for it to be “delivered” – once you
get your sandwich, you notice that it has more
of what you are not fond of, and less of what
you are fond of – you ask if they can make
a change and give you more of this and less
of that – you have to wait another 5 minutes,
and hope that they make it “right” this time.
Your friend goes to Subway and orders a sandwich. You and your friend are standing at the
counter watching their sandwich being made;
as it is being made, your friend asks for more
of this and less of that, and then asks to add
something not originally made on the sandwich (a change), no problem. You get what
you want and you see it as it is being made.
In the end, both of you got what you were
hoping for – a sandwich. One scenario required you to wait for the delivery and
re-work, the other received what was asked
and changed “on-the-fly”. This signifies the
difference between traditional and agile project approaches – McDonald’s is traditional,
Subway is agile.

Darryl
Booker
PhD, MBA, PMP, CBAP, CSM
A renowned international trainer, consultant
and professional speaker, CEO of the consulting firm Booker Incorporated. In Poland
he cooperates with Management Training
& Development Center (MT&DC) as a senior
trainer in the field of business analysis and
project management. He has worked in the
IT field since 1983.
He focuses on strategic business intelligence: CRM, PRM, ERP, knowledge management, and project management. He gained
his knowledge and experience from years of
working at IBM in various capacities, including: performance consulting, requirements
gathering and analysis, skills analysis and assessment, application design and development, sales and marketing, and process and
project management. He is an active
member of IEEE, ACM, and PMI®.
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Ventures in pursuit of startup
happiness
The interview with Tore Rasmussen conducted by Ewa Serwa

Could you tell me something about you?
Who are you, what do you do?
I currently work full-time for Playing Lean.
I travel and conduct workshops and facilitate
trainings all over Europe. I came into contact
with Playing Lean through my master's thesis.
I needed a subject to write about and I met
Simen Fure Jørgensen. He had made a prototype of a game and I said ok, it looks promisingly, and basically after one or two meetings we agreed that we should work together and we also decided that we would sell the
game on Kickstarter. Before I started to work
for the Playing Lean I was working in sales,
market and business development in different
projects.
How did you get involved in Lean Startup?
I’ve read Eric Ries’ book The Lean Startup, then
I understood that is a very smart method to
work on new ideas and I tried to form my own
startups without this concept and it didn’t
work. Apparently it works better when you
use the Lean Startup method.
You are passionate about Lean Startup
techniques and putting them into practical
use. Could you tell me about Lean Startup
and its philosophy?
Lean Startup uses scientific method on new
ideas. So, instead of writing a really long business plan that is filled with assumptions you
start by addressing that all you have are these
ideas and assumptions but you don’t know
anything. Let’s try to formulate our assumptions into falsifiable hypothesis and let’s identify the most critical assumption and test it
with real customers. So, you don’t start building. You take the minimum viable product and
you try to test different aspects of your busi-
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ness model on real customers and you get
real feedback when you’re early in the ideas.
You just test with problem interviews, paper
or a prototype and get feedback and you can
learn from that. In comparison to Agile Software development, Lean Startup method suggests to deploy the product to production on
the first day. You build something straightaway just to test it and tasks don’t come from
uses stories but they come from experiment.
Lean Startup method doesn’t use estimates
to measure progress but it uses validated customers’ feedback to measure progress. So if
you do Lean Startup well you instead looking
at the backlog you focus on validated learning
and what it is the next step based on it which
you have received after doing an experiment.
That’s the main difference in comparison with
Agile.
As an experienced innovator you have a lot
of ideas to turn into reality. What do you
think about innovation? Do you perceive it
as an important component of a successful business?
So, that’s a really good question! I think that
a company that is not willing to cannibalize
itself will be cannibalized by somebody else.
I know that at Apple the job of the iPad is to
make MacBook insufficient. So it’s like the
Kodak moment analogy. The Kodak actually discovered the digital camera but did not
execute on it because it would destroy the
current business model. They’ve lost the last
opportunity, so I think that it’s a mindset. Innovation is a mindset. You can do continuous innovations and improve your products,
but I think that all companies should develop a mindset on destructive innovation and
be willing to destroy a business model and
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form a new business division to complete the
product. I think that mindset is very important for everybody from managers to executors.
Do we need to focus on design thinking?
Yes, Lean Startup is a space for Design Thinking, Extreme Programming, Agile and Customer Development by Steve Blank. I think
that Design Thinking is a really good tool and
sometimes when I work on a project I take
a design thinking book and I just use it as
a framework. It works great. Also, government agencies use waterfall planning instead
of being agile which is a disaster. And most
businesses use also some Lean Manufacturing
principles and naturally Steve Blank’s Customer Development method as a part of Lean
Startup. And a fun fact is that Eric Ries was so
impressed by Kent Beck’s book Extreme Programming that he considered naming Lean
Startup Extreme Startup instead. He considered calling the Lean Startup method Extreme
startup but the Lean Startup refused that. So
it shows how important the agile aspect is in
Lean Startup method.
Our readers are mainly project and programme managers. I have to ask, how you
perceive project management vs. Lean
Startup?
I think that you need to know the difference
between the search phase and the execution phase. As a project manager sometimes
in the execution phase of a business idea or
project you can use best practices for management and project management and during
execution you can use agile method. But in
the search phase you need to have a qualitative approach and learn from customers

and figure out if you should build your product. Many people focus on what they should
build and how to do it but it is important to
look if we are actually solving a real problem
our customer is facing. Sometimes the product simply shouldn’t be done.
How can we bring project management together with Lean Startup?
I think we can do this by combining Agile
Software Development with Steve Blank’s
Customer Development. If you have a project
manager that knows Agile, basically bring together Agile with Lean Startup method and
have a good understanding of Customer Development and customers interviews. Basically, if your boss comes to you and says “hey
we need to launch on a new product to face
off competition”. You should say: “OK, I need
two months to figure out what product to
build”, maybe not all managers would understand you need to take that time. It’s nothing more than well spent time. You need take
more time to understand customer’s problem. So it is again design thinking. I think
project managers need to have many hats.
They need to understand when it is time to
get the prototype to the market and look at
agile manufacture principles, when they need
to know more about the customers, look at
Steve Blank’s Customer Development and
need to understand that their environment is
changing, look at system engineering. I think
that a model project manager needs more
skills and take up different roles throughout
the projects. So it becomes more challenging.
Talking about skills. Which skills does
a good manager need to have?
To answer this question I will mention the
book about leadership Extreme Ownership
which I like a lot. It’s written by Jocko Willink
and Leif Babin. They define leadership and
give cases how sale and conduct the business. It’s not just leading the people with
whom you’re working with. Sometimes you
need to stand up and help your boss. If you
have a boss who demands to run a project
using waterfall method then you are responsible for helping your boss understand that he
should take agile approach instead of waterfall planning. It’s simple, you are responsible
for everything that you can have an impact
on. It’s really powerful. It creates a lot of opportunities. That approach to leadership is
useful also in negotiation process, it brings
a lot of benefits.
Where and how can we use Lean Startup
approach in traditional projects? Can we
use it in a corporate environment?
We have an example of advertisement company called the finn.no. So they did put ads in
the newspapers. They cannibalized their own
newspapers ads and classified advertising.
This business solution had 60% of the reve-

nues for the Newspaper house. That is one
example. We also have a company, which is
delivering food door to door. They used Lean
Startup approach when they learnt about
their product. Definitely it doesn’t have to be
software driven. Let me give you one more
example. Let say that you want to launch
a restaurant. So what would be a Lean Startup approach to launch a restaurant? Well,
the first and at the same time, the most critical is to create opportunity to test. People
will test your food. Ask if people like your
food. Then you can start doing corrections.
When people like your food, the accept it and
they are willing to pay. Later, you can make
a more expensive restaurant and you should
invite same people and check if they are still
willing to pay for it. As the next step we can
take a food truck. You will see at what time
and which days and locations people would
buy food. Once done, you can start providing
catering. Before you will invest your money
for infrastructure you need to have a data,
where or if you can make a money back and
earn, before you have expenses of staff, salaries, etc.. When you have a lunch restaurant,
customers coming in and you know that the
venue is set, the prices are ok and it is the
best in town, then you will find other problems. How to sell, how to find customers
who will pay for it, etc. You create a demand
before having costs. In America for example food trucks are opened in front of restaurants, they can test the new venues and
get real feedback or bring a really wrong reputation if somebody doesn’t like the food or
someone don’t come because the people eat
food from the food trucks. That’s the part of
game, food track may experiment. That’s the
way why people like a food truck.
Does Lean Startup or Lean in general have
specific branches or extensions tailored to
a specific area, market or domain? If they
have, what are the differences?
Lean Startup is a method which consists
of lean manufacturing, agile, design thinking, customer development. Lean Startup is
a part of this. And Eric Ries shows how lean
startup is being used at General Electrics, at
non-profits and any different you can imagine. Basically, the only problem when you use
Lean Startup is production cycle, it is very
long and you need to make a big investment
before can do tests. It’s hard to do tests,
where there is no minimum viable product. If
it is that kind of industry it’s really hard.
What are the advantages and challenges of
the Lean Startup approach?
The advantage of this approach is that you
hopefully learn faster, so you would be able
to get the opportunity to get the product on
market which people actually want and are
willing to pay for, faster than doing tradition-

al business planning. And it is reducing risks
a lot. The important challenge is still how
to find what the minimum viable product
will be, what we need to have in order to get
a real customer feedback. I think that a big
challenge in a Lean Startup is a good understanding of this method. People say they use
Lean Startup and actually they don’t understand it.
You are the co-founder of the game called
Playing Lean, which becomes more and
more popular around the globe. Who should
be interested in playing your game?
People who show up on our workshops or
become our facilitators are mostly consultants. Also some big enterprises that want to
know this and use this method in-house. We
should realize that innovation culture help
companies. Consultants, big enterprises and
startups advisors these are our clients. Some
of them want to be Lean Startup coaches and
want to teach others about it. We have also
teachers who teach entrepreneurship in business schools. Playing Lean is a part of studies
about entrepreneurship. It’s safe and good for
students. They can test and learn and don’t
care about the failure because it’s a safe environment. They can learn really fast and they
don’t lose real money.
What do you think about the future of Lean
Startup and what are the areas in which
lean might be developed?
I think it will be more adapted at universities, where they will be teaching this method.
I think it will be more adopted in a bigger scale
in private industry and maybe in public sector.
Which economic sectors should be interested in lean?
Well for software companies, it is very logical
thing, but I think everybody will do software.
When we look at the brick-and-mortar stores
I think that every company will have a software
approach in the future. So any company which
do innovative projects should be interested in
this method. And of course, startups.

Tore
Rasmussen
As a lean startup advisor and co-founder of
Playing Lean, he works with companies,
helping them teach their clients methods for
disruptive innovation. For larger clients Tore
and his team provide White Label Conferences, helping companies become thought leaders by assisting them in bringing in excellent
speakers within their industry and setting up
innovation conferences.
In his free time, Tore is a volunteer in Lean
Startup Circle Norway.
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konywanie codziennych barier w życiu osoby
niepełnosprawnej i jak ogromną pomocą jest
dla niej Vectra. Jako pies asystujący pomaga
swojej pani w codziennych czynnościach
takich jak chociażby ubieranie, podawanie
różnych przedmiotów itp. Vectra ostrzega
o nadchodzącym ataku choroby, a nawet potrafi wezwać pomoc.

Nowe trendy w każdym calu
podczas New Trends in Project Management w Gdyni!
Katarzyna Schaefer, Monika Chabowska
Za nami już piąta edycja New Trends in Project
Management Conference. W tym roku ponad
200 uczestników spotkało się w dniach 25-26
kwietnia w Hotelu Nadmorskim w Gdyni. Uroczyste otwarcie jubileuszowej konferencji
rozpoczęło się od tortu zapewnionego przez
„Słodką Strefę” przy akompaniamencie młodej
i zdolnej skrzypaczki. Następnie konferencję
rozpoczął nasz pierwszy gość specjalny Mateusz Kusznierewicz, który podzielił się historią swojego życia oraz sposobem na sukces nie
tylko w branży sportowej. Wystąpienia gości
specjalnych zostały uwiecznione w formie wizualnych notatek (sketchnoting) przez Natalię
Klonowską, znaną szerzej jako Jadźka Rysuje.pl, która swoimi umiejętnościami przyciągała
uwagę zebranych.
W przerwie kawowej zespół NTPM zaproponował „Speed networking” – grę networkingową, która umożliwiła uczestnikom zapoznanie się ze sobą, dodając im dużo pozytywnej energii na całe dwa dni. Program przygotowany we współpracy z zacnym gronem członków Rady Programowej, objął 27 prelekcji ułożonych w trzy ścieżki związane z przywództwem, zarządzaniem strategią oraz biznesem i narzędziami w zarządzaniu projektami. Ponadto jedna ze ścieżek została wzbogacona tematyką samoorganizujących się zespołów, co stanowiło intrygujący element
w wachlarzu zaproponowanych prelekcji i wykładów. Tu dużym zainteresowaniem cieszyła
się prezentacja Jana Dirka Hogendoorna oraz
Franka Fondse. W trakcie swojego wystąpienia obaj prelegenci opowiedzieli o pomysłach na organizację oraz zarządzanie w oparciu o przykład firmy Finext, która funkcjonuje bez managerów, tytułów oraz ról. Zważywszy na fakt, że słuchaczami w zdecydowanej
większości byli kierownicy projektów, uzyskana wiedza niejednego z nich mogła przyprawić
o dreszczyk emocji.
Wśród prelekcji, które przyciągnęły najwięcej
uczestników znalazły się prezentacja Piotra
Buckiego pt. „Tell me a story” o mocy, jaką
jest umiejętność opowiadania historii oraz
o wpływie, jaki ma sposób opowiadania na
potencjalnego słuchacza. W ścieżce „Przywództwo” wiele reakcji wzbudziła prezentacja Patrice’a Blancharda, który przy użyciu

anegdot przedstawił dziesięć sposobów na
to, w jaki sposób kierownik projektu może
skutecznie unicestwić zespół i przyczynić się
do jego porażki.
W ścieżce poświęconej zagadnieniom dotyczącym narzędzi w zarządzaniu projektami
wysokie oceny uczestników zyskało wystąpienie Michała Hałasa, który opowiedział o narzędziu pozwalającym na rozwiązywanie problemów i opracowywanie innowacyjnych rozwiązań. Oprócz prelekcji w programie znalazło
się siedem warsztatów. Jeden z nich poprowadził Niels Malotaux, który pierwszego dnia
poprowadził prezentację o tym, jak dostarczać
projekty na czas. Następnie poprzez ćwiczenia
przeprowadzone drugiego dnia, utwierdził nas
w przekonaniu, że człowiek najlepiej uczy się
wykorzystując nabytą wiedzę w praktyce.
Organizatorzy zapewnili uczestnikom szereg
atrakcji wypełniając niemal każdą przerwę
różnorodnymi formami interakcji. Mając na
celu jeszcze większe zaangażowanie i wzajemne poznanie się uczestników zaproponowano między innymi błyskawiczną lekcję
tańca w rytmach salsy. Ponadto jeden z Partnerów Enjoy driving udostępnił samochód wyścigowy, w którym każdy mógł zrobić sobie
pamiątkowe zdjęcie. W gorących i energetycznych rytmach odbyła się również impreza integracyjna w klubie Bollywood między pierwszym a drugim dniem konferencji.
Drugi dzień otworzył Harley Lovegrove
– który w rytm akordów muzyki rockowej dołączył do Project Managera tego wydarzenia,
Magdaleny Kapuścińskiej, zagrzewając już
od rana do aktywnego uczestnictwa w jego
prelekcji. Wystąpienie Harleya niewątpliwie
okazało się źródłem inspiracji do tego, jak
zostać liderem motywującym do zmiany.
Wyjątkowym i dla wielu zaskakującym wystąpieniem była historia Anny Dobkowskiej, którą poruszyła największych twardzieli. Anna opowiedziała o życiowym projekcie,
którym kieruje każdego dnia. To ona – osoba
niepełnosprawna poruszająca się na wózku
i jej pies asystujący Vectra, były największym
odkryciem New Trends in Project Management Conference. Anna w bardzo emocjonalnej prezentacji pokazała, jak wygląda po-

Wystąpienie, które zamknęło dwudniową
konferencję zostało wygłoszone przez dra
Richarda Moret. Pomimo później pory uroczystości zakończenia konferencji liczba
uczestników nie malała. Uczestnicy, którzy
wytrwali do końca, wzięli udział w losowaniu atrakcyjnych nagród zapewnionych przez
Sponsorów i Partnerów konferencji. W tym
celu skorzystano z aplikacji Eventory, którą
każdy mógł pobrać darmowo. Nie zabrakło
emocjonujących podziękowań dla wszystkich, którzy przyczynili się do sukcesu NTPM.
Po raz kolejny organizatorzy dołożyli wszelkich starań, aby piąta edycja konferencji pozostała na długo w pamięci.

Katarzyna
Schaefer
Absolwentka Technologii Chemicznej na Politechnice Gdańskiej, doktor inż. nauk technicznych w zakresie technologii chemicznej.
W życiu zawodowym zajmuje się badaniami
w Dziale Konserwacji Narodowego Muzeum
Morskiego w Gdańsku, gdzie łączy wiedzę
specjalistyczną z zakresu antykorozji ze zdobywaniem doświadczenia projektowego.
W gdańskim oddziale PMI PC aktywnie działa
od 2013 roku, gdzie była zaangażowana m.in.
w organizację New Trends in Project Management Conference od 2014 roku. Obecnie
koordynuje obszar wydarzeń kluczowych
w oddziale gdańskim, głównie seminaria
i warsztaty. W wolnych chwilach gra
w tenisa stołowego i ziemnego oraz uczy się
j. tureckiego.

Monika
Chabowska
Od wielu lat związana z branżą telekomunikacyjną, zajmując stanowiska Lidera i Kierownika Działu Obsługi. To właśnie tam zetknęła się z zarządzaniem projektami, realizując zadania związane z obszarem obsługi
klienta, w strategicznych dla organizacji projektach. W projekcie NTPM koordynowała
pracę zespołu odpowiedzialnego za działania
związane z komunikacją i marketingiem Z zamiłowania do Królowej Sportu - trener lekkiej
atletyki oraz manager sportu.
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Jak połączyć przyjemne
z pożytecznym czyli PMPIADA 2016
Paulina Łukasik
Tomasz Kopczyński i Maciej
Bodych zostali Najlepszymi
Prelegentami 2016 podczas
pierwszej w Polsce PMPIADY
2016 „Zarządzanie projektami
– to proste”. 23 kwietnia
br do Sali Sesyjnej Urzędu
Marszałkowskiego w Poznaniu
przybyło prawie 300 osób, w tym
6 osobowe Jury, 11 prelegentów
oraz 257 uczestników, którzy
chcieli poznać lub ugruntować
swoją wiedzę na temat
zarządzania projektami wg
PMBOK® Guide. Wydarzenie
organizowała i wspierała grupa
zaangażowanych wolontariuszy
z poznańskiego oddziału PMI PC.
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Głównym celem tego unikatowego w kraju
wydarzenia było wyłonienie Prelegenta Roku
2016. Nagrody przyznawali zarówno uznani
eksperci zarządzania projektami czyli Jury, jak
i Publiczność złożona z sympatyków zarządzania projektami. W gronie Jury znaleźli się:
Małgorzata Kusyk – Przewodnicząca Jury,
dr Grzegorz Dzwonnik, dr Stanisław Gasik,
Tomasz Borucki, Wojciech Dymowski, Mirosław Dąbrowski.
Podczas PMPIADY w szranki stanęło 11 prelegentów, którzy zaprezentowali najważniejsze
aspekty PMBOK® Guide. Prelegenci omawiali
etapy powoływania projektu, zasady identyfikacji interesariuszy, zarządzania zespołem aż
do kwestii zamknięcia projektu. Kilka wystąpień skupiło się na „miękkiej” stronie realizacji projektów czyli współpracy w zespole, motywacji i zaangażowaniu. Uczestnicy PMPIADY mogli utrwalić zdobytą wiedzę w zakresie
zarządzania projektami, spotkać inne osoby
zainteresowane tą tematyką i nawiązać nowe
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znajomości, czemu służyły przerwy między
wystąpieniami. Spotkanie prowadziła Justyna Broniecka-Klim.
Wszystkich gości powitał Radosław Rząsa,
Dyrektor Zarządzający PMI PC Oddział Poznań
– Cieszę się, że pomysł na PMPIADĘ który narodził się już jakiś czas temu, dzisiaj ma swój
finał – mówił. Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w jego organizację, a także Jury
i Prelegentom za wsparcie i propagowanie idei
zarządzania projektami – podsumował Rząsa.
Pierwsza prelekcję wygłosił Jacek Frankowski, ekspert ds. R&D i Innowacji w Orange
Labs. Prelegent przekonywał, że dzisiejszy
Project Manager jest jak człowiek renesansu. Musi dbać o wiele elementów w projekcie – o jego spójność, zakres, harmonogram, budżet, jakość, ryzyka, interesariuszy,
ale przede wszystkim o dobrą komunikację
i ludzi. – Zmieniły się czasy, ale wyzwania są
takie same – podsumował Frankowski.
Rywalizację prelegentów otworzyło wystąpienie Jakuba Boczkowskiego – managera PMO. Prezentacja dotyczyła zarządzania
integracją projektu, czyli jak PMBOK-a połączyć w spójną całość i poprowadzić projekt od początku do końca. Mówca zwrócił uwagę na kartę projektu jako ważny kontrakt między Sponsorem i Project Managerem
a także na to, co w karcie jest najistotniej-

sze: powody – dlaczego to chcemy robić?,
co – zakres, jak – jakie środki są do tego potrzebne, w jakim czasie będziemy realizować i kto jest odpowiedzialny za te działania.
– Mimo, iż w PMBOK-u niewiele znajdziemy
informacji na temat zakończenia projektu, to
warto się nad nim pochylić i dobrze go zakończyć – radził Boczkowski.
W wystąpieniu Blaze Goraja, entuzjastycznego twórcy zespołów mogliśmy usłyszeć
kilka rad na temat najważniejszej wartości
w projekcie jaką jest czas. Prelegent przedstawił pomocne działania w realizacji projektu dzięki którym zaoszczędzimy sobie czas:
wprowadzenie w projekcie rytuału punktualności czyli przychodzenia na spotkania i po
ustalonym czasie – podsumowywania.
Pierwszy blok wystąpień kończyła prelekcja
Marcina Gory – kierownika projektu i trenera, który mówił o jakości w projekcie, o wejściu w potrzeby klienta i zadbanie o nie. Prelegent przekonywał o tym, że wysyłanie ankiety o postępach prac do klienta jest jednym
z ważniejszych czynników badania jakości wypracowanej w projekcie.
Drugą odsłonę wystąpień rozpoczął Tomasz
Grochowski, który wskazywał na przejrzystość i prostotę przekazywania informacji
o projekcie. Pokazał wizualizację 1-stronicowego raportu o projekcie przekonując, że
wiele więcej informacji przekażemy w dobrze
zwizualizowanym raporcie tego typu, który
pokaże: status projektu, ryzyka, a dla zarządzających portfelem projektów – np. sytuację w portfolio projektów.
– Waszym nowym klientem jest wasz pracownik – od takich słów zaczynało się kolejne wystąpienie pt. „Inicjatywa i zaangażowanie w zespole”, które wygłosił Wojciech Paździor – przedsiębiorca, konsultant, coach kariery. Według Paździora ważne dla utrzymania
zaangażowania w zespole jest badanie co się
w nim dzieje, umiejętne formowanie zespołu
i nie omijanie fazy konfliktu.
Tomasz Kopczyński, menedżer, konsultant,
zaprezentował swoją koncepcję na zarządzanie kompetencjami zespołu projektowego. Twierdził, że zarządzanie kompetencjami zespołu projektowego jest dziś czynnikiem decydującym o efektywności projektu,
a kluczowym zasobem w projekcie są ludzie
i ich potencjał. Podzielił profil kompetencji
zespołu na kompetencje konieczne i pożądane, a grupy kompetencji na tzw. „twarde”
i „miękkie”. Dobór osób odbywa się na podstawie profilu kompetencyjnego – weryfikacji kompetencji behawioralnych – dodał
Kopczyński.
Jedna z dwóch prelegentek, Anna Sadowska
– kreatorka rozwiązań, budowniczy zespo-

łów, kończyła drugi blok wystąpień podczas
PMPIADY. Wskazywała na to, że zbudowanie
efektywnego zespołu jest kluczem do sukcesu projektu. – Rolą lidera jest pomóc temu
zespołowi w każdym momencie ale przede
wszystkim sprawić, że będzie zgrany – podsumowała prelegentka.
Trzecią, ostatnią część prelekcji otwierało wystąpienie Agnieszki Marii Gasperini, czyli
o tym jak komunikować się z interesariuszami.
Prelegentka radziła, żeby szczególny nacisk
w projekcie położyć na identyfikację interesariuszy. Jej zdaniem, warto zapytać ich szczególnie o to, czego tak naprawdę chcą, co ich
motywuje we współpracy, co chcieliby nam
powiedzieć.
Maciej Bodych, menedżer portfela, trener,
konsultant, opowiadał o Change Control
Board, zadając pytanie: czy to twój przyjaciel
czy twój wróg? – Identyfikacja interesariuszy
i ocena ich nastawienia do projektu jest niezbędna. Jak w każdym projekcie nie znajdziecie kilkunastu interesariuszy, to znaczy że nie
zostali dobrze zidentyfikowani – mówił prelegent.
Mariusz Kapusta w swoim wystąpieniu
„Czego Jaś się nie nauczy, czyli miejsce na
naukę w projekcie. Historia lessons learned”
stwierdził, że ludzie zawsze będą się zachowywać tak, jak organizacja im na to pozwala.
– Niezwykle istotne jest dawanie informacji
zwrotnej w projekcie i świadomość tego, że
pracujecie, doskonalicie projekt – sugerował
Kapusta.
Blok trzeci kończyło wystąpienie Mariusza
Paszkiewicza, przedsiębiorcy i menedżera,
który postawił słuchaczom pytanie „PMBOK
vs Scrum – początek przyjaźni?”. Podczas jego
wystąpienia poznaliśmy elementy wspólne
obu metodyk oraz elementy w której obie metodyki znaczącą się różnią.
Podsumowaniem wystąpień była półgodzinna
sesja pytań ze strony uczestników i dyskusja.
W tym czasie Jury rozpoczęło swoje obrady
nad wyborem Prelegenta Roku 2016. Uczestnicy mogli natomiast zagłosować w ankietach na prelegenta, który ich zdaniem najlepiej przybliżył im tajniki PMBOK-a.
Czas na wręczenie nagród zainicjowała Małgorzata Kusyk, Przewodnicząca Jury, Prezes
Zarządu PMI Poland Chapter. Zwycięzcą I PMPIADY został Tomasz Kopczyński.
W ocenie Jury T. Kopczyński spełnił najwyżej postawione przez Jury kryteria. Dla każdego z nich skala punktów wynosiła od 1 do
10. Przede wszystkim oceniana była zgodność z PMBOK-iem, oryginalność opisywanego rozwiązania i innowacyjność wykorzystania PMBOK-a w organizacji, ogólność
zastosowań, precyzja opisu, otwartość na
nowe koncepcje, a także cel wystąpienia i jasność przekazu. Zwycięzca otrzymał statu-

etkę oraz bon na warsztat ufundowany przez
firmę Train Brain.
Zdobywcą statuetki Publiczności na Najlepszego Prelegenta 2016 roku został
Maciej Bodych, który zdobył aż 37% głosów
publiczności. W nagrodę otrzymał statuetkę
oraz voucher na warsztaty z flipowania, ufundowany przez Gabrielę Borowczyk. Wyróżnienia z rąk Małgorzaty Kusyk i Radosława Rząsy
otrzymali pozostali prelegenci. Wyróżnienia za zaangażowanie, wkład pracy i wsparcie PMPIADY otrzymali również członkowie
Jury z rąk Radosława Rząsy i Rafała Sowińskiego, Wicedyrektora ds. Programów i Wydarzeń PMI PC Oddział Poznań. Część związaną z nagrodami dla uczestników poprowadziła Justyna Broniecka-Klim.
Uczestnicy PMPIADY otrzymali certyfikaty
uczestnictwa, dzięki którym mają możliwość
zarejestrowania 6 jednostek PDU.
W organizację PMPIADY zaangażowanych
było kilkanaście osób, które z pasją i zaangażowaniem realizowały zadania projektu. Pod
czujnym okiem Kierownika Projektu – Marcina Płóciennika rozwiązywali pojawiające się w projekcie kwestie problematyczne.
Więcej informacji o wolontariuszach znajduje
się na www.pmpiada.pl. Serdecznie dziękujemy wszystkich osobom, które zaangażowały się w organizację PMPIADY, a także tym,
którzy zaszczycili nas swoją obecnością podczas wydarzenia.
W gronie Sponsorów znaleźli się: Fibaro, SII,
Atrem, Atos, Suncode, GFT, CCS Druk, Delastudio. Z kolei Partnerem wydarzenia zostali: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, Instytut Logistyki i Magazynowania, Studenckie Koło Naukowe ASAP.
Patronat medialny nad wydarzeniem objęło:
Radio Merkury, 4PM, "Zarządzanie Projektami" i "Strefa PMI".
Organizatorzy dziękują za zakup cegiełek,
które wsparły organizację PMPIADY oraz zapraszają na kolejne wydarzenia w PMI Oddział Poznań.

Paulina
Łukasik
Manager portfela projektów, przez ponad
8 lat prowadziła projekty w obszarze marketingu i PR. Od zawsze zafascynowana zachowaniami ludzi w zespole. Pasjonatka pracy
projektowej, moderator pracy twórczej.
Wierzy w potęgę myślenia projektowego
i wykorzystywania technik kreatywnych
w realizacji projektów i wydobywaniu z ludzi
potencjału kreatywności.
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Efan24 – przepis na najlepszy
zwinny projekt
Senfino zwycięzcą konkursu Projekt Roku PMI PC Edycja 2015
Justyna Białowąs
Senfino, we współpracy z IQ
Sport Advisory Group, stworzyło
innowacyjny i przełomowy
produkt na polskim rynku
sportowo-rozrywkowym.
Aplikacja Efan24 została pobrana
przez tłumy zadowolonych
fanów i zaczęła żyć własnym
życiem. Dzięki technologii
beaconowej organizatorzy
eventów sportowych mogli na
bieżąco komunikować się z ich
uczestnikami zgodnie z planami
marketingowymi. Na dokładkę,
Senfino otrzymało nagrodę PMI
za najlepiej zarządzany zwinnie
projekt w 2015 roku w Polsce. Jak
to zrobiliśmy?
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Konkurs Projekt Roku PMI PC oparty był
o tzw. PMI Talent Triangle, którego trzy ramiona to: Business and Strategic Acumen,
Technical Project Management oraz Leadership. Prześledźmy więc w jaki sposób umiejętności i praktyki opisane w tych trzech kategoriach zostały wykorzystane w naszym
projekcie.

Zarządzanie biznesowe
i strategiczne
Podczas tego projektu Klient dał nam 4 miesiące i cel: zdążyć z aplikacją na ostatni w sezonie mecz Lechii Gdańsk. Zespół miał stworzyć mobilną platformę event-experience’ową z dodatkami z obszarów: sieci społecznościowej, proximity marketingu, rozszerzonej rzeczywistości, platformy gratyfikacyjnej
i zaawansowanych usług nawigacyjnych. Cel
był ambitny, ale: „Sukces to nie przypadek.
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To ciężka praca, wytrwałość, nauka, poświęcenie, a przede wszystkim, miłość do tego, co
robisz lub czego się uczysz robić”. Tak mówi
Pele, który strzelił 1281 goli w 1363 meczach
i Senfino mu wierzy.
Po pierwsze, nasz zespół z sukcesem skorzystał z opracowanej przez Toma Gilba analizy
Requirements Engineering, dzięki której już na
starcie zdefiniowaliśmy wszystkich interesariuszy i ich potrzeby. Naszym produktem mieli
się cieszyć: użytkownicy końcowi aplikacji, organizatorzy eventów sportowych, pracownicy
Klienta oraz operator stadionu. Oczekiwania
każdego z interesariuszy określiliśmy w sposób
mierzalny. Tak, aby na bieżąco sprawdzać realizację planu. Narzędzie, które nam w tym
pomogło, to nieoceniona Impact Estimation
Table.
Po drugie, jako praktycy zwinnego zarządzania, stawiamy na pracę ramię w ramię. Podobnie jak w przypadku innych projektów,
w skład zespołu wszedł m.in. Product Owner
ze strony Klienta oraz Proxy Product Owner
z Senfino, który reprezentował też interesy
Klienta. Wszyscy pracowaliśmy na realizację
założeń z Impact Estimation Table.
Po trzecie, zwinne zarządzanie projektem to
idealny sposób na odnalezienie się w naszej
zmiennej rzeczywistości. W tym projek-

cie podjęliśmy się wdrożenia zaawansowanej technologii beaconowej, nowości w Polsce
i na świecie. Zarówno Klient, wykonawca, jak
i wszyscy interesariusze uczyli się i testowali beacony w boju. Wszyscy pracowali w Scrumie, czyli tygodniowych sprintach, i omawiali rezultaty na cotygodniowych przeglądach.
Dwa tygodnie przed planowanym wdrożeniem
na pierwszy plan wysunęły się nowe potrzeby
szczególnie ważnych dla Klienta interesariuszy. Podjęliśmy strategiczną decyzję o zmianie metodyki. Scrum ustąpił miejsca Kanbanowi, który kładzie większy nacisk na ciągłość
i szybkość wykonywanych zadań, przez co doskonale sprawdza się w sytuacjach nagłych
i pilnych. Interesariusze zaczęli otrzymywać
kolejne wersje produktu dzień po dniu, dawać
informacje zwrotne bezpośrednio do zespołu
projektowego i testować poprawki.

Techniczne zarządzanie projektem
Wdrożenia z technologią beaconową postawiły przed zespołem wiele niewiadomych. Jesteśmy jednak organizacją uczącą się, a przez to
otwartą na wszelkie technologiczne nowości.
Dodatkowo, sukces projektu zapewniły wypracowane wcześniej metody zwinnego zarządzania. Do tych metod i narzędzi należały:
w zarządzaniu czasem: Time & Materials.
Monitorowanie czasu realizacji zadań było
kluczowe w kontekście technologii, która
mogła zaskoczyć zespół w najmniej oczekiwanym momencie;
w zarządzaniu zakresem: Design to cost.
Dostarczanie maksimum wartości biznesowej w ramach ustalonego wcześniej budżetu;
w zarządzaniu jakością: kilka narzędzi,
z których korzystaliśmy: metryki uwzględniające normy jakościowe i akceptowalne
zarówno dla użytkowników, jaki i interesariuszy, mechanizm raportowania Definition of Done, oraz MVP, czyli walidacja jakości jak najmniejszym kosztem.
Po rozpoczęciu prac okazało się, że hipotezy dotyczące architektury wymagają ponownej weryfikacji. Zespół projektowy doszedł do
wniosku, że pomimo upływu czasu i włożonego wysiłku, korzystniej będzie zrezygnować
z pierwotnie wybranego rozwiązania. Technologia Java Spring została zastąpiona przez Microsoft, w tym usługi chmury obliczeniowej
Microsoft Azure. W procesie zmiany pomogły
nasze zwinne metody:

w zarządzaniu jakością – błąd hipotezy w tak wczesnym etapie został odkryty
dzięki cotygodniowym iteracjom, ciągłym
testom i weryfikacjom;
w zarządzaniu ryzykiem – dzięki dogłębnej
analizie i przygotowaniu kilku alternatywnych koncepcji rozwiązania na starcie projektu, wiedzieliśmy od razu, jak zażegnać
kryzys.
w zarządzaniu kosztami – w związku ze
zmianą technologii i koniecznością rozpoczęcia prac od nowa, sprawne zarządzanie
czasem i zespołem w ramach określonego
budżetu stało się absolutnym priorytetem
i doprowadziło do sukcesu, czyli wdrożenia aplikacji w terminie.

Przywództwo
Senfino to przede wszystkim ludzie. Klient
w nas inwestuje, bo my inwestujemy dla niego
w swoich pracowników. Dlatego nagroda PMI
dla Senfino z to nagroda dla zespołu jako całości oraz każdej pracującej w nim osoby.
Największe kryzysy, z którymi zmierzyliśmy
się w tym projekcie to po pierwsze kryzys
w zespole projektowym: w wyniku konieczności zmiany naszej własnej hipotezy, a potem
– technologii, konieczna była wymiana osób
pracujących w zespole. Mogło pojawić się niezadowolenie i rozczarowanie. Po drugie, to
ogromna presja czasu: zespół pracował z innowacyjną na polskim rynku technologią
i miał kategorycznie niezmienialny deadline
– mecz Lechii Gdańsk, na który miało przyjść
dziesiątki tysięcy potencjalnych użytkowników naszej aplikacji. Udało się nam z tymi kryzysami poradzić dzięki skorzystaniu z wielu
sposobów i metod, spośród których najważniejsze opisane są poniżej.

Motywowanie zespołu poprzez wyzwania technologiczne
A także poprzez możliwość stworzenia produktów, które mają realny i widoczny wpływ
na biznes Klienta. Możliwość sprawdzenia
w boju niezbadanej jeszcze w Polsce technologii beaconowej, sukces w jej implementacji
i spersonalizowaniu – to wszystko odegrało
kluczową motywującą rolę.

Samodzielność i duża swoboda pracy
Senfino ogranicza interwencje odgórne do minimum. Zespół pracował wspólnie w jednym
pomieszczeniu (war room), co usprawniło komunikację. W razie problemów w grupie zadaniowej, do akcji wkraczał Scrum Master.
Jeżeli pojawiało się napięcie w kwestiach
decyzji biznesowych, rosła rola Proxy Product Ownera, który rzucał światło na decyzje Klienta. Gdy firma potrzebowała spojrzenia z jeszcze szerszej perspektywy, zwróciła
się o pomoc do konsultanta zewnętrznego.

Budowanie kultury zespołowej
Daily Scrum, czyli codzienne poranne podsumowania, pozwoliły badać nie tylko postęp
prac, ale również aktualny stan ducha i emocji.
Nieocenionym wkładem w budowanie kultury zespołu okazały się także cotygodniowe retrospekcje – dzięki nim zespół się zintegrował.
Tak wzmocniony mógł podjąć kolejne wyzwania. Dodatkowo, poziom zadowolenia pracowników mierzyła MoraleApp. I na końcu – świętowanie. Zawsze pamiętamy, żeby wspólnie
uczcić sukces.
Ponownie cytując mistrza piłki, Pele: „Im trudniejsze zwycięstwo, tym większe zadowolenie
z wygranej”. Senfino jest gotowe na kolejne
wyzwania!

No-blame culture
Nigdy nie szukamy winnego, zamiast tego
– rozwiązania problemu. Gdy dzięki skutecznym przeglądom i retrospekcjom zdecydowaliśmy się na zmianę technologii, potrzeba wymiany osób w zespole projektowym została
dobrze zrozumiana i nie spowodowała problemów personalnych.

Budowanie
zespołu

współodpowiedzialności

Osoby pracujące w projekcie były obecne
na spotkaniach z Klientem i zaangażowane
w pracę na każdym etapie, już od estymacji
budżetu.

Justyna
Białowąs
Z zamiłowania i zawodu specjalistka komunikacji internetowej – 10 lat doświadczenia
w branży finansowej nauczyło ją odnajdywać
ciekawą opowieść w pozornie trudnych lub
oficjalnych tematach oraz dostosowywać do
odpowiednich grup targetowych i wymogów
technicznych, jak np. pozycjonowanie SEO.
Z wykształcenia filolog amerykański. Pisze
dla Senfino, bo tu ciekawe historie znajdują
się same. W czasie wolnym, dla odmiany, też
pisze, ale beletrystykę.
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Fot. Archiwum PMI PC Lublin Branch

STREFA PMI PC

Nowy oddział PMI PC w Lublinie!
Marcin Kaczyński
Lubelski Oddział PMI Poland Chapter powstał
we wrześniu 2015 roku jako inicjatywa osób
związanych od ponad dziesięciu lat z branżą informatyczną. Oddział początkowo działał jako
Potential Branch, aby w lutym 2016 roku stać
się oficjalnym oddziałem PMI Poland Chapter. Dzięki pomocy Andrzeja Szulca – członka
Zarządu PMI PC ds. członkostwa, organizacja
oddziału przebiegła bezproblemowo. Oddział
w Lublinie jest jedynym oddziałem PMI PC po
wschodniej stronie Wisły. Powołanie oddziału wynika z faktu, iż Lublin w ostatnich latach
staje się interesującym miejscem dla rozwoju branży IT. Dysponując pięcioma uniwersytetami miasto może zaoferować liczne grono
młodych, ambitnych i zdolnych absolwentów
o kompetencjach poszukiwanych przez przedsiębiorstwa z branży IT.
W październiku 2015 oddział lubelski PMI PC
podpisał umowę partnerską z Uniwersytetem
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dziekan
Wydziału Ekonomicznego wyraził zgodę na organizację seminariów i warsztatów w salach
Wydziału oraz uczestnictwo kadry naukowej
w wydarzeniach organizowanych przez PMI PC
w Lublinie. Od chwili powstania oddziału zostało zorganizowanych pięć seminariów poświęconych teorii i praktyce zarządzania projektami IT. Na seminaria uczęszczają systematycznie kierownicy projektów, przedstawiciele lubelskich firm IT, studenci oraz osoby zamierzające podjąć pracę jako kierownicy projektów.
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Dr Grzegorz Grela z Katedry Zarządzania Jakością i Wiedzą Wydziału Ekonomicznego UMCS
przedstawił teorię i swoją praktykę w optymalizacji procesów biznesowych. Temat kontynuował Marcin Kaczyński omawiając optymalizację wykorzystania zasobów i podając przykłady eliminacji różnych rodzajów marnotrawstwa występujących w firmach IT.
Zarządzanie ryzykiem w projektach IT to
temat kolejnego seminarium. Ryzyka z projektów wdrożeń systemów do zarządzania
przedsiębiorstwami przedstawili Artur Kuter
i Marcin Kaczyński. Omawiane były przykłady ryzyk, które mogą wystąpić przy implementacji systemów ERP. Szczególną uwagę słuchaczy przyciągnął sposób wdrożenia rejestru
ryzyk i oceny ilościowej i jakościowej ryzyk.
Dr Łukasz Wiechetek – adiunkt w Zakładzie
Systemów Informacyjnych Zarządzania UMCS
przedstawił swoją wizję zarządzania komunikacją w projektach. Zaprezentował od strony
teorii i praktyki proces komunikacji w projektach oraz omówił problemy pojawiające się
w tym procesie i sposoby radzenia sobie z nimi.
Zarządzanie multiprojektowe, zarządzanie
programem, portfolio i nowoczesną organizację Biura Projektów i Programów zaprezentował dr Mariusz Hofman z Zakładu Zarządzania Jakością i Wiedzą UMCS. Na podstawie
własnych badań i publikacji przedstawił różnice w koncepcjach zarządzania programem,
portfelem i wieloma projektami.
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Charakterystykę zarządzania projektami wdrożeń systemów Business Intelligence przedstawił doświadczony praktyk wdrożeń Krzysztof Saniak. Krzysztof zaprezentował na przykładach dobre i złe praktyki wdrożeń systemów
BI w organizacjach różnej wielkości.
Michał Szafranek – asystent w Zakładzie
Systemów Informacyjnych Zarządzania UMCS
i kierownik projektu podzielił się swoimi doświadczeniami w zarządzaniu projektami.
Szczegółowo przedstawił specyfikę swojego
projektu, ryzyka i problemy, które się pojawiły. Wspólnie z uczestnikami przedyskutował
możliwe rozwiązania problemów, a następnie
przedstawił rezultat swoich działań.
W lutym 2016 roku oddział Lublin włączył się
w akcję wsparcia zespołów studentów uczestniczących w programie Enactus przez wolontariuszy PMI PC, kierowaną przez Agnieszkę Krogulec. Wspólny projekt zakłada współpracę pomiędzy wolontariuszami PMI i Enactus w celu zrealizowania projektów zaplanowanych przez studentów. Członkowie Enactus aktywnie uczestniczą w naszych seminariach, a lubelski oddział PMI PC wspiera merytorycznie projekt realizowany przez Enactus.
Duża dawka wiedzy i praktycznych rozwiązań
przyciągała na seminaria wierne grono słuchaczy. Chcemy aktywnie rozwijać nasz oddział
– analizujemy program PM@Schools, a w kolejnym roku chcemy dołączyć do organizowanych
przez inne oddziały PMI PC projektów organizacji obozów dla dzieci. Pracujemy także nad
strategią komunikacji, która uprości i ujednolici
nasz przekaz, zapewni dostępność we wszystkich istotnych środkach przekazu, tak aby móc
aktywnie promować nasze idee i wydarzenia.
Minione półrocze było dla nas okresem tworzenia oddziału, zwieńczonym jego formalnym
powołaniem oraz czasem organizacji pierwszych seminariów z ekspertami-praktykami.
Bogatsi o te doświadczenia, z pomocą członków PMI PC będziemy dalej rozwijać oddział
w Lublinie tak, aby stał się ambasadorem PMI
we wschodniej Polsce.

Marcin
Kaczyński
Dyrektor Zarządzający PMI PC Lublin Branch,
certyfikowany Project Manager z ponad
10 letnim doświadczeniem (PMP, PRINCE2
Practitioner, PMI ACP). Specjalizacja we
wdrażaniu systemów ERP (SAP, MS Dynamics AX, Comarch XL) i Lean Management.
Absolwent Informatyki, Zarządzania i Marketingu na UMCS w Lublinie oraz MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
Prywatnie pasjonat sportów sylwetkowych,
trener i sędzia w kulturystyce i fitness.

PMI Poland Chapter uruchomiło nabór zgłoszeń
do Konkursu Projekt Roku PMI PC Edycja 2016.
Projekty konkurować będą ze sobą w dwóch kategoriach:
projekt zarządzany tradycyjnie, TPM (w tym też
hybrydy – połączenie zarządzania tradycyjnego
ze zwinnym),
projekt zarządzany zwinnie, APM (Agile).
Aby wziąć udział w konkursie nie trzeba być członkiem PMI (ﬁrma/organizacja/zespół projektowy)
oraz nie trzeba bezwzględnie podążać za wytycznymi PMI. Należy za to zrobić świetny projekt, zgodnie
z dobrymi międzynarodowymi praktykami i trendami, którym chce się pochwalić całemu światu!
Model konkursowy bazuje na PMI Talent Triangle.

DLACZEGO TWOJA ORGANIZACJA
POWINNA SIĘ ZGŁOSIĆ?
Konkurs nagłośni Wasze osiągnięcia
Zyskacie wizerunek ﬁrmy „robiącej” dobre
projekty
Zostaniecie uroczyście uhonorowani
podczas XI Międzynarodowego Kongresu
PMI Poland Chapter
Otrzymacie pisemny raport z oceny
aplikacji sporządzony przez ekspertów
Dwie osoby z Waszej ﬁrmy/organizacji
będą mogły bezpłatnie wziąć udział w XI
Międzynarodowym Kongresie PMI Poland
Chapter
i wiele więcej!

Zgłoszenia przyjmowane są
do 30 września 2016 r.
Szczegóły:
PMI.ORG.PL/PROJEKTY/PROJEKT-ROKU

11. Międzynarodowy Kongres
PMI Poland Chapter
28-30 listopada 2016, Warszawa

NAJWIĘKSZE WYDARZENIE PMI PC w POLSCE
Dziesiątki wystąpień, setki praktyków PM
Zarezerwuj tę datę, nie może Cię tam zabraknąć!
Szczegóły wkrótce na stronie www Kongresu i w social media

Fot. Archiwum PMKC
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Ile produktu w projekcie
wolontariackim?
Jan Potoczek
Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać,
że organizacja obozu dla dzieci nie jest wystarczającym powodem, aby stworzyć cały
projekt. Mówimy tutaj o projekcie z podziałem na role, zespoły, obowiązki, z ryzykami
i budżetem. Założeniem przy tworzeniu obozu
prawdopodobnie byłoby, aby po prostu zajmować się rzeczami najbardziej wymagającymi uwagi, a reszta jakoś się ogarnie. I pewnie
dałoby się to tak zrobić, gdyby robiła to jedna
osoba. Natomiast sprawa zaczyna się komplikować gdy w grę wchodzi konieczność stworzenia zespołu. Zespół oznacza większą liczbę
osób, a co za tym idzie konieczność rozbicia wyzwania na mniejsze części – zadania,
aby móc je „rozdać” innym do zrobienia. To,
z kolei, prowadzi do sytuacji, gdzie na skutek
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fragmentacji projektu i zadań do wykonania nagle pojawia się cała gama innych spraw
bądź ryzyk, którymi również należy się zająć.
I to też pokazuje liczbę mniejszych bądź większych produktów dostarczanych przez Project
Management Kids Camp (PMKC).

Co dostarcza projekt wolontariacki?
Najbardziej oczywistą odpowiedzią (przynajmniej w tym konkretnym przypadku)
byłaby taka, że projekt dostarcza obóz wakacyjny z zarządzania projektami. Natomiast,
aby uniknąć ogólników, lepiej byłoby rozbić
to na mniejsze elementy, mianowicie dzieci
i wolontariuszy.
Dla młodych uczestników jest to zdecydowanie coś nowego, innego niż dotychczasowe
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wyjazdy na obozy rekreacyjne. Z racji, że kolejny już rok obóz kierowany jest do dzieci z fundacji, domów dziecka, oraz rodzin o niskim
statusie materialnym, pomysł przewodni
skupia się na wręczeniu tym dzieciakom narzędzi, dzięki którym będą w stanie osiągnąć
swoje cele. Oczywiście na tym nie kończy
się to, czego projekt dostarcza najmłodszym.
Samymi narzędziami nic nie zdziałają, jeśli nie
wiedzą, jak ich używać, ani jeśli nie zmienią
sposobu myślenia na bardziej otwarty, sprawiający, że same zechcą określać sobie cele
i do nich dążyć, mając ciągle pewność, że są
w stanie to osiągnąć własnymi zdolnościami.
Wolontariusze z kolei, jako dostawcy produktu dla dzieci, dostają w pewnym sensie projekt-piaskownicę. Ponieważ PMKC zmienia się
co edycję, osoby dołączające do niego mogą
robić z nim co tylko chcą, próbować własnych
pomysłów, realizować swoje projekty, eksperymentować oraz uczyć się nowych podejść
oraz zdolności. Dodatkowo mają też okazję
sprawdzić się w dziedzinach, których dotychczas unikali (chociażby zarządzanie budżetem

bądź pozyskiwaniem funduszy i negocjacjami).
To, że wśród wolontariuszy są doświadczeni
project managerowie, jak i osoby nie mające
nic wspólnego z projektami, nie ma najmniejszego znaczenia, a wręcz dodaje zdrowej dywersyfikacji wraz z wymianą wiedzy i doświadczeń.
Wszystkie wyżej wymienione wartości są dość
mało namacalne, natomiast jest jeden produkt, który zrzesza je wszystkie, i jest jednym
z głównych celów PMKC. Mowa tutaj o zespole, zarówno wolontariuszy jak i dzieci.

Zespół jako produkt
PMKC jest projektem ewoluującym i żywym,
co sprawia, że sam w sobie jest produktem.
Mimo to, najważniejszymi wartościami dostarczonymi przez niego są właśnie zespoły,
które to są w stanie uformować się w odpowiedni sposób, właśnie na skutek tej zmienności całego projektu.
Oba zespoły, mimo oczywistych różnic mają
też cechy wspólne, jak choćby to, że formują się od zera, wpływają na siebie wzajemnie,
oraz na cały projekt i kolejne, które przyjdą po
tym obecnym. Pozostają też w ścisłej zależności od siebie nawzajem, głównie dlatego,
iż zespół wolontariuszy formuje się aby dostarczać produkt, będący obozem, zespołowi
dzieci. Ten z kolei daje cel obecnemu zespołowi, oraz wpływa w dużym stopniu na działania
przyszłych zespołów wolontariuszy. Tworzy to
bardzo sprawnie działający łańcuch wzajemnych zależności oraz ciągłego modyfikowania. To właśnie te stałe zmiany i modyfikacje
wpływają na typ zespołu oraz całego projektu.

Samoorganizacja
Co prawda jest podział na zespoły, liderów
oraz głównego kierownika całego projektu, natomiast relacja między nimi w żadnym
stopniu nie przypomina typowej struktury hierarchicznej. W tym względzie formowanie zespołu wolontariuszy i dzieci jest dość zbliżone,
gdyż w obu przypadkach zebrana jest grupa
przypadkowych jednostek, które starają się
współpracować w celu osiągnięcia wspólnego celu, bez konieczności ciągłego monitoringu i narzucania zadań przez głównego zarządzającego. Każdy może wyjść z własną inicjatywą, dodać coś od siebie i zająć się tym, co
uważa za stosowne i najlepsze dla projektu.
W przypadku wolontariuszy dużym czynnikiem wpływającym na samoorganizację jest
odległość. Z racji rozproszenia zespołu, niemożliwe jest, aby wszyscy byli w stanie spo-

tykać się regularnie w jednym miejscu, przez
co większość komunikacji odbywa się zdalnie.
Bez możliwości bezpośredniej integracji, jaką
dają spotkania twarzą w twarz, wolontariusze muszą sobie radzić na inne sposoby i samodzielnie otwierać się na innych, wychodzić
do siebie nawzajem z pomocą i propozycjami
oraz starać się zrozumieć podejście i potrzeby każdej z osób. To wymaga prawie tak wielkiego nakładu pracy, jak organizacja samego
obozu, gdyż zmusza to każdego do empatii, co
jest możliwe tylko dzięki dużej dozie zaufania
i otwartości.
Różnica w formowaniu się zespołu dzieci przejawia się w głównie w kwestiach czasu i miejsca. Uczestnicy obozu mają zaledwie 2 tygodnie na stworzenie działających zespołów,
które są w stanie dostarczyć założony na początku produkt (w tym roku będą to roboty).
Tutaj sprawa ma się podobnie jak w przypadku wolontariuszy, jako że większość dzieci
nie zna się nawzajem, są z różnych środowisk i posiadają różnorodne umiejętności i doświadczenia, każdy chce też czegoś innego od
obozu. Na szczęście pomaga kwestia dwutygodniowej integracji i ciągłego przebywania
ze sobą, w przeciwieństwie do bycia rozrzuconym po całym kraju. Dzięki temu członkowie zespołu są w stanie szybciej się poznać,
zrozumieć swoje ograniczenia i słabości, oraz
zacząć wspierać i uzupełniać się nawzajem.
Formowaniu zespołu ciągle towarzyszy
zmiana, której muszą poddać się członkowie,
zarówno na stopie mentalnej jak i profesjonalnej. Konieczna jest zmiana sposobu myślenia,
z hierarchicznego, nastawionego na oczekiwanie, że ktoś da zadanie do wykonania, z którego będzie się potem rozliczanym. Tutaj nikt
nikogo nie zmusza do działania, każdy może
zrezygnować w którymkolwiek momencie,
więc jedyną siłą napędową jest własna motywacja i zaangażowanie. Dużym atutem jest
zdobyte doświadczenie, które zależy tylko od
własnego zaangażowania. Próżno szukać tutaj
osoby, która sama z siebie da komuś wymagające zadanie. Tutaj tych zadań należy chwytać
się samemu i im więcej własnej energii włoży
się w radzenie sobie z nimi, tym więcej doświadczenia i nauki można zabrać ze sobą na
koniec. Jest to zasada bardzo sprawiedliwa,
aczkolwiek wymagająca pewnej zmiany sposobu myślenia.

Więcej niż zespół
PMKC ciągle ewoluuje jako projekt i obecnie
zaczyna być już czymś więcej niż tylko zespo-

łem wolontariuszy bądź dzieci. To za sprawą
angażowania coraz to nowych osób oraz firm,
dzięki którym z roku na rok tworzą się nowe
pomysły, wdrażane potem w życie. Mówimy
tu chociażby o głównym darczyńcy z drugiej
edycji – Fundacji Orlen Dar Serca, która nie
tylko dofinansowywała inicjatywę, ale również
powierzała swoich wychowanków. To pokazuje, że PMKC jest projektem nie tylko wzbudzającym wiele zaufania, ale również przynoszącym konkretne efekty. Nie można też zapomnieć o wielu partnerach merytorycznych
i osobach prowadzących zajęcia, dzięki którym
możliwe jest przemycenie coraz to nowszych
pomysłów nie tylko dla dzieci, ale również do
samego projektu.
Co dalej? Tego nie wiadomo, w końcu całość
podlega ciągłej zmianie, natomiast na pewno
są plany zaangażowania jeszcze większej
liczby osób oraz stworzenia platformy wymiany informacji dla wszystkich organizujących podobne inicjatywy i pokazującym dzieciom, że dzięki podstawowym zasadom zarządzania projektami są w stanie osiągnąć
prawie wszystko, co sobie zaplanują.

Jan
Potoczek
Początkujący Project Manager, który po kilku
latach gromadzenia doświadczenia w branży
edukacyjnej i naukowej stwierdził, że czas
wykorzystać to w projektach, co jak na razie
sprawdza się bardzo dobrze. Do PMKC dołączył w zeszłym roku i obecnie przyszło mu
zarządzać sukcesem trzeciej edycji. Profesjonalnie członek bardzo dyrektywnego PMO
w globalnym programie wdrażającym system
kontroli i screeningu klientów przedsiębiorstwa. Prywatnie, na skutek wcześniej rozwiniętego zboczenia zawodowego, stale szuka
nowych rzeczy do nauki i nowych zdolności
do zdobycia, czym też lubi dzielić się potem
z innymi.
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Fot. David Dell’Olio, FOTO WORLDWIDE, druk za zgodą PMI®
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PMI Leadership Institute Meeting
EMEA 2016
Paulina Szczepaniak
6-8 maja w Barcelonie podczas
PMI Leadership Institute Meeting
(LIM) EMEA 2016 spotkało
się ponad 300 przedstawicieli
81 chapterów z 69 krajów. Choć
było to regionalne spotkanie
liderów PMI, nie zabrakło też
wolontariuszy z Azji i Ameryki
Północnej. Po co organizować
takie spotkania? Jak było i czy
warto? – zapraszamy do
zapoznania się z krótką relacją
i wrażeniami z pobytu, o których
piszą nasi wolontariusze.
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Jeśli jeszcze zastanawiacie
się, czy warto zaangażować
się w działalność PMI, mamy
nadzieję, że to pomoże
w podjęciu decyzji.
PMI raz do roku organizuje regionalne spotkania liderów chapterów, aby wesprzeć wdrożenie nowych wolontariuszy, ułatwić poruszanie się po strukturze i zasobach PMI, umożliwić osobiste nawiązanie relacji z osobami,
które być może znamy tylko z maili… i długo
by jeszcze wymieniać. LIM to tak naprawdę niezliczone możliwości, zarówno w kontekście kontaktów z innymi chapterami, poznania się lub zacieśnienia znajomości, zdo-
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bycia informacji bezpośrednio od przedstawicieli PMI Global... LIM to wreszcie wydarzenie, podczas którego, w niesamowicie przyjaznej i pozytywnej atmosferze, ludzie z pasją
i o wspólnych zainteresowaniach, wspólnej
misji, wymieniają się pomysłami. Razem też
„wgryzają się” w wyzwania dnia codziennego w prowadzeniu działań w chapterach. Planują nowe, ciekawe inicjatywy i zawiązują
znajomości na spory kawałek życia. Wśród
weteranów LIM dało się słyszeć komentarze,
że spotkania te są jak wyczekiwane „zjazdy
rodzinne”.
Program LIM zaprojektowano tak, aby każdy
uczestnik skorzystał nie tylko merytorycznie,
ale też rozwojowo. Wspólne sesje obszarowe
w formie warsztatowej pozwalały na wymianę
doświadczeń i poszukiwanie rozwiązań trudnych kwestii. Motywacyjne wystąpienia keynote’ów inspirowały do działania i „ładowały baterie” na kolejne godziny wolontariatu.
Specjalne spotkania dla first timers umożliwiły lepsze poznanie organizacji, które przyczyni
się do sprawniejszego działania w swoich lo-

kalnych oddziałach. A wieczorki przy katalońskiej muzyce i jedzeniu, które zapewnił Spain
Chapter, były doskonałą okazją do poznania
się jeszcze lepiej i długich rozmów w nieformalnej atmosferze.
Polska grupa była najliczniejszą reprezentacją, jaka zjawiła się na LIM. Za dotychczasowe osiągnięcia, w nagrodę lub dla wyróżnienia, pojechało aż 19 wolontariuszy PMI PC.
Trzech naszych wolontariuszy: Małgorzata
Kusyk, Michał Rączka i Agata Czopek, poprowadziło własne sesje jako speakerzy. Pozostali uczestnicy LIM zwracali uwagę na to, że
o swoich działaniach opowiadamy z pasją i zaangażowaniem, że Poland Chapter jest bardzo
aktywny, a liczba naszych wolontariuszy idąca
w setki rocznie przyprawiała niektórych o pozytywny zawrót głowy. Z pewnością wszyscy wolontariusze PMI PC mogą być dumni ze
skali działań, jakie prowadzimy i z tego, że są
częścią tak fantastycznej społeczności. Zachęcamy do brania odpowiedzialności i działań wolontariackich w PMI PC – za rok na kolejnym spotkaniu liderów PMI we Włoszech
może to Wy będziecie mogli z dumą dzielić się
doświadczeniem i reprezentować PMI Poland
Chapter.
Baaarcellooona!
Barcellooona!
Tak… to był mój pierwszy raz!
Pierwszy raz w Barcelonie i pierwszy raz na LIM. Ktoś mógłby zazdrościć: Gaudi, La Rambla… Szczerze? Nie
było czasu na zwiedzanie. Program LIM był
bardzo intensywny, a gościna pierwsza klasa.
Pierwszaki są bardzo „zaopiekowane” i dostają podstawy poruszania się w środowisku
PMI i LIM. Masz możliwość spotkania z doświadczonymi wolontariuszami PMI i skorzystania z ich doświadczeń. Od słowa do słowa
wymieniłem wiele wartościowych kontaktów
z nowymi i wieloletnimi wolontariuszami PMI
z całego świata.
Wymiana kontaktów, wykłady, dyskusje, rozmowy, pobieranie najlepszych lekcji… 3-dniowe doświadczenie w Barcelonie – bezcenne.
Wprost The Net&Working Value, niby wolontariat, w który chcesz się zaangażować, ale jest
tak sympatycznie, że się zapominasz, zapominasz i zapominasz… Już wyglądam kolejnego
spotkania – LIM EMEA 2017.
Paweł Andersohn
PMI PC Oddział Kujawsko-Pomorski
LIM to nie tylko ogromna dawka
wiedzy o samym PMI, jego funkcjonowaniu i zasadach, ale też
miejsce do dyskusji na temat

pomysłów i zaangażowania ludzi z całego
świata. Trzy dni, podczas których można
poznać mnóstwo osób, których pasją jest
zarządzanie projektami i szerzenie dobrych
praktyk. Ucieszył mnie fakt, że coraz częściej inne oddziały zainteresowane są uczeniem dzieci i młodzieży. Inspirujące okazały się dla mnie rozmowy z przedstawicielami
PMI Educational Foundation, jak i prezentacja Oliviera Lazara, w trakcie której poruszył
zaangażowanie dzieci w zarządzanie projektami. Udowodniło mi to po raz kolejny, jak
ważny jest organizowany przez nasz oddział
dwa razy w roku obóz English Camp.
Patrząc na to, że Polskę reprezentowało na
LIMie aż 19 osób, w tym troje było prelegentami i jakie wrażenie wywołało to na pozostałych uczestnikach, powinniśmy być dumni
z naszych osiągnięć na terenie całego kraju.
Ada Grzenkowicz
PMI PC Oddział Gdańsk
LIM to świetne miejsce, by dowiedzieć się, czym jest PMI,
jakie wartości reprezentuje oraz
w jakim kierunku podąża. Można
rozwinąć tam także swoje osobiste kompetencje, jak np. podczas sesji Dino Butoraca
o byciu autentycznym liderem. Dino w bardzo
przystępny sposób wypunktował, na co powinniśmy zwracać uwagę, jak pracować nad
naszą autentycznością i jak ważne jest to,
byśmy najpierw poznali siebie – bez tego
nigdy nie możemy być autentyczni.
To, co ujęło jednak moje serce na LIM to atmosfera tam panująca i cudowni ludzie.
Z jednej strony mogliśmy wymieniać doświadczenia i przemyślenia, z drugiej zaś, spotkałam
fantastycznych przyjaciół. PMI faktycznie jest
globalną organizacją!
Joanna Waszkiewicz
PMI PC Oddział Szczecin
Okazji takich, jak wyjazd na LIM
się po prostu nie marnuje. Co zrobiło na mnie największe wrażenie? Ludzie, którzy byli obecni na
evencie. To było coś niesamowitego widzieć
ponad 300 cały czas uśmiechniętych osób,
które po prostu chciały tam się pojawić. Nikt
im tego nie kazał, nie zmuszał, oni po prostu
chcieli tam być, bo wszystko co jest związane
z PMI to ich pasja! Co do samego programu, to
wybierałem głównie sesje związane z Leadershipem – tu mi najbardziej zapadło w pamięć
wystąpienie Oliviera Lazara – jaka jest przyszłość PMI w perspektywie nastu lat; jakich
narzędzi używać, żeby dalej rozwijać zarządza-

nie projektami wg PMI. “Don't promote a Profession. Preach for a Life Skill”, “future generations are future credential holders, therefore
future members (students, kids)”, “Use the environment as an outreach channel (school and
university teachers, parents of these kids and
students)” – to tylko niektóre z bezcennych
wskazówek z LIM.
Marcin Płóciennik
PMI PC Oddział Poznań
Największą zaletą konferencji
była możliwość poznania osób
zaangażowanych w PMI, zarówno
wolontariuszy jak i pracowników
z ponad 70 krajów i 5 kontynentów. To dzięki
tworzonym relacjom nasza praca staje się łatwiejsza. Bo współpracownicy lubią z nami
pracować. Bo chcą nam pomóc. Bo czują się
z nami dobrze, więc dokładają starań, by podtrzymać naszą relację. Czasami, bo po prostu
nas znają, więc nasze prośby mają większy
priorytet. A otwarta i przyjazna atmosfera,
jaką udało się nam zbudować na tegorocznym
LIMie tylko temu sprzyjała. Takie konferencje
jak ta konsolidują i motywują wszystkich zaangażowanych w działalność PMI, wspierając
nas w budowie prężnie działającej, światowej
organizacji.
Michał Balkowski
PMI PC
Wyjątkowość LIM przejawiała
się dla mnie w wielu aspektach.
Jednym z nich było zaproszenie
na poranne śniadanie z bardzo
energetyczną Joanne Lynch (Manager,
Volunteer Programs and Services, PMI),
gdzie wspólnie z innymi liderami z Europy
zastanawialiśmy się nad zakresem globalnego Orientation program for new chapter
leaders. Zabrałam dla siebie dużo inspiracji
do budowania lokalnej społeczności PMI
i wspierania w rozwoju nowych liderów PMI
PC. Kolejnymi inspirującymi elementami
były prelekcje Dino Butoraca, Oliviera Lazara
i Rene Carayola. Ostatni z nich opowiadał
o tym, że każdy z nas ma swojego SPIKE’a:
Strengths, Positively Identified Kick-Start
Excellence, który tylko czeka na odkrycie.
Uczestnictwo w LIM pozwala poczuć się
częścią dużej społeczności PMI, która dzięki
ogromnemu zaangażowaniu wolontariuszy
z całego świata ma wpływ na zmianę świata
na lepszy, wykorzystując najlepsze praktyki
z zarządzania projektami.
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Agnieszka Krogulec
Zarząd PMI PC
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STREFA WYDARZEŃ

Inspiracje dla portfela
Relacja z konferencji Portfolio Experience 2016
Anna Bilny
2 dni. 97 słuchaczy konferencji,
35 uczestników warsztatu.
13 prelegentów, 12 wystąpień:
8 referatów i 4 sesje round
table. 2 panele, 7 prezentacji
po angielsku, 5 w języku
polskim. 1 nagroda PMO Award,
3 wyróżnienia. Niezliczona
ilość inspiracji i praktycznych
wskazówek dla kierowników
portfela projektów, dyrektorów
PMO i ekspertów w zarządzaniu
projektami. Tak pokrótce można
opisać trzecią edycję konferencji
Portfolio Experience.
Konferencja Portfolio Experience 2016 odbyła
się w dniach 14-15 kwietnia 2016. W warszawskim hotelu Radisson Blu Centrum zebrali się najlepsi eksperci i praktycy doświadczeni w zarządzaniu projektami, programami
i portfelami projektów. Wśród nich większość
to liderzy PMO i specjaliści wysokiego szczebla. Pierwszego dnia konferencji uczestniczy-
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li w wykładach i sesjach round table, drugiego dnia natomiast część osób wzięła udział
w całodniowym warsztacie. W tym roku konferencji przewodziło hasło „Strategic Alignment and Business Transformation”.
Sukcesem tegorocznej edycji był interesujący program wydarzenia, bogaty w wystąpienia
energicznych prelegentów posiadających szeroką wiedzę biznesową, którą z pasją przekazują w jasny i inspirujący sposób. Tak trafnego doboru nazwisk do agendy dokonali członkowie Rady Programowej, której przewodniczył Maciej Bodych, Prezes WHITECOM Project Experience, główny organizator wydarzenia.
Na otwarcie konferencji wystąpił Peter Taylor
z Wielkiej Brytanii. Kierownik globalnego PMO
w Kronos Inc., który sam siebie nazywa Lazy
Project Managerem (nawiązując do tytułu
swojego bestsellera), podkreśla, że jego misją
jest nauczyć jak największą liczbę osób „pracować mądrzej, a nie ciężej”. I to właśnie
hasło przyświecało mu podczas wystąpienia, w którym przedstawił studium przypadku swojego PMO i wprowadzonego przez nich
modelu Project Academy.
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Kolejną prezentację poprowadził Damian
Joniec reprezentujący Platynowego Sponsora, firmę Microsoft. Specjalista ds. rozwiązań
informatycznych w zarządzaniu projektami
przedstawił przykład wykorzystania platformy
Microsoft Project and Portfolio Management,
zwracając uwagę na moduł analizy strategicznej portfela i funkcje tworzenia portfeli projektów optymalnie realizujących cele strategiczne przedsiębiorstwa. Drugi przedstawiciel
Microsoftu wystąpił w późniejszej sesji round
table z tematem „Zaangażowanie zespołu
do zbudowania strategii organizacji na lata”.
Cezary Aniśko omówił przykład implementacji tymczasowego PMO, problemy z motywacją pracowników i integrację narzędzi w ekosystemie 40 firm.
Sesja panelowa w tym roku została podzielona na dwie ścieżki językowe. Panel anglojęzyczny rozpoczął się wystąpieniem Beth
Ouellette. Amerykanka z doświadczeniem
projektowym w niemal 40 krajach z pełną fascynacją przekonywała publiczność, że niezależnie od tego, czy PMO zajmuje się zarządzaniem projektami, programami czy portfelem projektów, najważniejszy dla sukcesu organizacji jest zespół. Zgodnie z tym podejściem zaproponowała nowe rozwinięcie
skrótu PMO, które mogłoby brzmieć „Project
Mentoring Office”. Inspirująca prezentacja
pełna pozytywnej energii została zakończona typowo amerykańskim „Never give up!”.

Równolegle do ścieżki angielskiej odbyły się
wykłady w języku polskim. Dzięki wprowadzeniu tej zmiany w formule konferencji uczestnicy mieli możliwość wysłuchania najlepszych
polskich prelegentów bez względu na barierę
językową.

dwie dziedziny, a mianowicie Biura Projektów
Strategicznych. Na praktycznych przykładach
przedstawił zależności między realizacją strategii a zarządzaniem portfelem projektów. Nie
zabrakło również słowa o zwinnym podejściu
do zarządzania portfelem.

Na otwarcie sesji polskiej, podobnie jak w zeszłym roku, organizatorzy zaprosili zwycięzcę poprzedniej edycji PMO Award. Małgorzata Korytowska z ING Banku Śląskiego
opowiedziała o drodze, jaką przeszło jej Biuro
do tytułu Najbardziej Dojrzałego PMO Roku
2014. Dyrektor Departamentu Zarządzania w
zwycięskiej firmie przedstawiła krok po kroku
ścieżkę rozwoju jednostki, którą zarządza,
problemy, jakie napotkał jej zespół oraz plany
na przyszłość. Słuchacze docenili praktyczne
aspekty wystąpienia i chętnie kontynuowali
rozmowy w hotelowym foyer.

Na zamkniecie panelu anglojęzycznego odbyła
się rozluźniająca, ale i motywująca do przemyśleń sesja round table poprowadzona przez
Agnieszkę Gasperini. Uczestnicy zostali podzieleni na grupy przy stołach, tworząc w ten
sposób fikcyjne PMO. Następnie zostali poproszeni o znalezienie mocnych stron swoich
nowych zespołów projektowych. W wyniku
tego ćwiczenia uczestnicy zdefiniowali walory
globalnego PMO (tj. wszystkich grup na sali):
zdolności integracyjne, praca zespołowa,
wszechstronność, kreatywność, motywacja, współpraca. To proste zadanie niosło za
sobą przesłanie, że aby podnieść produktywność zespołu, powinniśmy zastanowić się nad
swoimi mocnymi stronami i koncentrować się
na ich rozwoju.

Następnie w sesji anglojęzycznej wystąpił duet – Jerzy Stawicki i Egor Sviridenko,
którzy mówili na temat znaczenia wizualizacji
w zarządzaniu portfelem projektów. Uczestnicy moderowanego przez nich panelu zastanawiali się nad metodami wyboru odpowiednich projektów i ich priorytetyzacji, a następnie dyskutowali o możliwościach prezentacji portfela projektów. Formuła round table
pozwoliła na integrację w grupach i szybki
networking.
W sąsiedniej sali w tym samym czasie dyskusję przy okrągłych stołach poprowadził Witold
Hendrysiak z Raiffeisen POLBANK S.A. Podczas sesji uczestnicy odpowiedzieli sobie na
szereg pytań dotyczących korzyści, jakie projekty przynoszą organizacji. Pojawiły się również praktyczne przykłady i inspirujące rozwiązania w odpowiedzi na pytanie, co zrobić, aby
z sukcesem wdrożyć zarządzanie korzyściami.
Największą atrakcją konferencji okazała się
prelekcja Craiga Kilforda z Wielkiej Brytanii.
Craig jako specjalista z 20-letnim doświadczeniem w doradztwie biznesowym, ale również artysta z talentem scenicznym, potrafi zainteresować publiczność. Swoje zaawansowane merytorycznie wystąpienie przybrał
w nieszablonową prezentację i urozmaicił ciekawymi anegdotami. To połączenie wiedzy
i swobody wystąpienia sprawiło, że uczestnicy konferencji z przyjemnością wysłuchali wykładu na temat metod wdrożenia PMO w brytyjskim urzędzie statystycznym, opierających
się na Value Experience i badaniu poziomu zadowolenia pracowników.
Podczas gdy Craig Kilford opowiadał o dokładnie 48,8% szczęśliwszych pracownikach
PMO, w panelu polskojęzycznym występował Piotr Ogonowski. Doświadczony praktyk zarządzania portfelem projektów i ekspert
w zarządzaniu strategicznym w swojej wypowiedzi zaprezentował rozwiązanie łączące te

Po sesjach panelowych nadszedł czas na ceremonię wręczenia nagród PMO Award. Tegoroczna edycja konkursu nie obyła się bez niespodzianek. Formuła konkursu zakłada dwie
kategorie nagród. Nieoczekiwanie jednak wszyscy kandydaci zgłosili chęć udziału w rywalizacji tylko w jednej z nich. W związku z tym
jury postanowiło przyznać jedną główną nagrodę dla Najszybciej Rozwijającego się PMO oraz
trzy wyróżnienia. Laureatem PMO Award 2015
została firma Young Digital Planet, a nagrodę w imieniu zwycięzcy odebrała pani Justyna
Baranowska, Dyrektor Biura Projektów. Wśród
wyróżnionych firm znalazły się Raiffeisen POLBANK, AXA oraz Ministerstwo Sprawiedliwości. Gratulujemy laureatom i zapraszamy
wszystkie jednostki zarządzania projektami do
przyszłorocznej edycji konkursu. Jednocześnie
przypominamy o możliwości kandydowania
również do tytułu Najbardziej Dojrzałego PMO.
Sesja końcowa konferencji obejmowała wystąpienia dwóch prestiżowych gości z zagranicy. Jack Hsieh z Tajwanu opowiedział o dostosowaniu zarządzania portfelem do strategii
organizacji za pomocą rozwoju nowych produktów (New Product Development) i analizy
biznesowej. Oparł swoją wypowiedź na przykładzie chińskiej korporacji państwowej, podkreślając zależności NPD i BA w ekosystemie portfela projektów. Swojemu wystąpieniu
nadał rodzinny charakter, nieraz odwołując się
do przykładów z życia codziennego.
Na zakończenie pierwszego dnia konferencji wysłuchaliśmy wypowiedzi Mohameda
Khalify z Kuwejtu, jednego z niewielu posiadaczy wszystkich certyfikatów PMI. Ekspert
opowiadał o czynnikach wpływających na
transformację organizacyjną. Katalizatorami

zmian nazwał zwinność, zarządzanie zmianą
i innowacje, ale podkreślił również rolę ludzi
i sprawnej komunikacji, bez których sukces
organizacji byłby niemożliwy. Wystąpienie
było urozmaicone anegdotami i energizerami,
dzięki którym, mimo późnej pory, publiczność
aktywnie współuczestniczyła w wykładzie.
Drugiego dnia konferencji odbył się warsztat poprowadzony przez głównego prelegenta konferencji, Petera Taylora. Warsztat „Leading and Delivering the Best PMO for your
Business” łączył w sobie wiedzę zawartą
w dwóch książkach autorstwa prowadzącego, a uczestnicy w interaktywny sposób nauczyli się pracować z różnego rodzaju biurami projektów, dowiedzieli się, jakie cechy
charakteryzują skutecznego kierownika projektu, a także, jakie tak naprawdę powinny
być „najlepsze” biura zarządzania projektami.
Warsztat został odebrany z entuzjazmem,
a Peter potwierdził, że jest światowej klasy
trenerem.
Z sali docierały komentarze, że poziom konferencji rokrocznie wzrasta, a uczestnicy z zaciekawieniem oczekują propozycji programowych na Portfolio Experience 2017. Szczegóły
dotyczące przyszłorocznej edycji konferencji
będziemy stopniowo ujawniać na stronie internetowej wydarzenia (www.portfolioexpe►
rience.pl) oraz na Facebooku (www.facebo►
ok.com/PortfolioExperience). Zachęcamy do
śledzenia naszych portali, na których publikujemy cykl wspomnień najlepszych momentów z Portfolio Experience 2016. Zapraszamy
również do odwiedzin na nowej witrynie poświęconej PMO Award (www.pmoaward.pl).
Mamy nadzieję, że za rok ponownie spotkamy
się w szerokim gronie specjalistów zarządzania portfelem projektów i PMO na kolejnej
edycji konferencji. Zapewniamy, że będzie
równie ciekawie i inspirująco!

Anna
Bilny
Konsultantka ds. Wsparcia Biura Projektów
w WHITECOM Project Experience. W zespole
Portfolio Experience odpowiada za komunikację i marketing. W codziennej pracy uczestniczy w projektach doradczych i szkoleniowych.
Między innymi zajmowała się projektowaniem
narzędzi wspierających zarządzanie projektami
na rzecz wdrożenia metodyki w jednym
z banków. Doświadczenie zdobywała w Polsce
i za granicą, głównie w Niemczech. Aktywnie
udziela się w Europejskim Stowarzyszeniu Geograficznym EGEA. Jest absolwentką dwóch kierunków studiów na Uniwersytecie Warszawskim.
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Otwarcie i powitanie uczestników jubileuszowej, V edycji
konferencji trwa! Organizatorzy z niecierpliwością wyczekują
pierwszych wystąpień zaproszonych prelegentów.

Pierwszy dzień konferencji Project
Management Session 2016.
Rejestracja w toku.

V edycja konferencji
Project Management
Session

„Jak się zajechać i nic nie zrobić? Czy
jest coś ważniejszego od zarządzania
projektami?” Na te pytania podczas
swojej prelekcji odpowiedzi
poszukiwał Paweł Feliński.

Organizator:

Koło Naukowe Project Management Group
Czas, start! Pierwsze prelekcje i warsztaty
rozpoczęte. Na zdjęciu – pizza zbudowana
przez uczestników podczas warsztatów
Kanban Pizza Game, prowadzonych przez
Łukasza Sienkiewicza.

Data: 16-17 kwietnia 2016 r.
Miejsce: Kampus Politechniki Wrocławskiej
Opracowanie: Agata Skórzyńska
Fot: JD-Vision; Martyna Król

Przerwy pomiędzy aktywnościami to nie
tylko czas odpoczynku, ale również
inspirujących rozmów przy kawie.

A jeśli nie rozmowy, to może dobra lektura?
Egzemplarz „Strefy PMI”, otrzymany przez
każdego uczestnika, na pewno dostarczy
wrażeń jeszcze po konferencji!
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Na pytania zawsze jest dobra pora! Uczestnicy konferencji śmiało dzielili się
swoimi sugestiami i wątpliwościami z prowadzącymi i resztą grupy.

Podróż przez Afrykę na motocyklu w kilka godzin, i to wszystko w duchu Agile? Podczas PM
Session to możliwe! Na zdjęciu podróżnicy podczas gry symulacyjnej Kinshasa – Agile African
Adventure, poprowadzonej przez Jolantę Łabędzką-Benisz.

Program konferencji wydrukowany na identyﬁkatorach to
nieocenione źródło informacji dla uczestników wydarzenia.

Na V edycję – pięciu zaproszonych specjalistów z różnych branż, którzy podczas panelu dyskusyjnego zmierzyli się
z zagadnieniem „Z metodyką czy bez?”. Wszystko pod bacznym okiem moderatora, Michała Kasprzyka.

Panel dyskusyjny okiem
jednej z uczestniczek.

Drugi dzień konferencji Project Management Session 2016. Pełna sala
podczas prelekcji otwierającej, poprowadzonej przez Szymona Gruszkę.

Przez zabawę do nauki! Klocki LEGO użyte w grze
symulacyjnej City Scrum Game posłużyły uczestnikom
do budowy miasta. Grę poprowadzili: Izabela Majer,
Wojciech Gajewski i Grzegorz Bandurowski.

Podczas wydarzenia duży nacisk położono na pracę
zespołową. Bo w grupie siła! Zdjęcie uwiecznia warsztaty
poprowadzone przez Remigiusza Samborskiego.

Organizatorzy V edycji konferencji Project Management
Session (prawie) w komplecie. Do zobaczenia za rok!
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Fot. Sylwester Fronczak

STREFA STUDENTA

PMDays – studencka konferencja
na profesjonalnym poziomie
Paulina Pyc, Michał Korchow
W dniach 25 27 kwietnia 2016
roku odbyła się 11. edycja
konferencji Project Management
Days zorganizowana przez
członków Studenckiego Koła
Naukowego Zarządzania
Projektami działającego przy
Szkole Głównej Handlowej
w Warszawie. Tematyka prelekcji
oraz warsztatów koncentrowała
się wokół czterech głównych
obszarów: podstaw zarządzania
projektami, soft skills, narzędzi
oraz projektów branżowych.
Celem konferencji jest szerzenie wiedzy z zakresu zarządzania projektami wśród różnych
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grup odbiorców, między innymi studentów,
którzy znajdują się na początku swojej kariery
i wiążą przyszłość z pracą kierownika projektu oraz firm, które stawiają na rozwój pracowników, umożliwiając im zdobywanie aktualnej
wiedzy i poznawania nowinek z branży.
To doskonała okazja do wymiany doświadczeń pomiędzy początkującymi i specjalistami, a także nawiązania biznesowych znajomości poprzez efektywny networking w branżowym środowisku.

Czego można spodziewać się na
PMDays, czyli program wydarzenia
Tegoroczną edycję konferencji otworzył panel
dyskusyjny zatytułowany „Wszystko, co chciałeś wiedzieć o pracy project managera, ale nie
miałeś kogo zapytać” z udziałem przedstawi-
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cieli firm sektora usług doradczych – KPMG
oraz Accenture. W czasie dyskusji moderowanej przez dr Bartosza Gruczę, Kanclerza
SGH i opiekuna koła, zostały poruszone zagadnienia związane z codziennością kierownika projektu oraz jego zespołu. Uczestnicy
mieli szansę zapoznać się z punktem widzenia osób pracujących zarówno w międzynarodowych korporacjach, jak i sektorze publicznym, którzy swoje doświadczenia konfrontowali z przedstawionymi zagadnieniami i pytaniami z zakresu realizacji projektów.
Program dalszej części wydarzenia podzielony
był na cztery bloki tematyczne:
Podstawy zarządzania projektami – dla
osób rozpoczynających przygodę z zarządzaniem projektami i tych, którzy chcą
podszkolić konkretne umiejętności,
Soft skills – warsztaty wspomagające
rozwój kompetencji miękkich, coraz bardziej pożądanych u Project Managerów,
Narzędzia w zarządzaniu projektami
– prezentacja i omówienie poszczególnych
narzędzi i technik stosowanych w zarządzaniu projektami,

Projekty branżowe – prezentacja specyfiki projektów w konkretnej gałęzi przemysłu
lub branży.
W ciągu trzech dni uczestnicy brali udział
w wybranych przez siebie wykładach oraz
warsztatach, prowadzonych przez ekspertów
z różnych dziedzin. Są to między innymi praktycy biznesu, zawodowi trenerzy oraz wykładowcy akademiccy. Dzięki stale pielęgnowanym kontaktom z władzami uczelni wśród
prelegentów pojawiają się najlepiej oceniani
wykładowcy, którzy chętnie dzielą się swoją
wiedzą z uczestnikami PMDays.
Wyrazem wzajemnego zaufania jest również
obecność zaprzyjaźnionych już firm, które od
lat wspierają wydarzenie merytorycznie.

O historii PMDays słów kilka
Pomysł zorganizowania tak profesjonalnego
wydarzenia sięga chwili utworzenia Studenckiego Koła Naukowego Zarządzania Projektami. To jeden z pierwszych projektów realizowanych przez grupę studentów pod przewodnictwem dr Bartosza Gruczy, wieloletniego opiekuna koła. Wspólne miesiące prac
zaowocowały pierwszą edycją konferencji,
która szybko okazała się sukcesem i rozwijała się przez lata, będąc flagowym projektem koła. Formuła konferencji zmieniała się,
z każdą edycją nabierając coraz bardziej profesjonalnego charakteru, a studenci co roku
dokładają wszelkich starań, by udoskonalać
wydarzenie. Przez lata PMDays zgromadziły stałych uczestników, którzy zawsze rezerwują sobie trzy kwietniowe dni na tę konferencję. To nie tylko byli studenci, a teraz absolwenci, którzy przyprowadzają ze sobą znajomych z pracy, ale i przedstawiciele biznesu,
początkowo niezwiązani z SGH.
Za organizację wydarzenia odpowiadają studenci SGH będący członkami SKN Zarządzania Projektami. Konferencja PMDays jest flagowym projektem Koła, dlatego udział w jego
organizacji wiąże się z krótkim procesem rekrutacyjnym, który wyłania najlepszych kandydatów na poszczególne stanowiska w zespole. Projekt realizowany jest przez zespół
21 aktywnych studentów, którzy obowiązki projektowe często musieli godzić z pełnoetatową pracą zawodową. Doświadczenia
zdobyte przy organizacji PMDays to nie tylko
przedsmak działania w środowisku projektowym, ale także świetna okazja do nawiązania nowych znajomości poza codziennymi
wykładami.

PMDays to nie tylko aspekty edukacyjnorozwojowe, ale także wiele okazji do networkingu pomiędzy wszystkimi uczestnikami wydarzenia. Okazją do wspólnej wymiany kontaktów jest mniej formalna część wydarzenia, czyli konferencyjny bankiet. W tym roku
to klub Mirage stał się miejscem spotkania
uczestników, prelegentów, organizatorów,
a także byłych członków koła, którzy przed
laty jako pierwsi podejmowali wyzwanie tworzenia planów projektów i wdrażania pomysłów pod opieką uczelni.
Prace nad tegoroczną edycją projektu PMDays
rozpoczęły się w październiku 2015 roku kiedy
to został wybrany zespół projektowy składający się z 21 osób: 2 kierowników projektu,
6 koordynatorów czuwających nad pracą zespołów, zajmujących się obszarami: Wykładowców, Uczestników, Marketingu, Logistyki,
Sponsoringu i Finansów oraz IT oraz 13 członków zespołów. W tym czasie grupa studentów
pracowała nad wdrożeniem planu zorganizowania konferencji, która zapadnie w pamięć jej
uczestnikom oraz wykładowcom jako ciekawe
i profesjonalne wydarzenie.

O SKN Zarządzania Projektami
Studenckie Koło Naukowe Zarządzania
Projektami to grupa ponad pięćdziesięciu
aktywnych studentów SGH, pasjonujących się tematyką zarządzania projektami. Koło działa od 2004 roku przy Katedrze Zarządzania Projektami w Szkole
Głównej Handlowej w Warszawie.
Misją Koła jest aktywne propagowanie
innowacyjnych rozwiązań i najlepszych
praktyk zarządzania projektami w środowisku akademickim oraz biznesowym.
Członkowie SKN Zarządzania Projektami
chętnie podejmują inicjatywy, których
celem jest zdobywanie wiedzy w obszarze zarządzania projektami, ale i wykorzystanie w praktyce dotychczas nabytych umiejętności. Do sztandarowych
projektów należą:
Konferencja Project Management
Days,
Project Management Challenge
– ogólnopolski konkurs z wiedzy
o zarządzaniu projektami,
PMDays Platforma Szkoleniowa
– cykl spotkań o tematyce
zarządzania projektami,
WUT Solar Boat – projekt budowy
łodzi solarnej przy współpracy
z Kołem Naukowym z Politechniki
Warszawskiej.

PMDays w liczbach:

Kierownicy PMDays 2016:

11 edycji

Paulina Pyc

30 000 odsłon strony internetowej

Studentka 2 roku studiów magisterskich
kierunku Finanse i Rachunkowość na SGH.
Z projektem PMDays związana od 3 edycji na
różnych stanowiskach. Zawodowo od dwóch
lat zdobywa doświadczenie w obszarze marketingu oraz zarządzania projektami w czołowych firmach branży telekomunikacyjnej
oraz FMCG.

2 000 uczestników

PMDays 2016 w liczbach:
9 miesięcy przygotowań
3 dni wykładów i warsztatów
4 bloki tematyczne
24 wykłady/warsztaty
1 panel dyskusyjny
40 wykładowców
160 uczestników
21 osób w zespole projektowym

Michał Korchow
Z SKN Zarządzania Projektami i konferencją PMDays związany od dwóch lat. Student
ostatniego roku kierunku MIESI na SGH. Pracuje na stanowisku Management Consulting
Analyst w Accenture. Wcześniej zawodowe doświadczenie zdobywał w dwóch czołowych Towarzystwach Ubezpieczeniowych.
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I Ty możesz zostać
świetnym trenerem!
Ada Grzenkowicz

Prowadzenie projektu
jak smażenie
naleśników.
Pierwszy się nigdy
nie udaje!
Ewa Serwa
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Każdy, kto choć raz musiał poprowadzić szkolenie, wie jak ogromne wyzwanie, związane z przekazaniem wiedzy uczestnikom, stoi
przed trenerem. Zależy nam przede wszystkim na tym, żeby grupa jak najlepiej przyswoiła zagadnienia omawiane podczas warsztatu lub szkolenia. Jest mnóstwo sposobów
na zrobienie tego, a jednym z nich jest właśnie wdrażanie elementów humorystycznych,
które ożywiają grupę, a także pozwalają na
lepsze zapamiętanie przekazywanej wiedzy.
O tym jak to zrobić, by osiągnąć sukces traktuje właśnie książka Doni Tamblyn. Napisana w bardzo przystępny sposób i utrzymana w całości w lekkim i żartobliwym tonie,
udowadnia nam, że można się nauczyć pewnych zachowań i skutecznie wykorzystywać
je podczas prowadzonych przez nas szkoleń.
Dodatkowo, skuteczność technik opisywanych przez autorkę potwierdza jej doświadczenie i lata praktyki. Autorka pisze o własnych doświadczeniach, co również pokazuje czytelnikowi, że warto stosować opisywane przez nią ćwiczenia. A co jeśli wydaje nam
się, że nie mamy do tego drygu i humor to nie
jest nasza mocna strona? Spokojnie, i na to
znajdziecie odpowiedź w tej książce. Ten pod-

ręcznik to zestaw dobrych porad i kilku praktycznych ćwiczeń, obowiązkowy dla każdego trenera, który chce mieć większą pewność w wykorzystywaniu humoru podczas
swoich własnych szkoleń. Traktuje też o tym,
co zrobić w sytuacji, kiedy żart nam nie wyszedł i jak wybrnąć z patowych (z pozoru) sytuacji, jakie zdarzyć mogą się podczas każdego spotkania z grupą. Jeśli chcecie się przekonać o tym, jak z nawet najpoważniejszej
osoby zrobić wesołego trenera z pewnością
warto przeczytać i spróbować wykorzystać
przynajmniej niektóre z polecanych przez autorkę technik. Jednakże nie jest to podręcznik
gier i zabaw, wyjaśniono tu także bardzo dokładnie, co daje nam wykorzystanie humoru
w szkoleniach, jaki wpływ ma humor i zabawa
na uczących się podczas treningu. Podsumowując – książka zawiera uniwersalną wiedzę
i zestaw praktycznych ćwiczeń, polecany dla
każdego, kto chce udoskonalić swój trenerski
warsztat.

Tym genialnym porównaniem autor rozpoczyna wyprawę w zarządzanie projektami. Dlaczego dla początkujących? Prawdopodobnie dlatego, że rozkłada projekty na
czynniki pierwsze, wskazując krok po kroku,
co zrobić, aby je zrealizować. Autor w dziesięciu krokach (rozdziałach) sprzedaje przepis na radzenie sobie z projektami. Książka
została opracowana z myślą o początkujących kierownikach projektów, dlatego, zdaniem autora, jej największą zaletą jest prostota. Autor nie wspomina żadnej metodyki zarządzania projektami, ale konsekwentnie pokazuje, jak wygląda realizacja projektu, jak przebiega, z czym się wiąże. Proponuje gotowe rozwiązania, które uzupełnia przykładami. I o ile początkujący kierownik projektu lub nawet członek zespołu projektowego dostanie gotową receptę jak prowadzić projekt i na co zwrócić uwagę, o ile
tytuł i koncepcja książki sugerują, że odbiorcą są tylko początkujący, o tyle doświadczony menedżer także powinien ją przeczytać.
Pomimo tego, że prawdopodobnie większość
wie, co to jest WBS czy kick-off meeting, do
czego służy gromadzenie wiedzy lub jakie są
reakcje na ryzyko, po tę książkę warto sięgnąć z innej przyczyny. Oddaje sedno, pokazuje gdzie w zarządzaniu projektami jest
człowiek, uświadamia jak ważne są relacje
z innymi ludźmi, dlaczego poznanie ich jest

takie istotne i jak mogą one wpływać na projekt: dobrze lub źle, jaką rolę odgrywa zaufanie, dlaczego ważny jest sponsor oraz, że
podstawowym źródłem wiedzy są inni ludzie.
Autor przypomina także, że tabelki dla finansów są ważne, i że w projektach jak w życiu,
często mamy niespodzianki.
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Doni Tamblyn, Śmiej się i ucz – 95 sposobów wykorzystania humoru do zwiększenia efektywności nauczania i szkolenia, Wolters Kluwer, 2009, ss. 248

Książka zdecydowanie stanowi kompendium
wiedzy na temat zarządzania projektami dla
początkujących. Autor w sposób przemyślany od początku do końca przeprowadza czytelnika przez główne etapy projektu, wskazując na niuanse i triki stosowane przez doświadczonych menedżerów. Dla osób rozpoczynających przygodę z zarządzaniem projektami stanowi solidną podstawę, dla pozostałych ciekawą lekturę pozwalającą nabrać
dystansu i odpoczynku od codziennej „bieżączki”. Lektura to dobra okazja do utrwalenia wiedzy i zwrócenia uwagi na to, o czym
pewnie większość z kierowników projektów
zapomina – na ludzi.
Choć tytuł książki odnosi się do zarządzania
projektami dla początkujących, z całą pewnością każdy doświadczony kierownik projektu znajdzie coś dla siebie.
Marcin Żmigrodzki, Zarządzanie projektami dla początkujących. Jak zmienić wyzwanie w proste zadanie, Onepress, Gliwice 2016, ss.215

Pokaż swój projekt
Paulina Szczepaniak

Wizualizacje danych w projektach są z nami
na co dzień. Każdy, kto ma w jakimś stopniu
styczność z zarządzaniem projektami, choć
raz spotkał się z wykresem Gantta, diagramami procesów, kalendarzem zespołu czy wykresami. To już tradycyjne, powszechnie stosowane metody. Czy są one jednak wystarczające? I czemu tak naprawdę służą? Wizualizacje, często w formie graficznej, pomagają zwiększyć przejrzystość danych, widoczność oraz zrozumienie zakresu czy wysiłku
włożonego w realizację projektów. Visual Project Management Paula R. Williamsa podsuwa
nam dodatkowe metody i narzędzia do szybkiego sprawdzania status projektu, śledzenia
postępów w projekcie, zarządzania zagadnieniami oraz do lepszego podejmowania decyzji
w środowisku bogatym w dane.
Co zatem dokładnie można znaleźć w tej pozycji? Między innymi ponad 70 rycin obrazujących przykłady zastosowań różnych form
wizualizacji. I choć jak na książkę o wizualizacji, jakość wykresów czy rycin pozostawia trochę do życzenia, to jednak spełniają swoją rolę i pomagają one wejść nieco głębiej w tę tematykę. Całość została podzielona na 4 główne części. Autor wprowadza nas
w arkana tematu krótkim wstępem teoretycznym o koncepcji wizualizacji w zarządzaniu (nie tylko projektowym), a także wizualnego myślenia. Kolejne 3 rozdziały wyodrębniono zgodnie z trzema kategoriami narzędzi,
które dzielą się na różnorodne techniki i podej-

Twój nowy biznes
- jak osiągnąć sukces
dzięki innowacji
oraz Lean Startup?
Mirosław Dąbrowski

W ostatnich czasach innowacje, w szczególności w obszarze IT, nabrały znacznego
tempa. Powodów jest wiele i nie sposób wymienić je wszystkie. Najważniejsze z nich
to szeroka dostępność licznych narzędzi
usprawniających pracę, dojrzałe komponenty pozwalające na szybszą, łatwiejszą, efektywniejszą pracę czy globalny zasięg dotarcia do klienta znajdującego się nawet po drugiej stronie globu, dzięki sklepom z aplikacjami mobilnymi. Te oraz inne czynniki stanowią
podstawę do działania metody Lean Startup.
Przyczyniają się do skrócenia czasu, w jakim
jesteśmy w stanie dostarczyć nowy, innowacyjny produkt na rynek.
Książka autorstwa Erica Reisa opisuję metodę
Lean Startup, której nazwa wywodzi się Lean
Manufacturing opracowanej przez Toyotę.
Pozycja przedstawia model start-upa składający się z trzech elementów: Wizja, Strategia
oraz Produkt. Każdy z elementów jest przedstawiony i omawiany przy użyciu znanych
przykładów z życia czy metafor (metafora silnika), co pozwala na szybkie zrozumienie sto-

ścia, ułatwiające zrozumienie projektu interesariuszom. Mamy więc Visual Thinking Tools
that Support Project Management, Visual Project Reporting Tools oraz Visual Project Collaboration Tools. Daje to w sumie 21 narzędzi,
dobrze scharakteryzowanych, z przykładami,
jak ich używać i w jakich fazach projektu. Pojawia się tu, już dość dobrze u nas znany, mind
mapping, ale też storyboarding czy sketching.
Poznajemy też dashboards, infografiki i narzędzia dla lean i agile. Oraz te nieco mniej znane,
jak project war room czy project science fair.
Williams ustrukturyzował ich prezentację
w przystępny sposób. Przy każdej technice lub narzędziu dowiemy się kiedy lub gdzie
i jak powstawały, jakie mogą mieć zastosowania, a autor krok po kroku przeprowadzi
nas przez podstawy ich stosowania. Przydatne mogą być również informacje, które
znajdują się pod koniec opisów – dodatkowe
źródła wiedzy on-line, literatura pogłębiająca temat oraz przykładowe oprogramowanie
wspierające daną technikę lub narzędzie.
Całość może być ciekawym wstępem do urozmaicenia swojego warsztatu zarządzania projektem i na początek na pewno będzie wystarczającym źródłem wiedzy, jeśli chodzi o wizualizacje. Dla spragnionych czegoś więcej
– autor odsyła do dodatkowej literatury.

Paul R. Williams, Visual Project Management, Lulu
Press, 2015, s. 168

jącej za modelem idei. Bogactwo przykładów
jest tak duże, że z łatwością poprawnie zinterpretujemy przedstawione zasady. Czytając poznajemy podstawowe reguły, jakich powinniśmy przestrzegać prowadząc start-up:
Enterpreneurs are everywhere, Enterpreneurship is management, Validated learning,
Build-Measure-Learn, Innovation accounting.
Książka jest przeznaczona dla osób myślących o własnym start-upie, a także dla tych,
które już próbują swoich sił w nowo utworzonym biznesie. Dzięki niej otrzymujemy podane
w przystępny sposób oraz uporządkowane czynniki wpływające na sukces start-upa.
Myślę, że pozycja jest wartościowa również
dla osób wspierających finansowo start-upy
(tzw. Business Angels). Dzięki niej inwestorzy
mogą lepiej zrozumieć charakterystykę oraz
cechy dobrego, zbliżającego się w stronę sukcesu przedsięwzięcia.

Eric Ries, The Lean Startup, Crown Business, 2011,
ss. 296
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STREFA FELIETONU

Dlaczego to,
czego nie widać ma
największe znaczenie
dr Jerzy Stawicki. Źródło: J. Stawicki

Jerzy Stawicki

W swojej praktyce zawodowej bardzo często
spotykam się z następującym oczekiwaniem
drugiej strony (klientów): daj nam/mi dobre
praktyki, metody i techniki, które sprawdziły się w innych firmach podobnej branży,
względnie takie, jakie wymienione są w standardach i/lub metodykach zarządzania projektami. Czyli dostarczcie receptę, której zastosowanie pozwoli na osiągnięcie oczekiwanego stanu.
Jak piszą Jeffrey Pfeffer i Robert Sutton
w książce Hard Facts: „People copy the most
visible, obvious, and frequently least important practices”. Kopiują to… co widać. Może
to być na przykład codzienne spotkanie, tablica kanban, tradycyjny harmonogram projektu, czy też MBO. I co się okazuje: gdzie indziej ta praktyka działa, przynosi rezultaty.
A u nas? U nas… niekoniecznie.
Czegoś więc brakuje – czego? Brakuje dwóch
elementów, elementów, których… nie widać.
Pierwszy z tych elementów związany jest
z metaforą góry lodowej. Powyżej poziomu
morza widać jej czubek, a tym czubkiem są
właśnie praktyki, metody, czy techniki. Tylko,
że ten wierzchołek góry lodowej kryje pod powierzchnią nieco niżej: pryncypia, które przy
pomocy tych praktyk chcemy zrealizować,
a jeszcze niżej wartości, określające dlaczego
robimy to, co robimy.
Jeśli chcę stosować praktykę wizualizacji,
czyli np. tablicę kanbanową, czy Scrumową,
to na poziomie pryncypiów chodzi mi o transparentność, i powszechną dostępność informacji projektowych, natomiast wartością,
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której chcę się trzymać i którą chcę budować
jest zaufanie oraz ciągłe doskonalenie wynikające z tego, że „problemy biją po oczach”.
Co jednak się dzieje, jeśli wprowadzam praktyki albo bez odwołania się do pryncypiów
i wartości, albo też, gdy istniejące wartości
firmy lub zespołu nie są w ogóle skorelowane
z tymi praktykami? Prosty przykład: wprowadzamy metody pracy zespołowej i szereg
związanych z nimi praktyk. A jednocześnie
nasza organizacja promuje i premiuje indywidualne osiągnięcia członków zespołu. Który
element będzie silniejszy? Odpowiedź jest
prosta: „culture eats strategy for breakfast”,
a nawet gorzej „culture eats everything for
breakfast”. I dlatego te „najlepsze praktyki”
zostaną szybko odłożone do lamusa.
Pierwszy element, którego nie widać, to wartości i zasady firmy, czy zespołu, które muszą
być skorelowane z wprowadzanymi praktykami. Czego jeszcze brakuje, o czym zbyt często
zapominamy wprowadzając te „najlepsze
praktyki”?
Zapominamy o tym, że te „najlepsze praktyki” zadziałały w konkretnym kontekście zespołu czy firmy. A w opisach tych praktyk
tego kontekstu najczęściej brakuje. Niestety
także konsultanci idą „na skróty” zapominając o kontekście.
Na ten kontekst składają się między innymi
struktura organizacyjna, konkretni ludzie ze
swoimi nawykami i przyzwyczajeniami, ich
cele, dostępne zasoby i środki oraz ograniczenia wpływające na pracę. Faktycznie więc
„Projects fail due to the context, not content”.
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I tak samo jest z praktykami, nawet najlepszymi.
Dlatego też patrzcie uważnie, a zobaczcie
to, czego nie widać, czyli wartości i pryncypia z jednej strony oraz kontekst z drugiej.
I nie dajcie się zwieść plakatom z wartościami, jakie często można napotkać w firmowych salach konferencyjnych i gabinetach,
ani też szczegółowo zdefiniowanym rolom
i obowiązkom, oraz formalnym celom i dostępnym – pozornie – środkom.
Bo chodzi o rzeczywiste wartości i pryncypia i rzeczywiste cele i dostępne środki. A one
– chociaż ich nie widać – w praktyce mają
największe znaczenie.

dr Jerzy Stawicki
Ekspert z ponad 20 letnim doświadczeniem
praktycznym w zarządzaniu projektami, prowadzący od 2003 roku firmę konsultingowo
- szkoleniową JS PROJECT.
Specjalizuje się w zagadnieniach zarządzania projektami, programami i portfelem projektów, PMO. Fan praktycznego łączenia
metod tradycyjnych, zwinnych, Lean i łańcucha krytycznego. Prowadzi autorskie szkolenia i warsztaty z zarządzania projektami.
W okresie 1995-2003 pracował w SAP
Polska, m.in. zarządzając projektami wdrożeniowymi systemu SAP, nadzorując projekty
z poziomu komitetów sterujących, a także
kierując zespołami konsultantów. Członek
założyciel PMI Poland Charter. Posiadacz
certyfikatów PMP®, Agile Project Management 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).

Czym jest Registered Education Provider?
W celu podnoszenia jakości edukacji w zakresie zarządzania projektami i promowania ustawicznego kształcenia się, PMI powołał w 1999 roku globalny program aﬁliacji ﬁrm szkoleniowych Registered Education Provider. Posiadanie przez ﬁrmę statusu R.E.P. jest gwarancją wysokiej jakości
świadczonych usług.

Dlaczego warto wybrać R.E.P.?

Badania PMI Global pokazują, że
80% organizacji poszukujących firm
y
szkoleniowej z zakresu zarządzan
ia
projektami zdecydowanie preferuje
dostawców afiliowanych przy PM
I jako
Registered Education Provider.
Osoby indywidualne zainteresow
ane
szkoleniami z zarządzania projek
tami
postrzegają status R.E.P. jako do
wód
wysokiej jakości.

Zgodność warsztatów z aktualnymi globalnymi standardami Project Management Institute

Ciągłe doskonalenie programów szkoleniowych
oparte o informację zwrotną od uczestników kursów

Kwaliﬁkacje dostawcy potwierdzone w procesie kontroli jakości przez PMI Global (weryﬁkowane raz na
3 lata)

Kursy przygotowujące do certyﬁkacji PMP® prowadzone wyłącznie przez trenerów posiadających
ważny certyﬁkat PMP®

Każdy kurs z zarządzania projektami zarejestrowany w PMI przechodzi procedurę akceptacyjną, w tym
szczegółową kontrolę jakości

Uprawnienia do przyznawania punktów PDU za
uczestniczenie w kursach dla osób posiadających
certyﬁkat PMP®

Sprawdzone mechanizmy oceny kursów przez
uczestników pozwalające na bieżąco weryﬁkować
jakość kursów, zarówno przez dostawcę, jak i PMI

Wdrożone w organizacji dostawcy procesy pozwalające na ciągłe doskonalenie jakości świadczonych
usług szkoleniowych

R.E.P. wspierający „Strefę PMI”:

altkomakademia.pl

conlea.pl

oditk.pl

inprogress.pl

www.valuetank.pl/valueacademy

mtdc.pl

whitecom.com.pl

Pełną listę ﬁrm posiadających status R.E.P. można znaleźć pod adresem pmi.org.pl/szkolenia

